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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.

t.o. III

[Deel I]

Plaat en vers van Samuël van Hoogstraten, Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst
(Rotterdam 1678), tgo. en op blz. 277.
De Majesteit van dees Godin der Heldedichten
Wort hier in 't klein vertoont: haer was d'eendrachtigheit
Van al de Hemelen, by d'ouden toegeleyt:
Een Scepter en een Kroon, daer Juno voor most zwichten:
Zy baerde Orfeus, die door zijn stem en snaerenspel
De Dieren temde en 't volck tot zeden kon verspreeken.
Virgiel was als Homeer ook van haer' geest ontsteeken:
De drie bevallykheen staen reede op haer bevel:
Haer pracht verdooft de Paeuw, hoe schoon van stal en kleuren:
Haer lieffelijken aêm al Floraes zoete geuren.
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It may seem an act of folly to write today on the epic at all, and especially to do
so in a book which, structurally, follows a time sequence [...] The long poem itself,
is out of favour [....] There is little curiosity about the historical evolution of literature
[....] Yet, since tastes change, [....] I do not think it foolish to choose an unpopular
topic [....]
E.M.W. Tillyard, Preface to The English epic and its background
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Woord vooraf
Ongeveer vijfentwintig jaar geleden heb ik een reeks colleges gegeven over de Bijbelse
epen vanaf Vondel's Joannes de Boetgezant tot en met Hoogvliet's Abraham de Aartsvader.
Die colleges zijn het begin geweest van een steeds toenemende belangstelling mijnerzijds
voor dat meest verwaarloosde stiefkind van onze literatuur-historie: het Nederlandse epos
in de periode tussen de opkomst van de Renaissance en de doorbraak van de Romantiek.
Op haar beurt leidde die belangstelling tot het plan een geschiedenis van dit epos te schrijven,
waarin zijn ontwikkelingsgang en diverse verschijningsvormen werden vastgelegd en zo
goed mogelijk verklaard.
Het heeft lang geduurd, eer dit plan tot een begin van uitvoering is gekomen. In de jaren
van mijn ambtelijke werkzaamheid heb ik er nooit tijd voor kunnen vinden. Er waren steeds
weer andere projecten die in verband met mijn onderwijstaak voorrang dienden te hebben,
zodat de geschiedenis van het epos naar een onbepaalde toekomst verschoven werd. Het
enige wat ik kon doen, was voortgaan met het verzamelen van materiaal, voor zover ik
daarmee min of meer toevallig in aanraking kwam.
Eerst met het ingaan van mijn emeritaat op 1 januari 1969 werd dit anders. Toen kreeg
ik gelegenheid al mijn aandacht en energie op de volvoering van mijn oude plan te
concentreren. Na zes jaar ben ik nu zo ver, dat het eerste deel van mijn studie het licht kan
zien. Het bevat de noodzakelijke Prolegomena en de geschiedenis van het Nederlandse
epos van 1550 tot 1700. Dat is een min of meer afgeronde periode, die ik gekarakteriseerd
heb als Opkomend tij. Daarop moeten nog twee andere perioden volgen: Hoogwater
(1700-1780) en Eb en vervloeiing (1780-1850). Ik heb echter met de publikatie van het eerste
deel niet gewacht tot ook het vervolg gereed zou zijn, omdat dit nog ettelijke jaren zal duren
en ik wilde voorkomen dat inmiddels het begin van mijn studie verouderd zou raken.
In de zes jaren, dat ik aan dit boek heb gewerkt, heb ik van velerlei zijde steun ondervonden.
Daartoe reken ik niet in de laatste plaats de stimulerende belangstelling van vrienden en
vakgenoten in zijn geleidelijke groei. Ik stel er dan ook prijs op, hier mijn dank uit te spreken
voor het ‘vriendelijke milieu’ dat zij op deze manier voor mijn werk hebben geschapen.
Maar ook in meer daadwerkelijke vorm heb ik herhaaldelijk bewijzen van meeleven en
meedenken ontvangen. Voor zover mogelijk heb ik bij de verwerking van aanwijzingen of
suggesties, die mij werden toegezonden, steeds de naam vermeld van degenen aan wie ik
ze te danken had. Hier kan ik dus volstaan met een woord van dank aan deze helpers in
het algemeen. Ik hoop dat het hun tot voldoening zal strekken in mijn boek de vrucht van
hun medewerking terug te vinden.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

XIV

In de eerste jaren van mijn onderzoek heb ik veel steun ondervonden van mevrouw dr. S.F.
Witstein en mevrouw Tr. Wessels-Lunter. Beiden hebben mij een deel van het voorbereidende
werk uit handen genomen en mij daardoor veel kostbare tijd bespaard. In het bijzonder
mevrouw Wessels kan ik niet dankbaar genoeg zijn voor de nauwkeurige zorg, waarmee
zij mij bij het bijeenbrengen van de benodigde microfiches behulpzaam is geweest.
Van doorslaggevende betekenis voor mijn werk is het onderzoek geweest, dat Henri A.
Ett - in opdracht van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk - heeft
ingesteld naar wat er in de Nederlandse openbare bibliotheken aan epen uit de periode
tussen 1550 en 1850 aanwezig is. Het resultaat werd door hem vastgelegd in twee
bibliographieën, waarvan de eerste in 1971 en de tweede in 1973 gereed kwam:
1. Bibliografie van de Nederlandse en in het Nederlands vertaalde epen, welke tussen 1550
en 1700 verschenen zijn (één band),
2. Bibliografie van de Nederlandse en in het Nederlands vertaalde epen, welke tussen
1700 en 1850 verschenen zijn (drie banden).
Van elk epos en zijn eventuele herdrukken vindt men daarin: een foto van het titelblad,
opgave van het formaat, en vermelding van de bibliotheken waarin een exemplaar aanwezig
is (uiteraard met signatuur). In geval van twijfel aan het epos-karakter van een bepaald werk
werd dit zekerheidshalve mede opgenomen. Door het gebruik van losbladige banden werd
de mogelijkheid geschapen om zonder bezwaar bladen toe te voegen of uit te lichten, terwijl
bovendien de rangschikking gemakkelijk aan de behoeften van een bepaald onderzoek kan
worden aangepast. - Deze beide bibliographieën werden door de heer Ett in drievoud
samengesteld. Twee exemplaren staan ter beschikking van onderzoekers en
belangstellenden: één in het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
te 's-Gravenhage (Juffrouw Idastraat 11), en één in het Instituut De Vooys voor Nederlandse
taal- en letterkunde te Utrecht (Emmalaan 29). Het derde exemplaar werd voor de duur van
mijn studie aan mij toevertrouwd: een regeling waarvoor ik het Ministerie van C., R. en M.
mijn dank betuig. - Ik stel er prijs op, hier met nadruk uiting te geven aan mijn grote waardering
en erkentelijkheid voor dit werk van Ett, dat reeds meermalen bewezen heeft voor een
regelmatige voortgang van mijn onderzoek onontbeerlijk te zijn.
Met ere dient ook de naam van mevrouw drs. A.C. Hemmes-Hoogstadt te worden vermeld.
Zij heeft mij zeer aan zich verplicht door haar bereidheid de samenstelling van de registers
voor haar rekening en verantwoording te nemen. Niet alleen werd ik daardoor ontheven van
de noodzaak mijn arbeid aan het tweede deel van deze studie te onderbreken om zelf de
registers te verzorgen, maar bovendien kon ik bij voorbaat verzekerd zijn van een resultaat
dat aan alle eisen van vakbekwaamheid en nauwkeurigheid voldoet.
Een woord van dank voor de medewerking, die ik van de Koninklijke Bibliotheek en de
Utrechtse Universiteitsbibliotheek heb ondervonden, mag hier niet achterwege blijven. Ik
denk daarbij in het bijzonder aan de bereidwilligheid, waarmee de heren C. de Wolf
(Koninklijke Bibliotheek), C.H. Nijsen en E.M.G. Gerards (beiden van de
Universiteitsbibliotheek in Utrecht) mij behulpzaam zijn geweest bij het oplossen van
bibliothecaire moeilijkheden.
Zonder de steun van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-wetenschappelijk Onderzoek
(Z.W.O.) zou de uitgave van dit boek niet mogelijk zijn geweest.
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Ik betuig hier gaarne mijn oprechte dank voor deze steun, alsmede voor de welwillendheid
waarmede rekening werd gehouden met bijzondere omstandigheden.
Mijn uitgevers ben ik erkentelijk voor de zorg, die zij aan de uiterlijke vormgeving van mijn
boek hebben willen besteden. Het was een rustgevende gedachte mijn ‘papiere-kint’ bij hen
in zo vertrouwde handen te weten.
Inmiddels ben ik met mijn tweede deel begonnen en zijn de eerste hoofdstukken daarvan
geschreven. Wanneer alles naar wens gaat, verwacht ik aan het begin van het volgende
decennium mijn geschiedenis van het Nederlandse epos tussen 1550 en 1850 voltooid te
kunnen hebben. Op mijn leeftijd wordt het maken van plannen echter van jaar tot jaar
hachelijker. Het is dan ook géén conventionele formule, als ik overeenkomstig de vermaning
van de apostel Jacobus de restrictie toevoeg: ‘Indien de Heer wil en ik leven zal’.
Utrecht, 1 maart 1975
W.A.P. Smit
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Afdeling I Prolegomena
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Hoofdstuk I
Inleiding en verantwoording
§ 1. ‘Kalliope in de Nederlanden’
Oorspronkelijk stond mij als titel van dit boek voor ogen: ‘Drie eeuwen epos in de
Nederlanden’. Later heb ik die echter verworpen, omdat daaruit niet voldoende zou zijn
gebleken dat het in deze studie gaat om een heel bepááld soort epos: het Renaissancistische
en klassicistische, zoals dit na 1550 ook in de Nederlanden naar het voorbeeld van de epen
uit de Oudheid tot ontwikkeling is gekomen. In de huidige titel komt dit naar mijn mening
veel beter tot zijn recht. Enerzijds legt de naam Kalliope - de Muze van het epos - een
rechtstreekse verbinding met de Oudheid. Anderzijds laat de toevoeging ‘in de Nederlanden’
uitkomen dat de bewuste Muze hier niet in eigen tijd en land werkzaam is, maar in een
geheel andere situatie en een volkomen andere sfeer opnieuw tot activiteit is gekomen. Zó
anders, dat ook zijzelf daardoor anders geworden is. Want hoe ondenkbaar het
Renaissancistisch-klassicistische epos ook is zonder de voorgang van de klassieke epen
en hoezeer het naar de vorm daarbij tracht aan te sluiten, in wezen - d.w.z. naar de geest
- vertoont het een eigen karakter. De voornaamste oorzaak daarvan is de voortdurende
confrontatie met het Christendom. Het ‘nieuwe’ epos ontstond en ontwikkelde zich in een
tijd van felle religieuse tegenstellingen, zowel intern (Reformatie tegenover Contrareformatie)
als extern (Christenheid tegenover Mohammedanisme en heidendom). Als gevolg daarvan
was bij de meeste auteurs het godsdienstig engagement sterk genoeg om zijn stempel te
drukken op hun theorieën en hun praktijk; degenen, bij wie dit niet of in mindere mate het
geval was, zagen zich door de publieke opinie gedwongen althans binnen bepaalde grenzen
te blijven. Wij zien dan ook dat het ‘nieuwe’ epos steeds meer een eigen problematiek
ontwikkelt, eigen regels schept, en een eigen weg gaat. Het groeit steeds verder van het
epos der Oudheid weg, ondanks de hardnekkige en soms krampachtige pogingen de band
met dat ‘oude’ epos althans formeel te handhaven.

§ 2. De bewondering voor het epos: theorie
De bewondering voor het epos is een essentieel kenmerk van de literaire opvattingen tijdens
Renaissance en Klassicisme. Het is niet overdreven te zeggen, dat verwaarlozing of
onderschatting van die bewondering tot een eenzijdigvertekend - en dus onjuist - beeld van
de literatuur uit deze periode leidt.
Bij alle onderlinge polemiek in hun poëtica's blijken de theoretici het op één punt vrijwel
allen met elkaar eens te zijn: in de hiërarchie der genres staan het epos en de tragedie
bovenaan. Weliswaar raakt die eensgezindheid weer zoek, wanneer het erom gaat vast te
stellen wèlk van die twee genres helemáál aan de top van de pyramide moet worden
geplaatst, maar dit is een twistpunt dat op de Oudheid teruggaat. In het laatste caput van
zijn Poetica
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stelde Aristoteles de tragedie boven het epos, maar in boek II en III van de Nomoi had Plato
het omgekeerde gedaan. Het kon niet anders, of deze controverse moest in de theoretische
geschriften van Renaissance en Klassicisme doorwerken. Des te opvallender is het daarom,
dat het merendeel van de auteurs zich - ondanks de grote autoriteit van Aristoteles - toch
aan de kant van Plato schaart. Een belangrijke rol heeft daarbij het axioma gespeeld, dat
de mensheid geen groter dichters had voortgebracht dan Homerus en Vergilius, wier werk
dus als een onovertrefbaar hoogtepunt moest worden gezien. Op andere factoren, die ertoe
1
hebben bijgedragen, ga ik niet nader in. In het kader van deze studie hebben wij genoeg
aan het feit. Ter illustratie van dit laatste citeer ik hier de conclusie waartoe Vossius in 1647
komt (men lette op de voorzichtige formulering die Aristoteles zoveel mogelijk ontziet):
Daarom [= vanwege de overeenkomsten en verschillen tussen de beide genres]
pleegt de vraag te worden gesteld, of de tragedie bovenaan staat dan wel het
epos. Aristoteles meende het eerste, Plato het tweede. Op dit punt verdient de
mening van de laatste de voorkeur, ook al wint de tragedie het in sommige
2
opzichten van het epos.
Dezelfde rangorde van waardering bepaalt Vondel's woordkeus, wanneer hij op 9
september 1639 aan Hugo de Groot schrijft dat hij het werk aan zijn epos over Constantijn
3
de Grote heeft moeten opgeven en aan de treurspelen vervallen is.
Als factor, die het prefereren van het epos boven de tragedie begunstigde, heb ik zo even
het feit genoemd dat Homerus en Vergilius algemeen als de grootste dichters ter wereld
werden beschouwd. Daarmee was echter nog niet uitgemaakt, aan wie van beiden de
àllereerste plaats toekwam. Het spreekt haast vanzelf, dat ook deze opengebleven vraag
een uitvoerige discussie heeft uitgelokt - ditmaal een discussie die niet of nauwelijks in de
Oudheid wortelt, maar mede daarom met des te meer hevigheid door Humanisten en
Renaissancisten werd gevoerd. Bij deze polemiek deden Homeristen en Maronisten - zo
genoemd naar Vergilius' cognomen Maro - niet voor elkaar onder in spitsvondige argumentatie
en in geleerde manipulatie van citaten uit gezaghebbende auteurs vanaf de Oudheid tot de
eigen tijd.
Een samenvattend overzicht van de beide standpunten vinden wij bij Vondel. Toen deze
in 1646 zijn proza-vertaling van de volledige Vergilius uitgaf, deed hij daaraan - onder het
4
bescheiden opschrift Aen den Lezer - een uitvoerige verhandeling over de dichter voorafgaan.
Eerst worden de voornaamste feiten uit Vergilius' leven meegedeeld, en vervolgens
demonstreert Vondel diens grootheid aan het feit dat vergelijking met Homerus niet alleen
voor de hand lag, maar zelfs tot een verwoede controverse aanleiding heeft gegeven. In dat
verband somt hij dan de argumenten van de Homeristen en de tegen-argumenten van de
Maronisten op. A.M.F.B. Geerts, die zich voor

1
2

3
4

Een korte, maar duidelijke samenvatting daarvan vindt men bij R.A. Sayce, The French biblical epic in
the seventeenth century (Oxford 1955), blz. 6-8.
G.J. Vossius, Poeticarum Institutionum libri tres (Amsterdam 1647), Lib. III, cap. 2, § 7. ‘Propterea
quaeri solet, utrùm tragoedia praestet, an epopoeia. Prius Aristoteli placuit, alterum Platoni: cui
hac parte potiùs subscribendum, utcunque in nonnullis praestet tragoedia’. - In het vervolg verwijs
ik naar Vossius' boek met Inst. Poet.
J.F.M. Sterck, Vondel-brieven (Amsterdam-Sloterdijk 1935), blz. 95.
WB VI, blz. 45-62.
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de Vondel-studie bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door de Humanistische uitgaven en
bronnen op te sporen waarvan Vondel bij zijn vertalingen, voorredenen en opdrachten
gebruik heeft gemaakt, heeft aangetoond dat deze op dit punt opvallend goed geïnformeerd
is geweest. Voor de levensbeschrijving van Vergilius en de opvatting van de Homeristen
kan Geerts zonder veel moeite de bronnen aanwijzen, maar bij die van de Maronisten wordt
dit minder gemakkelijk. Ondanks de reeks citaten en parallellen, die hij ook hier geeft, meent
hij toch:
De weerlegging van de schrijvers, die Homeros de voorrang geven is tot geen
bronnen te herleiden. Vondel is door zijne verhandeling over Vergilius en Homeros
zoo in beslag genomen dat hij beslist met zijn vriend Vossius en anderen over
deze kwestie heeft gepraat. Wat hij hier schrijft komt waarschijnlijk vaak uit een
5
dergelijke bron.
Ik citeer deze uitspraak van Geerts, omdat zij impliceert dat ook voor Vondel's
Humanistische vrienden de kwestie belangrijk en actueel genoeg was om erop in te gaan.
Vossius zou zich een jaar later openlijk - zij het weer met enige voorzichtigheid - aan de
6
kant van de Maronisten opstellen.
Wat Vondel zelf betreft: te zeggen dat hij door zijn verhandeling ‘in beslag genomen’ werd,
doet tekort aan de werkelijkheid. Het was meer dan dat: de controverse tussen Homeristen
en Maronisten biologeerde hem. Wie het tweede deel van Aen den Lezer een paar maal
met de nodige aandacht leest, gaat langzamerhand vermoeden hóéveel emotionaliteit er
achter de statige volzinnen van dit proza verborgen ligt, hóé volledig Vondel zich bij de
controverse betrokken voelde, en hóézeer het verweer van de Maronisten tegen de eenzijdige
7
verheerlijking van Homerus hem uit het hart gegrepen was. Geen wonder trouwens, als wij
bedenken dat hij in 1646 Ilias en Odyssee - naar alle waarschijnlijkheid uit de tweede of
8
9
derde hand - blijkbaar slechts oppervlakkig kende, terwijl hij zich al een kwart eeuw intensief
met Vergilius had bezig gehouden en diens werk - met name de Aeneis - voor zichzelf en
anderen als normatief had aanvaard. De verdediging van Vergilius is voor hem tevens
zelfverdediging!
Natuurlijk zegt Vondel niets over deze persoonlijke achtergrond. In de slot-alinea kiest hij
zelfs geen partij: ‘Homeer behoude zijn verdiende eere, en

5
6

7

8

9

A.M.F.B. Geerts, Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer, diss. Utrecht (Tongerloo 1932),
blz. 105-119; het citaat op blz. 113.
Vossius, Inst. Poet., Lib. III, cap. 3, § 5. ‘Princeps verò epicorum [sc. Latinorum], seculorum omnium
consensu, est Virgilius. Qui & in multis Homero superior videtur, Οἰϰονομίᾳ tamen vinci, aliquorum est
judicium’. = Maar de grootste van de [Latijnse] epici is - daarover is men het de eeuwen door eens geweest
- Virgilius. In vele opzichten wordt deze zelfs als superieur aan Homerus beschouwd, voor wie hij echter,
naar sommiger oordeel, in compositie-vermogen onderdoet.
Geerts, Vondel als classicus, blz. 69: ‘Toen in de 16e eeuw de werken van Homeros op de Italiaansche
markt verschenen en een plaats naast Vergilius' werken opeischten, kwamen de bewonderaars van
Vergilius in verzet. Het Hellenisme verkondigde slechts de lof van Homeros. Het Latinisme verkondigde
niet enkel Vergilius' roem, maar trok tegen Homeros van leer’.
‘Vondel heeft het nooit verder dan een zeer oppervlakkige kennis van het Grieksch gebracht’, concludeert
Geerts (Vondel als classicus, blz. 48); vgl. ook zijn opmerkingen over Vondel's vertalingen van Griekse
treurspelen (blz. 44-47).
Anders zouden er in zijn werk ongetwijfeld diepere sporen van die lectuur te vinden zijn.
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Virgilius de zijne’. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik tussen de regels niet te véél gelezen
heb, en dat hier inderdaad het bloed heeft gekropen waar het niet gaan kon.

§ 3. De bewondering voor het epos: praktijk
De theoretische voorkeur van Renaissancisten en Klassicisten voor het epos boven de
tragedie betekent niet, dat zij nu ook in de eerste plaats epen schreven. Het tegendeel is
het geval. Met enig recht heeft dan ook Sayce gewezen op het verrassende feit ‘that an age
whose supreme achievement lay in drama should prefer the epic, which attracted few of the
11
writers who stood highest in general esteem’. In onze literatuur levert Vondel daarvan een
12
sprekend voorbeeld. Tegenover de 22 oorspronkelijke tragedies die hij schreef, staat slechts
één epos: Joannes de Boetgezant.
Bij nader inzien behoeft dit verschil tussen theorie en praktijk echter geen verwondering
te wekken. Een epos stelde aan zijn auteur véél en véél zwaardere eisen dan een tragedie.
Alleen al door zijn omvang vergde het van hem het uiterste, zowel wat verbeelding, kennis
en compositie als wat versificatie en variatie betreft. Daarbij kwam dan nog, dat er met de
voorbereiding en het schrijven al gauw enkele jaren gemoeid waren. De epos-dichter diende
dus te beschikken over een aanzienlijk doorzettings- en uithoudingsvermogen, terwijl hij
bovendien in staat moest zijn gedurende al die tijd de grote lijn van zijn opzet onveranderd
voor ogen te houden. Tevens behoorde hij zich alle details van het reeds geschrevene te
blijven herinneren, om te voorkomen dat hij daarmee in een later stadium van zijn werk in
tegenspraak zou geraken. Tillyard - aan wie ik het motto voor mijn boek heb ontleend - heeft
volkomen gelijk, wanneer hij ‘rigorous control and predetermination’ onmisbare voorwaarden
13
noemt voor het schrijven van een epos.
Daarentegen is de tragedie krachtens haar aard - een opvoering is aan een bepaalde
14
tijdsduur gebonden - beperkt van omvang en beperkt van inhoud. Ingelaste episoden, al
zijn zij niet helemaal uitgesloten, kunnen dus nooit anders dan schaars en kort zijn; in
tegenstelling tot wat bij het epos het geval is, waar zij indispensabel zijn voor de nodige
afwisseling en hun omvang (althans in principe) geen rol speelt. De auteur van een tragedie
kan dus veel gemakkelijker het geheel van zijn stof overzien. Ook behoeft hij zich geen
zorgen te maken over de tijd die de uitwerking van zijn opzet hem zal kosten; als hij eenmaal
aan schrijven toe is, kan hij daarmee binnen enkele maanden of zelfs weken klaar zijn.
Vergeleken bij de epicus heeft hij een weinig gecom-

10
11
12
13
14

WB VI, blz. 62, reg. 494.
R.A. Sayce, The French biblical epic, blz. 6.
Het Pascha en Leeuwendalers laat ik als niet-tragedies buiten de telling.
E.M.W. Tillyard, The English epic and its background (Londen 1954), blz. 9. Voor het bovenstaande ben
ik dank verschuldigd aan zijn beschouwingen over ‘The epic spirit’ op blz. 4-13 van het genoemde boek.
Vossius, Inst. Poet., Lib. I, cap. 4, § 7, definieert ze aldus: ‘Episodii autem nomine intelligitur narratio
eorum, quae praeter rem adferuntur, cum re tamen conjunguntur; idque ad eam amplificandam, vel
ornandam’. = Onder episode verstaat men het verhaal van gebeurtenissen, die buiten de hoofdhandeling
vallen, maar er toch mee verbonden worden; en wel om daaraan meer kracht en luister of meer schoonheid
te verlenen.
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pliceerde taak. Terecht wijst Vossius erop, dat de eerste méér en ongelijksoortiger elementen
tot een eenheid verwerken moet. En dan vervolgt hij:
In het samenvoegen van onderling zó verschillende grootheden geeft hij blijk
van méér talent en méér geestelijke inspanning [dan de tragedieschrijver]. Één
Homerisch epos verschaft dan ook stof voor tal van tragedies; waaruit volgt dat
een epos alles bevat wat in een tragedie te vinden is, maar overvloediger en
15
getuigend van groter kunstvaardigheid.
Gezien tegen deze achtergrond, is het niet zo vreemd dat vele auteurs, ondanks hun
theoretische eerbied voor het epos, er zich toch niet zelf aan waagden. De eisen waren te
zwaar en de kansen op succes daardoor te gering. Het is begrijpelijk dat een dichter, die
bewezen had een behoorlijk drama te kunnen schrijven, zich meermalen bedacht alvorens
zowel de qualiteit als de quantiteit van zijn oeuvre op het spel te zetten voor een uiterst
hachelijk poëtisch avontuur. In dit verband denk ik opnieuw aan Vondel. Toen deze op 9
september 1639 aan Hugo de Groot schreef dat hij het werk aan zijn epos over Constantijn
de Grote onderbroken had en ‘aen de treurspelen vervallen’ was, hoopte hij nog dat dit iets
tijdelijks zou zijn: ‘Als ick myn lust in treurspelen hebbe geboet, magh ick zien, of ick weder
16
aen myn Constantyn valle’. Het is daartoe echter nooit gekomen. Meer dan twintig jaar
lang bleef hij doorgaan met het schrijven van de ene tragedie na de andere; eerst in 1662
verscheen Joannes de Boetgezant, maar bescheidener opgezet dan indertijd de
Constantinade: zes boeken in plaats van de Vergiliaanse twaalf! Zou deze gang van zaken
niet goeddeels toegeschreven moeten worden aan zijn ongelukkige ervaring met het epos
in de jaren dertig, en aan de angst - bewust of onbewust - voor een nieuwe mislukking?
Hoe dit zij, in ieder geval ligt voor mij, anders dan voor Sayce, het verrassende niet in het
door hem gesignaleerde negatieve verschijnsel, maar in het tegenovergestelde: het feit dat
- ondanks het riskante van hun onderneming - in heel West-Europa zóveel auteurs de
uitdaging van het epos-ideaal wèl hebben aanvaard. Sterker nog: dat zóvelen niet alleen
de moed opbrachten om met het schrijven van een epos te beginnen, maar ook de energie
om ermee door te gaan tot het voltooid was. Gezien hun aantal was het resultaat misschien
niet overweldigend, hoewel toch veel belangrijker dan gewoonlijk wordt aangenomen. In
Hoofdstuk II zal dit nader aan de orde komen. Hier gaat het er slechts om, dat de bewondering
voor het epos wel degelijk gestimuleerd heeft tot een grote creativiteit. Als René Bray de
literaire sfeer in Frankrijk gedurende de jaren 1630 tot 1640 wil typeren, gebruikt hij daarvoor
17
de term: ‘une sorte de fièvre épique’. In de Nederlandse literatuur valt eenzelfde
koortsachtige activiteit waar te nemen in de 18de eeuw. Het is gemakkelijk genoeg, zich
ironisch of spottend uit te laten over dit hardnekkig - en vaak ongerechtvaardigd - geloof in
eigen kunnen, over dit grenzeloos vertrouwen in de superioriteit van het genre die op zichzelf
al een redelijk succes zou
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Vossius, Inst. Poet., Lib. III, cap. 2, § 7: ‘Inque tam variis nectendis, plus ingenii, & industriae,
ostendit. Itaque una epopoeia Homerica plurimarum tragoediarum suppeditat argumenta. Ut quod
inest tragoediae, insit epopoeiae, & copiosiùs, & maiore artificio’.
J.F.M. Sterck, Vondel-brieven, blz. 95.
René Bray, La formation de la doctrine classique en France (Parijs 1927), blz. 337. In de latere
fotomechanische herdrukken is de paginering onveranderd gebleven.
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garanderen. Maar, nog afgezien van de enkele meesterwerken die eruit voortkwamen, er
schuilt óók iets ontroerends in deze toewijding, en iets indrukwekkends in deze volharding!
Wie daarvoor geen oog heeft, miskent een belangrijk facet van de Renaissancistische en vooral! - klassicistische geestesgesteldheid: de trouw aan een bijna mystiek beleefd literair
ideaal.

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

Imitatio
Over de imitatio als zodanig kan ik kort zijn. In de laatste decennia heeft het begrip ook in
18
de Nederlandse literatuur-historie erkenning gevonden. Imitatie wordt niet meer beschouwd
als een Renaissancistisch-klassicistische vorm van plagiaat, maar terecht gezien als enerzijds
een hulde aan de nagevolgde dichter en anderzijds een poging hem te evenaren of zelfs te
overtreffen (aemulatio). In een vorige studie heb ik in dat verband gewezen op Vossius'
verhandeling De imitatione (1647), waarin duidelijk wordt gesteld dat het er de goede imitator
niet om te doen is zijn voorbeeld slaafs te volgen, maar te bereiken dat ‘wat wij ontlenen
door zijn nieuwe voorkomen niet meer als een ontlening wordt beschouwd, maar wordt
erkend als het onze’. Als grote voorbeeld van de goede imitator noemt Vossius Vergilius
19
met zijn navolging van Homerus en van andere voorgangers.
Vergilius heeft voor zijn Aeneis aan Homerus vooral motieven ontleend. Dat heeft voor
het Renaissancistisch-klassicistische epos, dat zich geheel naar zijn voorgang richtte, tot
gevolg gehad dat ook dáárin de imitatie in de eerste plaats motieven betreft. Alleen worden
deze nu voor het overgrote deel - rechtstreeks of indirect - aan de Aeneis ontleend. Ik noem
er slechts enkele: de rivaliteit tussen goden en/of godinnen, waarbij het lot van de held inzet
is; de storm die zijn vloot met ondergang bedreigt; het verhaal van diens voorafgegane
avonturen gedurende een gastmaal; de liefdesgeschiedenis tijdens het verblijf in het gastland;
het bezoek aan de onderwereld; de voorzegging van toekomstige gebeurtenissen (die voor
de dichter en zijn lezers reeds historische werkelijkheid zijn).
Wat de praktijk van deze motief-ontleningen betreft, geef ik één sprekend voorbeeld. In
Aeneis VI, vs.238-264, wordt beschreven, hoe Mercurius op Jupiter's bevel naar de aarde
afdaalt om diens wil aan Aeneas kenbaar te ma-
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Daartoe is veel bijgedragen door J.D.P. Warners met zijn drieledig artikel Translatio, imitatio, aemulatio
in De Nieuwe Taalgids (resp. XLIX, 1956, blz. 289-295; L, 1957, blz. 82-88; id., blz. 193-201). Voor de
imitatio zie men het tweede artikel uit deze trits.
2
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel II (Culemborg 1970 ), blz. 248-249.
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ken. Wij zien de bode van de goden zich gereedmaken voor de tocht: zijn vleugelschoenen
aantrekken en zijn staf in de hand nemen. Bij de afdaling blijft hij een poos boven de Atlas
zweven om zich te oriënteren. Vervolgens schiet hij, als een vogel naar het water, in duikvlucht
neer naar Carthago, waar hij Aeneas bezig vindt met meebouwen aan Dido's nieuwe stad.
- Tasso heeft zowel het motief als de uitwerking overgenomen, en daarvan de ouverture
van zijn Gerusalemme liberata gemaakt. In Canto I, st.12, geeft God Zijn boodschapper
Gabriël opdracht naar de aarde af te dalen en Zijn wil kenbaar te maken aan Godfried van
Bouillon, die Hij als leider van de Christen-ridders heeft uitverkoren. Evenals Mercurius
maakt ook Gabriël zich reisvaardig: hij hult zijn onzichtbaarheid in de gedaante van een
Engel, zoals mensen die kennen. Bij de afdaling blijft hij boven de Libanon een ogenblik op
zijn vleugels hangen, om daarna neer te schieten naar de vlakte waar de Christenen gelegerd
zijn. Bij het opkomen van de zon verschijnt hij aan Godfried, terwijl deze bezig is met zijn
morgengebed (st.13-15). - Op zijn beurt ontleent Vondel de zending van Gabriël weer aan
Tasso, om er het begin van Joannes de Boetgezant van te maken. In vs.109-124 van het
Eerste Boek wordt Gabriël door God gezonden naar de ‘rotsspelonck’ bij de Jordaan, waar
Johannes de Doper leeft, om deze aan te zeggen dat hij met zijn prediking over de komst
van Jezus beginnen moet. Wij zijn er getuige van, hoe de aartsengel zich gereedmaakt ‘en
ontvout, zoo schoon als fenixpennen, // Zijn vleugels, geschakeert van hemelsch blaeu, en
gout, // En purper, in het licht daer zich de godtheit houdt’ (vs.126b-128). Bij de afdaling blijft
hij boven Jeruzalem ter oriëntering even ‘op zijn pennen hangen’ (vs.142), om vervolgens
‘voor over’ neer te strijken ‘Op 's woestijniers spelonck: gelijck een adelaer...’ (vs.143).
Evenals Godfried is ook Johannes in gebed en vrome meditatie verzonken, als Gabriël hem
20
verschijnt.
Zowel Tasso als Vondel zijn er ten volle in geslaagd te voldoen aan Vossius' voorschrift,
dat ontleningen zodanig dienen te worden verwerkt dat zij in hun nieuwe vorm niet meer als
ontleningen worden gevoeld, maar als eigen vinding van de imitator; m.a.w. dat zij volledig
geïntegreerd zijn in de nieuwe context. Wie als argeloze lezer met de inzet van de
Gerusalemme of de Joannes kennis maakt, zal geen ogenblik vermoeden dat het motief
van Gabriel's zending niet eo ipso deel uitmaakt van de behandelde stof, maar teruggaat
op Vergilius. Overigens hebben de beide auteurs hun imitatio niet voor dergelijke argeloze
lezers bedoeld, maar voor de erudiete literatuur-kenners die er dadelijk de bron in zouden
herkennen en zowel de overeenkomsten als de verschillen met het origineel proevend
konden genieten. De verschillen waren misschien nog het belangrijkst, want daarin en
daardóór kon de imiterende dichter trachten zijn voorbeeld te overtreffen. In ons voorbeeld
ligt bij Tasso de aemulatio vooral in de transpositie van een beroemde heidens-mythologische
passage in de sfeer van het Christendom: een kerstening waardoor het Vergiliaanse motief
niet alleen aan kracht en diepte won, maar tevens van louter fictie tot - al-

20

WB IX, blz. 691-692. - Zie voor het motief van de hemelse boodschapper in het epos: Thomas Greene,
The descent from heaven, a study in epic continuity (New Haven-Londen 1963). Ook het vóórkomen van
dit motief in Vondel's Joannes de Boetgezant wordt door Greene besproken (blz. 355-362). - Vgl. ook:
Pater Maximilianus, Vondelstudies (Terheijden 1968), blz. 3-88: ‘Vergilius en Joannes de Boetgezant’,
in het bijzonder blz. 19-27.
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thans potentiële - realiteit werd. Op dit punt kon Vondel in Joannes de Boetgezant Tasso
uiteraard slechts volgen; de aemulatio met zijn voorbeeld moest iets anders betreffen. Als
zodanig heeft Vondel gekozen: een nauwere aansluiting bij de Vergiliaanse passage die
Tasso's uitgangspunt was geweest. In Aeneis IV wordt verteld dat Mercurius zich op de
afdaling naar de aarde voorbereidt door zijn vleugelschoenen (talaria) aan te binden. Tasso
heeft daarvoor geen direct aequivalent; hij vermeldt verderop wel Gabriël's ‘ali bianche’,
maar niet in verband met de voorbereiding tot de tocht. Vondel ‘herstelt’ deze omissie door
Gabriël zijn vleugels te doen ontvouwen, terwijl deze bezig is zich gereed te maken voor
zijn reis naar de aarde. Eerst daarnà vertrekt hij: ‘Reisvaerdigh in zijn vlught verheft hy zich,
en slaet // De pennen tegens een...’ (vs.132-133a). Nauwere aansluiting bij Vergilius realiseert
Vondel ook in de beschrijving van het neerschieten van de Godsgezant, na de zweefvlucht
ter oriëntering, naar zijn uiteindelijke doel. Vergilius gebruikt hier het beeld van een
neerduikende vogel. Tasso volstaat met te zeggen dat Gabriël recht naar beneden vliegt
(volo in giuso), maar in Joannes de Boetgezant vinden wij het beeld van de vogel terug, zij
het dat de door Vergilius bedoelde duikeend er geworden is tot een dorstige adelaar die
minder goed in de context past (vs.143b-146).
De imitatio, al dan niet aemulerend, neemt in de klassicistische epen een zó belangrijke
plaats in dat zij dienst kan doen als criterium bij de onderlinge vergelijking en evaluatie
daarvan. De mate, waarin de integratie van ontleende en nagevolgde motieven in het eigen
werk gerealiseerd werd, is in sterke mate mede-bepalend voor de waarde van dat werk.
Wanneer die motieven corpora aliena blijven, is de dichter - ook naar de maatstaf van het
klassicisme - tekort geschoten.

Ratio
Het is duidelijk, dat aemulerende imitatio niet in de eerste plaats uit dichterlijke spontaneïteit
en poëtisch gevoel voortkomt, al doen ook deze zich op de achtergrond natuurlijk gelden.
Daarvoor heeft zij te veel het karakter van een intellectueel spel. Primair is dan ook de
rationele overweging: het kritisch dóórdenken en vergelijken van verschillende mogelijkheden,
het komen tot een goed gemotiveerde en dus ‘verstandige’ keuze, het logisch inpassen van
het resultaat in de eigen tekst. De ratio is bij dit alles niet ondergeschikt aan de dichterlijke
creativiteit, maar beheerst en leidt die, ongeveer zoals een ruiter zijn volbloed. Zonder het
paard zou er geen ruiter zijn, maar zonder diens doelbewuste leiding zou de volbloed niet
tot zijn grote prestaties komen.
In de vorige paragraaf hebben wij gezien dat voor het opzetten van een epos, het
vasthouden aan die opzet, en het hardnekkig voortgaan met de uitwerking, Tillyard's ‘rigorous
22
control and predetermination’ onmisbare voorwaarden zijn. Beide behoren tot het domein
van de ratio, die dus ook op deze punten een leidende en zelfs beslissende rol speelt.
Tillyard wijst nog op een ander rationeel element, dat aan het epos inhaerent
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Hoe zwaar bij de aemulerende imitatio de verchristelijking woog, blijkt b.v. uit Vondel's Aenden
Gedichtlievenden Lezer vóór de Hierusalem verwoest van 1620. De conclusie luidt: ‘zoo zietmen met
een half oogh welcke stoffe van beyden meest weeght, en hoe de Zonne des heyligen Geestes alle
Heydensche sterren met haren glans uyt doet’ (WB II, blz. 95, reg. 258-260).
Zie boven, blz. 6.
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is. Het is onmogelijk, een dergelijk uitvoerig gedicht geheel uit spontane inspiratie te schrijven.
De epos-dichter zal zich bij tijd en wijle voor de noodzaak gesteld zien een bepaald gedeelte
min of meer plichtmatig uit te werken, d.w.z. niet zozeer uit innerlijke aandrift als wel omdat
het in de totaliteit van zijn conceptie niet kan worden gemist. Het achterwege laten van
dergelijke ‘plichtmatige’ fragmenten zou er onvermijdelijk toe leiden, dat de méér - en zelfs
de méést - geïnspireerde passages, bij gebrek aan de nodige samenhang en aan achtergrond,
hun functionaliteit binnen het geheel en daarmee hun eigenlijke zin goeddeels zouden
verliezen.
Hier gaat het dus om méér dan alleen maar het lèiden van de dichterlijke creativiteit; hier
wordt die creativiteit door de ratio tot min of meer onvrijwillige medewerking gedwòngen!
Uiteraard komt dit de spontaneïteit van het resultaat niet ten goede, en loopt de dichter
gevaar met zijn forcering aan de verkeerde kant van de grens tussen dichten en rijmen te
belanden. Maar - zo merkt Tillyard op -:
...the very passages which the will has forced into harmony with the more
spontaneously composed ones are significant as declaring the value of the quality
23
to which they owe a large part of their being.
Ik onderschrijf dit volkomen. Hoe groter de dichter, hoe beter hij erin zal slagen de ‘rationele’
passages van zijn epos op een poëtisch peil te houden dat niet al te zeer onderdoet voor
dat van de geïnspireerde gedeelten en als het ware iets van hun glans reflecteert. De mate,
waarin dit bereikt werd, kan - evenzeer als de integratie van geïmiteerde motieven, waarover
wij zo juist hebben gesproken - als criterium gelden bij de evaluatie van een epos.
Uit het bovenstaande mag, dunkt mij, geconcludeerd worden dat een geslaagd epos alleen
maar kan ontstaan bij nauwe samenwerking van dichterlijke bezieling en ratio, waarbij de
laatste niet minder onmisbaar is dan de eerste. Wie dus bij de evaluatie van een epos a
priori de rationele elementen als onpoëtisch afwijst, miskent daarmee niet alleen de wezenlijke
structuur van dat epos, maar ook het genre als zodanig. Hij scheidt wat onscheidbaar is, en
houdt zodoende hoogstens een aantal losse fragmenten of details ter bewondering over.
24
Ook als in een bepaald geval zijn negatieve oordeel op andere gronden gerechtvaardigd
zou blijken, verandert dit niets aan het feit dat zijn uitgangspunt en zijn criterium principieel
onjuist waren.

§ 5. Het epos en de literatuur-historie
Voor zover ik weet, komt aan Sayce de eer toe als eerste te hebben gewezen op het verband
tussen de vrij algemeen gangbare geringschatting voor het klassicistische epos en de
opkomst van de literatuur-historie in een tijd (eind 18de en 19de eeuw), die in het algemeen
afwijzend tegenover het klassicisme stond. Hij formuleert het als volgt:

23
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E.M.W. Tillyard, The English epic, blz. 10.
B.v. omdat de dichter van het betrokken epos er niet (voldoende) in geslaagd is de imitaties tot ‘eigen
werk’ te maken, en/of omdat de ‘rationele’ passages niet (voldoende) de glans van de meer geïnspireerde
reflecteren en dus te duidelijk opvallen als inzinkingen of dieptepunten.
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On the whole it may be said that (with important exceptions) the critics of the
nineteenth century suffered from a certain lack of sympathy with the spirit of the
classical period and with the very idea of a ‘literary’ epic. Thus Corneille and
Racine were considered to have succeeded in spite of the limitations imposed
on them by contemporary conceptions of literature and life. Virgil and Milton were
thought a priori inferior to Homer or the Chanson de Roland. In the case of
25
Duchesne and Toinet this attitude results not only in the depreciation of the
literary value of our poets (which was largely justified) but in a decided hostility
26
towards their aesthetic and cultural environment.
Het wordt niet helemaal duidelijk, of Sayce hier alleen de Franse literatuur-historie op het
oog heeft dan wel zijn uitspraak in algemene zin bedoelt; het eerste lijkt mij het meest
waarschijnlijk. In ieder geval heeft zijn opmerking mij ertoe gebracht na te gaan of - en zo
ja, in hoeverre - zij ook geldt voor de Nederlandse literatuur-historie, die de Engelse Romanist
(ook als hij op een algeméén verschijnsel zou hebben willen attenderen) zeker niet bij zijn
beschouwingen betrokken zal hebben.
Omdat het bij dit onderzoek niet om volledigheid ging, maar om het onderkennen van de
algemene tendens, heb ik gemeend mij te kunnen beperken tot het werk van de meest
vooraanstaande geschiedschrijvers van onze letterkunde; het is immers op grond van hùn
oordeel dat zich bij het ‘grote’ publiek iets als een communis opinio omtrent het
(Renaissancistisch-)klassicistische epos ten onzent heeft gevormd. Eerst stel ik twee
27
‘beginners’ aan de orde, beiden uit het eerste kwart van de 19de eeuw: Jeronimo de Vries
en N.G. van Kampen. Daarna komen de eigenlijke - men zou kunnen zeggen: officiële 28
handboekschrijvers aan de beurt: Jonckbloet, Kalff, Te Winkel, Knuvelder.

Jeronimo de Vries
In 1808-1809 verscheen het bekroonde antwoord van Jeronimo de Vries op de Vraag van
de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde: ‘Welke zijn de vorderingen, welke is
de verachtering der Nederduitsche Dichtkunde, gedurende de achttiende eeuw, in vergelijking
van vroegere tijdperken?’; de titel van zijn prijsverhandeling luidde: Proeve eener geschiedenis
29
der Nederduitsche dichtkunde. Naar de rake omschrijving van Te Winkel ‘bestaat het
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J. Duchesne, Histoire des poèmes épiques français du XVIIe siècle (Parijs 1870); Raymond Toinet,
Quelques recherches autour des poèmes héroïques-épiques français du dixseptième siècle, 2
dln (Tulle 1899-1907). - Dit zijn de enige studies die vóór Sayce aan het Franse epos van de 17de
eeuw werden gewijd. [noot van mij, Sm.]
R.A. Sayce, The French biblical epic, blz. 2.
De term is van Gerard Brom in zijn Geschiedschrijvers van onze letterkunde (Amsterdam z.j. [1944]),
blz. 19 (titel van Hoofdstuk II).
De Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden (onder hoofdredactie van Prof. Dr. F. Baur) moest
buiten beschouwing blijven, omdat deel VI, waarin het klassicistische epos als onderdeel van de literatuur
der 18de eeuw aan de orde zou moeten komen, (nog) niet is verschenen.
De verhandeling werd opgenomen in de delen III en IV van de Werken van de Bataafsche Maatschappij
van Taal- en Dichtkunde, maar er werden ook een aantal exemplaren afzonderlijk uitgegeven, in 2 delen.
- Ik citeer naar de tweede, ongewijzigde, druk in 4 delen (Amsterdam 1835-1836).
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werk uit reeksen van kleine, of langere artikels over de voornaamste dichters, met vrij
30
uitvoerige proeven uit hunne werken, die met elkaar bijna eene bloemlezing vormen’. Brom
legt een te sterke nadruk op dit laatste, als hij spreekt van ‘het eerste overzicht van onze
31
letterkunde [...] in de vorm van een beredeneerde bloemlezing’.
In de Vraag van de Bataafse Maatschappij stond de achttiende eeuw centraal. De Vries
heeft zich dan ook veel moeite gegeven zoveel mogelijk àlle dichters uit die eeuw de revue
te laten passeren. En dat noodzaakte hem ook aan de stroom van klassicistische epen, die
uit hun pen is gevloeid, de nodige aandacht te besteden.
De Vries ging uit - en daarmee heeft hij school gemaakt! - van een scherp onderscheid
tussen Bijbelse en niet-Bijbelse epen. Tegenover de laatste staat hij niet zonder meer
afwijzend; voor sommige ervan heeft hij zelfs, zij het met tal van reserves, een zekere
32
waardering. Daarentegen beschouwt hij de Bijbelse epen - die in de 18de eeuw verre in
de meerderheid waren - nièt als eigenlijke heldendichten, maar slechts als ‘poëtische
Levensbeschrijvingen’. In de samenvatting aan het slot van zijn Proeve oordeelt hij daarover
als volgt:
Wanneer men de menigte levensgeschiedenissen van heilige mannen, die de
Dichters van dezen tijd bezongen, slechts nadenkt, zal ras de trage gang, het
geschiedkundig berijmde, en het koude der afzonderlijke deelen, met al het bonte
in deze zoo genoemde Heldendichten, ons voor den geest zweven, en ons
overtuigen, dat de regte bron eener verhevene poëzij, een levendig gevoel
namelijk voor hetgeen goed, schoon en groot is, toen ontbrak. Zulk een gevoel
geeft als van zelve uitstorting en verheffing, en zonder hetzelve blijft de Dichter,
ook met de beste versificatie, een koude beschrijver, op zijn best genomen een
geestig schilder. Hij, die in beschaafde taal de oorspronkelijke, de natuurlijke
aaandoeningen des harten in zijne verzen overstort, is, naar mijn gevoel, de
33
ware Dichter.
De genoemde bezwaren tegen de Bijbelse epen zijn, voor wat de dichters van mindere
rang betreft, in het algemeen zeker niet ongegrond. Maar De Vries generaliseert hier te veel.
Bij auteurs van meer betekenis - die in zijn tijd nog altijd een toegewijde lezerskring hadden
- voelt hij zich dan ook gedrongen zijn principiële afwijzing van Bijbelse epen te hunnen
gunste enigszins te relativeren. En dan komt hij wel eens in tegenspraak met zichzelf. Zo
merkt hij, naar aanleiding van Hoogvliet's Abraham de Aartsvader, eerst op: ‘Eene poëtische
Levensbeschrijving, gevolgd naar eenige oorkonden, waaraan men zich heilig houden wil,
moest uit haren aard Hoogvliet te veel beperken, te prozaïsch worden’. Tevergeefs heeft
deze getracht door ‘sieradiën van Heidenen ontleend’, door ‘stout gewaagde gissingen’ en
‘eigen vinding’ dat prozaïsche te voorkomen. ‘Van hier het gezochte in het geheele werk;
van hier zoo vele kunstige beschrijvingen van morgen- en avondstonden, die soms wonderlijk
afsteken, als hoorden wij den Dichter zichzelven aansporen, om weder eens poëtisch te
zijn...’. Het kan nauwelijks vernietigender! Maar even later

30
31
32
33

2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, deel VI (Haarlem 1925 ), blz. 218.
G. Brom, Geschiedschrijvers, blz. 23-24.
Proeve II, blz. 133-134 (over Rotgans' Wilhem de Derde); IV, blz. 8-22 (over Willem van Haren's Gevallen
van Friso); IV, blz. 79-84 (over L.W. van Merken's Germanicus).
Proeve IV, blz. 132-133.
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volgt: ‘Ik houde den Abraham des niet te min voor een zeer uitmuntend en verdienstelijk
werk, leerzaam van zaken en rijk in dichterlijke schoonheden; maar het geheel, de aanleg,
34
de houding des werks, is mij, naar den geest dier tijden, te stijf’ .
In het laatste citaat verdient de tegenstelling, die De Vries maakt tussen de ‘dichterlijke
schoonheden’ in de Abraham en ‘het geheel, de aanleg, de houding des werks’, een ogenblik
onze aandacht. Dit is namelijk een van de zeldzame keren, dat hij over ‘het geheel’ van een
epos spreekt. Evenals hier blijft het dan echter steeds bij een algemene, vrij vage opmerking.
Noch op de structuur van dat geheel, noch op de functionaliteit van bepaalde episoden of
‘sieradiën van Heidenen ontleend’ (d.w.z. geïmiteerde passages) gaat hij ergens in. Zijn
evaluatie blijkt praktisch uitsluitend gegrond op de ‘dichterlijke schoonheden’ - versta: losse
fragmenten die zijn bewondering hebben gewekt en waaruit hij dan graag uitvoerig citeert
- die hij in een epos aantreft. De frequentie, waarin deze voorkomen, bepaalt voor hem
uiteindelijk de waarde van het geheel. Overigens was deze manier van evaluëren in De
Vries' tijd zózeer de algemeen gangbare, dat wij ze hem niet kunnen verwijten zonder onbillijk
te worden. Maar wèl mogen wij vaststellen dat die methode in het bijzonder bij de beoordeling
van een epos funest is, omdat dit - zoals wij in de vorige paragraaf hebben gezien - een
35
organische eenheid vormt waarbij men niet mag ‘scheiden wat onscheidbaar is’.
De Vries' onjuiste instelling tegenover het epos blijkt ook uit het hierboven gegeven citaat
over ‘de menigte levensgeschiedenissen van heilige mannen’. Wat hij in ‘deze zoo genoemde
Heldendichten’ vooral afkeurt, is het ontbreken van ‘een levendig gevoel voor hetgeen goed,
schoon en groot is’. Op zichzelf klinkt dit niet onaannemelijk, maar dat wordt het - althans
als beoordelingsnorm voor het epos - wèl, wanneer wij nagaan wat De Vries hier onder
gevoel verstaat. Dat valt af te leiden uit de mateloze bewondering, waarmee hij over De
36
Geusen van Onno Zwier van Haren spreekt. Zonder enige aarzeling stelt hij dit ‘dichtstuk’
ver boven alle door hem behandelde epen. Met instemming citeert hij Bilderdijk's karakteristiek
van dit werk als ‘eene Verzameling of Samenstel van Vaderlandsche Lierzangen’. Hij juicht
de minder epische en meer lyrische opzet van harte toe; dat daardoor de ‘zoo gezegde
37
kracht en verhevenheid’ op de achtergrond raken, beschouwt hij niet als een verlies. Zijn
bewondering verleidt hem zelfs tot een exclamatie als de volgende:
... vereer O.Z. van Haren met mij, als den kenner en doorgronder der
schuilhoeken van het menschelijk hart, den schilderachtigen Dichter van
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Proeve III, blz. 80-81. - Een soortgelijke tegenstrijdigheid treft ons in de bespreking van Lucretia Wilhelmina
van Merken's David. De Vries' bezwaren tegen ‘poëtische levensbeschrijvingen’ (= Bijbelse epen) moet
hij ‘geheel op den David toepassen, doch tevens verzekeren, dat geene Dichtstukken van dezen aard,
[z]ijns oordeels, zoo bevallig behandeld zijn, als de David’ (Proeve IV, blz. 79).
Zie boven, blz. 11.
De Vries wil kennelijk in het midden laten of De Geusen als een epos kan worden beschouwd, en vermijdt
hier daarom de term ‘heldendicht’.
Proeve IV, blz. 32 en 47. ‘Verhevenheid’ van stof en stijl gold bij de klassicisten als éérste eis voor een
epos; zie beneden, blz. 141-142. Het adiectief ‘zoo gezegde’ is in dit verband dan ook tekenend voor De
Vries' opvattingen!
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huiselijke tafereelen, die het regte punt getroffen heeft, om ons op het
genoegelijkst te streelen en te roeren. Die bij zulke schilderingen koud blijft, is
38
voor geene poëtische verwarming vatbaar.
Het zou weinig moeite kosten het aantal kenmerkende uitspraken van De Vries met
betrekking tot het epos uit te breiden. Maar het bovenstaande is, dunkt mij, voldoende voor
het trekken van een conclusie.
Jeronimo de Vries is een typische vertegenwoordiger van de overgangstijd tussen
Klassicisme en Romantiek: de periode van Verlichting en Preromantiek - in zijn geval vooral
de laatste. Hij staat reeds zó ver van het klassicisme, dat van werkelijk begrip (laat staan
van bewondering) voor het klassicistische epos in zijn Proeve niets te ontdekken valt. Als
hij blijk geeft van enige waardering daarvoor, betreft deze slechts min of meer ‘gevoelige’
onderdelen en nooit het geheel. Wanneer wij zijn houding tegenover het epos toetsen aan
het citaat uit Sayce aan het begin van deze paragraaf, kunnen wij zeggen dat er bij hem
geen sprake is van ‘a decided hostility’, maar wel van ‘a certain lack of sympathy’.

N.G. van Kampen
Hoe verdienstelijk en in zekere zin baanbrekend zijn werk ook was, de Amsterdamse
stadsklerk Jeronimo de Vries beoefende de geschiedenis van onze letterkunde tenslotte als
amateur. Bij N.G. van Kampen hebben wij te doen met een vakman: van 1815 tot 1829
lector in het Duits aan de Leidse universiteit, en van 1829 tot zijn dood (1839) hoogleraar
in de vaderlandse geschiedenis en Nederlandse letterkunde aan het Athenaeum Illustre te
Amsterdam. Van zijn talloze publikaties is in ons verband van betekenis de Beknopte
geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, van 1821 tot 1826 te
's-Gravenhage in drie delen verschenen. Het typeert de omvangrijke belangstelling en kennis
van de auteur, dat hij zich in deze studie niet beperkt tot de literatuur-historie, maar tevens
een overzicht wil geven van de ontwikkeling der wetenschappen in de ruimste zin van het
39
woord.
Alvorens na te gaan hoe Van Kampen in dit werk over de Nederlandse epen uit de 18de
eeuw denkt en oordeelt, dien ik echter te wijzen op een vroegere publikatie van zijn hand,
waaruit blijkt dat hij met het Renaissancistisch-klassicistische epos uit West-Europa grondig
vertrouwd was. Ik doel op een verhandeling die door de Hollandsche Maatschappij van
Fraaije Kunsten en Wetenschappen met goud bekroond was: Proeve eener beoordeelende
vergelijking der vijf beroemdste heldendichten van lateren tijd, het Verloste Jeruzalem van
Tasso, de Lusiade van Camoëns, het Verloren Paradijs van Milton, de Henriade van Voltaire,
en de Messias van Klopstock. Zoo met betrekking
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Proeve IV, blz. 46. - In zijn enthousiasme geeft De Vries zóveel citaten uit De Geusen, dat de
bespreking van dit werk uitdijt tot 17 bladzijden (32-48).
In zijn bespreking van het ‘Vijfde tijdvak’ (1713-1780) stelt hij, behalve de letterkunde, ook aan de orde:
Taalkunde; Geschiedenis; Griekse en Latijnse letterkunde; Oudheidkennis; Poëzie in het Latijn; Oosterse
taalkunde; Godgeleerdheid; Wijsbegeerte; Rechtsgeleerdheid; Geneeskunde; Scheikunde; Heel- en
Ontleedkunde; Dierkunde; Kruidkunde; Wis- en Natuurkunde; Aardrijkskunde; Statistiek; Stedebeschrijving.
(Deel II, blz. 189-360).
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tot elkander, als in 't bijzonder ook met opzigt tot de twee meesterstukken der Oudheid, de
40
Ilias van Homerus, en de Aeneïs van Virgilius.
Van Kampen's verhandeling is een degelijk en in menig opzicht nog altijd lezenswaardig
werkstuk. Hij kènt niet alleen de regels voor het epos, maar weet ze ook te motiveren en
toe te lichten. Doordat de vijf ‘nieuwere Heldendichten’ echter naar verschillende aspecten
41
met elkaar worden vergeleken, waarbij van aspect tot aspect de rangorde in waardering
kan verschillen, is het niet zo gemakkelijk precies vast te stellen, hoe zijn evaluatie-scala er
ten opzichte van hun totaliteit uitziet. Naar mijn mening stelt hij de Paradise Lost het hoogst,
42
op de voet gevolgd door Der Messias, terwijl de Henriade beneden aan zijn lijst staat. Men
mag daaruit overigens zeker niet opmaken, dat hij geen ernstige bezwaren tegen Milton's
epos zou hebben of geen waardering voor dat van Voltaire. Van Kampen's bewondering
wordt steeds weer gerelativeerd door kritische opmerkingen, en omgekeerd. Naar mijn
gevoel is het vooral in die kritische opmerkingen, dat zijn intelligente en vaak interessante
betoog dateert. Die kritiek is namelijk doctrinair, apodictisch en agressief van toon; Van
Kampen is daarin helemaal een kind van zijn tijd. Als hij meent een bepaalde passage uit
een epos te moeten afkeuren, gaat hij niet zoeken naar een mogelijke verklaring uit de
bedoelingen of opvattingen van de dichter: fout is voor hem zonder meer fout. En bij de
constatering daarvan maakt hij bij voorkeur gebruik van een ongenuanceerde, ‘absolute’
43
terminologie.
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Opgenomen in: Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, deel III
(Den Haag 1816), blz. 73-471. - De ‘vijf beroemdste heldendichten van lateren tijd’ komen in mijn volgende
hoofdstuk aan de orde.
En wel naar: Geest der nieuwere heldendichters, in vergelijking gebragt met dien der ouden; Het
werktuigelijke der Poëzij [= de onderscheidene voetmaten]; Eenheid en Episoden; De Fabel en het
wonderbare; Karakters; Verbeelding en beeldrijkheid; Gevoel.
Als bezwaren tegen Der Messias voert Van Kampen aan: ‘... dat de Dichter zijnen Held, den Held en
Redder des menschdoms, minder als zelfhandelend, voorstelt, dan hem door anderen laat verheerlijken’
(Verhandeling, blz. 348); en verder: ‘Eentoonigheid is en blijft een hoofdgebrek in de Messiade, en de
reden daarvan ligt gewis in het ideale, al te afgetrokkene van 's Dichters verbeeldingskracht’ (Verhandeling,
blz. 362).
Ik geef één enkel voorbeeld. - In Boek X van Paradise Lost keert Satan, na zijn overwinning op God door
het verleiden van Adam en Eva, triomferend naar de Hel terug. Maar dan toont God Zijn Almacht, en de
afhankelijkheid, óók van Satan en de zijnen, van Zijn oppermachtige wil. Alle groten in de Helleraad
worden opeens veranderd in slangen. Geen vorstelijke gestalten zien de lagere Luciferisten uit de raadzaal
treden, maar een kruipende woeling van afzichtelijke serpenten. En dan grijpt Gods straf ook hèn aan;
als een besmetting zet de metamorphose zich voort, tot er in de Hel niets anders meer is dan de sissende
verschrikking van slangen. Verteerd van dorst en honger zoeken zij naar voedsel en lessing. Daar rijst
voor hen een tuin op, vol bomen dicht-beladen met kostelijk fruit: bomen die in alles lijken op de boom
der kennis van goed en van kwaad, waarvan Satan misbruik heeft gemaakt. Wild slingeren de slangen
zich langs stam en takken omhoog, om naar de vruchten te grijpen. Maar het is as die zij eten en vol
afschuw weer uitspuwen, as die telkens weer hun honger en hun dorst bedriegt. God laat deze plaag
niet duren; de slangen worden opnieuw wat zij eerst waren. Maar éénmaal per jaar keert de metamorphose
voor enige tijd terug, om er de duivels voortdurend aan te herinneren dat zij niet oppermachtig zijn. - Van
Kampen acht deze episode ‘een zeer vreemd, nutteloos wonder’, en laat daarop volgen: ‘De Duivels
worden in slangen veranderd, en er ontstaat ad hoc een boschje met vruchten, die bij 't gebruik in
sodomsappelen verkeeren. Ongepaster, volstrekt nutteloozer tusschenverhaal zal men moeijelijk in
eenigen Heldendichter kunnen vinden; deszelfs walgelijkheid wordt door niet één voordeel vergoed...’
(Verhandeling blz. 258).
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Het is tegen deze achtergrond van even onmiskenbare als tijdgebonden deskundigheid, dat
wij Van Kampen's opmerkingen over de Nederlandse klassicistische epen moeten stellen
om ze tot hun recht te doen komen.
In het algemeen komen zijn opvattingen nagenoeg overeen met die van Jeronimo de
Vries, naar wiens Proeve hij meermalen verwijst - meestal met instemming, maar ook wel
eens met kritiek. Evenals zijn voorganger vat hij de Bijbelse epen samen onder het hoofd
‘Dichterlijke Levensbeschrijvingen’. Anders dan deze legt hij echter tevens uit, waaròm zo'n
‘levensbeschrijving’ geen goed epos kan zijn: biografische volledigheid sluit de eenheid van
44
handeling, ‘dit groot vereischte van een Heldendicht’, bij voorbaat uit. Van Kampen merkt
dit op naar aanleiding van Hoogvliet's Abraham de Aartsvader, waarvan hij overigens de
epische opzet onderkent en waardeert: ‘Groot en rijk is hetzelve, met behoorlijke Epische
vrijheid behandeld’, terwijl de dichter ‘in zooverre de voorschriften van Horatius (heeft)
45
gevolgd, van het leven des Helds, niet van de geboorte af te beginnen’. Maar ook hier staat
tegenover de lof de kritiek: de beroemde episode van de Hemelraad in Boek II is ‘volkomen
mislukt’; de triomf van Abraham en Isaäk aan het slot van Boek X geeft blijk van ‘valsch
46
vernuft’ en ‘wansmaak’; de Boeken XI en XII zijn ‘weinig meer dan berijmd proza’. Uiteindelijk
stelt Van Kampen - evenals De Vries - Israëls Baälfegorsdienst van Dirk Smits dan ook
boven de Abraham, mede omdat ‘hier geene levensbeschrijving (was), maar eene daad:
47
verleiding, afval, straf; dus een Episch onderwerp’. - Ook voor de David van Lucretia
Wilhelmina van Merken heeft hij veel waardering. Men mag dit werk niet - zoals De Vries
deed - tot de Bijbelse ‘levensbeschrijvingen’ rekenen: ‘want de Dichteres begint haar verhaal
met David's verheffing tot Schoonzoon des Konings, en eindigt het met zijne komst tot den
troon: het bevat dus eene daad, de vlugt van David voor Saul’. Als het tòch geen eigenlijk
heldendicht mag worden genoemd, dan komt dit door het ontbreken van het wonderbaarlijke
‘hetwelk een Heldendicht (in den zin der Ouden) tot een Heldendicht maakt’. Afgezien
daarvan echter ‘heeft de David ongemeen vele verdiensten, en is een onzer bevalligste
48
Dichtstukken uit de achttiende eeuw’. - Voor de
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Bekn. Gesch. II, blz. 95. - In zijn Verhandeling (blz. 207-208) had Van Kampen dit als volgt geformuleerd:
‘De Eenheid der Fabel bestaat, volgens Aristoteles, niet in de eenheid van persoon, en met reden, daar
tallooze omstandigheden den mensch geheel en al in denk- en handelwijze kunnen doen veranderen,
zoo dat het leven van eenen held, uit zulke ongelijksoortige bestanddeelen zamengesteld, die niet, dan
door de individualiteit van denzelfden persoon, te zamenhangen, de behoorlijke Eenheid, die het
heldendicht vordert, niet kan bezitten’.
Bekn. Gesch. II, blz. 94-96. - Met ‘Epische vrijheid’ doelt Van Kampen op het recht (en de plicht) van de
epische dichter, de Wahrheit in het kleed van zijn Dichtung - of zoals hij het zelf uitdrukt: ‘in het luchtige
nevelgewaad der fabel’ (Bekn. Gesch. I, blz. 371) - te hullen. Wat het voorschrift betreft dat een epos
mediis in rebus moet beginnen, zie beneden, blz. 147-148.
Bekn. Gesch. II, blz. 96-98.
Bekn. Gesch. II, blz. 108.
Bekn. Gesch. II, blz. 122. - Vgl. ook Verhandeling, blz. 207: ‘Wat onderscheidt een heldendicht van een
geschiedkundig Dichtwerk, zoo als de Pharsalia van Lucanus? Het is de Eenheid der Fabel, en het
wonderbare, 't welk zich door tusschenkomst van hoogere wezens boven den loop des gemeenen levens
verheft’.
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rest acht Van Kampen de Bijbelse epen, ook al noemt hij er enkele, een bespreking niet
waard.
De niet-Bijbelse epen vinden bij hem nauwelijks meer waardering. Slechts enkele daarvan
keurt hij een zekere, gereserveerde, lof waardig. Rotgans' Wilhem de Derde kon uiteraard
onmogelijk een goed epos worden, omdat de held een eigentijdse en bovendien nog levende
vorst was, maar ‘Rotgans heeft nogtans de regelen van het Heldendicht wel gekend, en die
49
trachten te volgen’. Ook L.W. van Merken's Germanicus verdient vermelding, al heeft De
Vries ongelijk als hij dit werk boven haar David stelt. Van Kampen's voornaamste bezwaar
is te typerend voor hem, om hier niet te worden geciteerd. Hij keert zich tegen het onderwerp,
hetwelk niets meer of minder is dan de strooptogten van Germanicus met zijne
Romeinen in het land der vrije Duitschers, onze Voorvaders, te land en ter zee.
De Heer De Vries zegt wel, dat dit, wat het dichterlijke betreft, weinig ter zake
doet, doch wij denken dat het juist alles doet: immers, wanneer men Poëzij niet
als eene verzameling van aangename en bevallige beelden en schilderingen,
maar als beweging van de inwendigste diepten onzes gemoeds, als eene heilige
en kuische hemeltelg beschouwt, die geenen Veroveraar, als zoodanig, mag
prijzen, allerminst eenen verkrachter van de regten van eigendom en vrijheid,
50
die de Duitschers in hun eigen land, zoo goed als de Romeinen, bezaten.
- Voor Willem van Haren's Gevallen van Friso - ‘aan welke het in enkele partijen niet aan
51
levendigheid van verbeelding ontbreekt’ - is hij strenger dan De Vries, omdat hij de regels
voor het epos beter kent dan deze. De Friso berust niet op een basis van historische
52
waarheid en zondigt bovendien ‘elk oogenblik tegen de zeden en gewoonten der Volken,
53
die hij schildert’.
Daarentegen overtreft Van Kampen zijn voorganger zo mogelijk nog in geestdriftige
bewondering voor De Geusen van Onno Zwier van Haren. Deze ‘heeft zich onsterfelijk
gemaakt’ door ‘dit meesterstuk van waarachtige Poëzij’, dat ‘waar men het opsla, ieders
hart (doordringt) met warm gevoel voor Vaderland, vrijheid, menschenwaarde, Godsvrucht
54
en deugd’. In een noot wordt daaraan nog toegevoegd: ‘Men zie reeds terstond den aanhef,
te grootsch voor een Heldendicht, maar bij uitstek lyrisch, en verbazend aftekenende bij het:
Ik zing en 't Gaat wel! zijner tijdgenooten, de prozaïsche rijmelaars’.
Hier blijkt ineens duidelijk, dat Van Kampen - ondanks zijn kennis van de regels voor het
epos en ondanks zijn vergelijkende studie van de ‘vijf beroemdste heldendichten van lateren
tijd’ - al zózeer door de (Pre-)Romantiek is
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Bekn. Gesch. I, blz. 371.
Bekn. Gesch. II, blz. 126-127. - immers (reg. 4-5 van het citaat) = tenminste.
Bekn. Gesch. II, blz. 146.
Bekn. Gesch. II, blz. 143: ‘Een Heldendicht mag toch niet geheel in de lucht hangen: het moet op eenige
geschiedkundige waarheid rusten, welke het dan natuurlijk den Dichter naderhand vrijstaat naar
goedvinden met zijne vindingen uit te werken en te versieren’.
Ibidem. - Hier ‘zondigt’ de Friso dus tegen de regel der welvoeglijkheid, die o.m. voorschreef dat de
personen uitgebeeld dienen te worden in overeenstemming met het land, de omstandigheden en de tijd,
waarin zij geleefd hebben.
Bekn. Gesch. II, blz. 152.
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beïnvloed, dat hij het Renaissancistisch-klassicistische epos niet werkelijk meer kan
waarderen omdat zijn hart uitgaat naar de lyriek. Zijn opmerking dat de aanhef van De
Geusen voor een epos - door Renaissancisten en Klassicisten beschouwd als het hóógste
van alle genres! - te groots is, spreekt boekdelen. En impliciet pleit hij voor een andersoortig,
een meer lyrisch epos, als hij verklaart dat hij aan De Geusen ‘indien men slechts den aanhef
uitzondert, ongaarne den naam van Heldendicht (zou) ontzeggen’: de strofen-vorm behoeft
55
daarvoor, getuige Tasso's Gerusalemme Liberata, geen bezwaar te zijn! Van Kampen ziet
daarbij echter over het hoofd, dat de aanhef niet zo maar ‘uitgezonderd’ kan worden en
typerend is voor de geest van het geheel, terwijl dat geheel - hoe duidelijk de klassicistische
traditie daarin nog herkenbaar is - toch niet meer tot die traditie behoort. - Direct in het
verlengde van deze bewondering voor De Geusen ligt die voor het ‘meesterlijk Heldendicht’
van Bilderdijk: De ondergang der eerste wareld. Daarin vertoont de dichter zich, verzekert
Van Kampen, ‘als Neêrlands Homerus of liever Milton’, wat nog wordt onderstreept door de
56
exclamatie: ‘Welk eene wereld is die, waarin de heerlijke Dichter ons voert!’ Ondanks zijn
aansluiting bij Milton is het echter niet meer de Renaissancistisch-klassicistische ‘wereld’
waarin Bilderdijk zijn lezers voert, maar een pre-romantische waaruit Ossian nooit helemaal
valt weg te denken.
Onze bevindingen laten zich als volgt samenvatten. Op zichzelf valt er tegen de wijze,
waarop Van Kampen de Nederlandse klassicistische epen bespreekt, niet zo heel veel in
te brengen. Hij oordeelt minder persoonlijk dan Jeronimo de Vries. Naar de maatstaven van
zijn tijd mag hij objectief worden genoemd: prijzend zowel als lakend, al naar gelang daartoe
aanleiding bestaat. Maar de exclamatieve geestdrift voor De Geusen en De ondergang der
eerste wareld, die erop volgt, accentueert door de tegenstelling onbedoeld de negatieve
tendens van die objectiviteit: ‘alles is wel niet even slecht, maar er is toch niets bij om
enthousiast over te zijn’. Een dergelijk effect zou niet mogelijk geweest zijn, als tegenover
de bewondering voor het ‘pre-romantische’ epos niet ‘a certain lack of sympathy’ voor het
klassicistische had gestaan.

W.J.A. Jonckbloet
Toen in 1877 aan de Leidse Universiteit het eerste professoraat in de Nederlandse letterkunde
57
was ingesteld, werd de toen 60-jarige Jonckbloet de eerste bezetter van de nieuwe leerstoel.
Zijn grootste verdiensten liggen op het gebied van de Middelnederlandse literatuur, maar
zijn grootste bekendheid verwierf hij door zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,
waarvan de eerste druk in 1868-1872 verscheen. Zowel bij de tweede als bij de derde druk
maakte hij van de gelegenheid gebruik om die Geschiedenis bij- en gedeeltelijk ook om te
werken. Ongetwijfeld zou hij dat ook voor de vierde druk hebben gedaan, als hij niet in 1885
was overleden, na reeds in 1883 om gezondheidsredenen zijn ambt te hebben moeten
neerleggen. Na zijn dood werd de
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Bekn. Gesch. II, blz. 154.
Bekn. Gesch. II, blz. 429-430.
Tevoren was hij van 1848 tot 1854 aan het Deventer Athenaeum en van 1854 tot 1864 aan de Groningse
universiteit hoogleraar geweest in Nederlands en geschiedenis; van 1864 tot zijn benoeming in Leiden
had hij zitting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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nieuwe uitgave, zoveel mogelijk in zijn geest en naar zijn bedoelingen, verzorgd door zijn
leerling C. Honigh; zij verscheen van 1888 tot 1892, in zes delen. Het is deze posthume en
‘definitieve’ vierde druk, die de grootste verspreiding heeft gevonden en de grootste invloed
59
gehad; mijn citaten zijn steeds dááraan ontleend.
Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vele en ernstige bezwaren, die tegen
60
Jonckbloet's Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde kunnen worden ingebracht. Het
is ons hier slechts te doen om wat daarin over de Nederlandse epen wordt opgemerkt, met
voorbijgang van al het andere.
Noch Jeronimo de Vries noch Van Kampen hadden aandacht besteed aan Vondel's
61
Joannes de Boetgezant. Jonckbloet doet dit wèl, zij het slechts om te verklaren dat het
62
‘wel een episch verhaal, eene dichterlijke levensbeschrijving, maar geen eigenlijk Epos is’.
Het verrassende is, dat wij hier de terminologie terugvinden die Van Kampen voor de
63
biografische Bijbelse epen had gebruikt. Dat dit geen toeval is, mag worden opgemaakt
uit het feit dat Jonckbloet bij zijn bespreking van de klassicistische epen kennelijk de Beknopte
Geschiedenis van zijn voorganger vóór zich op zijn werktafel heeft gehad: hij verwijst niet
alleen een paar maal naar hem, maar neemt (zoals wij zullen zien) zelfs een hele zin vrijwel
onveranderd van hem over! De sterke overeenkomst - althans op dit punt - tussen de twee
literatuur-historici wordt trouwens begrijpelijk, wanneer wij bedenken dat Van Kampen als
pre-romanticus en Jonckbloet als romanticus de afwijzende houding tegenover het klassicisme
met elkaar gemeen hadden. Er is slechts in zóverre verschil, dat Jonckbloet de klassicistische
epen met meer onverschilligheid ‘afdoet’: achtelozer, ongenuanceerder, en daardoor
negatiever.
Ten aanzien van Hoogvliet's Abraham de Aartsvader zet de mengeling van principiële
afwijzing en bewondering voor onderdelen, die bij Van Kampen en Jeronimo de Vries viel
op te merken, zich ook bij Jonckbloet voort. Natuurlijk is ‘het vrome dichtstuk’, ondanks de
‘vloeiende, gepolijste verzen’, als geheel onaanvaardbaar. Maar desniettemin was Hoogvliet
een dichter; dat blijkt uit ‘de tallooze vergelijkingen, als versiersel aangebracht, die meestal
juist zijn’ en uit het feit dat ‘vele zijner beschrijvingen treffend van levendigheid en waarheid
64
(zijn)’. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het succes van de Abraham en tot de navolging
die daaruit voortkwam:
Wij hadden reeds Paulus, Judas de Verrader, Jonas de Boetgezant, thans
kregen wij nog een Gideon, Mozes, Jacob, Jozef, Petrus en David. Dat
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Dat wordt duidelijk uit de Voorrede van den bewerker, opgenomen vóór het eerste deel van de vierde
druk.
In het kader van mijn onderzoek gaat het immers niet zozeer om de mening van Jonckbloet (de persoon)
als wel om die van ‘Jonckbloet’ (het boek zoals de lezer dat voor zich kreeg).
Daarvoor verwijs ik naar het hoofdstuk dat Gerard Brom aan Jonckbloet gewijd heeft in zijn
Geschiedschrijvers van onze letterkunde, blz. 43-72. Men zie ook: J. te Winkel, De ontwikkelingsgang
2
der Nederlandsche letterkunde, deel VII (Haarlem 1927 ), blz. 458-465.
Van Kampen vermeldt de Joannes terloops in een noot, als uitgave van [de weduwe van Abraham] De
Wees te Amsterdam (Bekn. Gesch. I, blz. 177).
Gesch. Ned. Letterk. IV, blz. 159. Enigszins in tegenspraak hiermee was op blz. 156 de Joannes een
‘leerdicht’ genoemd.
Zie boven, blz. 17.
Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 110-111.
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wij die bijna alle met stilzwijgen voorbijgaan, zal men niet vreemd vinden, als
men zich het juiste oordeel herinnert, door Van Kampen over het minst gebrekkige
65
van die alle, Steenwijk's Gideon, geveld.
En daarmee zijn dan alle Bijbelse epen vóór en nà Hoogvliet in twee zinnen van de tafel
geveegd! Jonckbloet vindt het zelfs niet de moeite waard, de auteurs van de opgesomde
‘zoogenaamde heldendichten, die bijbelsche personages vierden’ te noemen. Wie er
nieuwsgierig naar is, moet ze maar opzoeken in het Register achter deel VI, waar ze tussen
haakjes worden vermeld; b.v. ‘Paulus (J. van Hoogstraten's), V, 112’. In de tweede plaats
valt ons op, dat al deze epen over één kam worden geschoren. Van Kampen had onderscheid
gemaakt tussen de Bijbelse heldendichten die slechts ‘dichterlijke levensbeschrijvingen’
waren, en die waarin de éénheid van handeling wel degelijk in acht genomen werd: Israëls
66
Baälfegorsdienst van Dirk Smits en David van L.W. van Merken. Jonckbloet gaat aan dit
onderscheid voorbij. In de vijf bladzijden, die hij aan Dirk Smits wijdt, wordt diens epos zelfs
67
niet genoemd. De David krijgt wel een nadere bespreking, maar een vernietigende. Hier
68
wijkt Jonckbloet opeens scherp af van de waardering bij Van Kampen! Hij oordeelt:
Die den moed gehad heeft de twaalf boeken door te worstelen, zal zich kwalijk
beloond vinden. Het geheele gedicht is niets dan eene breedsprakige paraphrase
van het Bijbelverhaal: het staat tot een Epos ongeveer als Vondel's dramatische
gedichten tot de echte Tragedie; met dit onderscheid echter, dat men hier niet
als bij Vondel schoonheden van behandeling vindt; want er behoeft niets
teruggenomen te worden van het oordeel op blz. 112 over de Bijbelsche berijmde
69
geschiedenissen uitgesproken.
Ook tegenover de niet-Bijbelse epen staat Jonckbloet afwijzender dan zijn voorganger.
Rotgans' Wilhem de Derde is
wat men er ook van zeggen moge, niet meer dan eene hooggekleurde
levensbeschrijving [...] De allegorische en mythologische personages, die hier
vaak onder de heldenfiguren optreden, maken niet zelden eene potsierlijke
vertooning en geven aan het geheel eene wanstaltigheid, die het dichtstuk,
ondanks eenige schoone plaatsen en levendige beschrijvingen, ter vergetelheid
70
gedoemd heeft.

65

66
67
68
69

70

Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 112. - Jonckbloet plaatst bij de laatste zin de volgende noot: ‘Beknopte
Geschied. der Letteren, enz., II D., blz. 122 [lees: 102]: “Het plan is onberispelijk, de eenheid van
het geheel wordt nimmer geschonden; de stijl is vloeijend, het vers welluidend, en de taal keurig;
er ontbreken slechts twee vereischten: Poëzy en smaak”’.
Zie boven, blz. 17.
Het is het enige van de door Jonckbloet opgesomde epen, waaraan hij niet ‘met stilzwijgen’ voorbijgaat.
De restrictie bijna in de laatste zin van het citaat heeft uitsluitend betrekking op de David.
Zie boven, blz. 17.
Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 151. - Jonckbloet's kritiek op de tragedies van Vondel vindt men: deel
IV, blz. 211-324. - Met ‘het oordeel op blz. 112’ wordt de hierboven geciteerde opsomming van
Bijbelse epen bedoeld.
Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 108-109. De door Van Kampen gewaardeerde poging van Rotgans
om zich aan de regels voor het epos te houden (zie boven, blz. 18) wordt door Jonckbloet
geïroniseerd.
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Evenmin heeft hij iets goeds te zeggen over de Germanicus van Lucretia Wilhelmina van
Merken, waarover Van Kampen - ondanks zijn felle afwijzing van de onvaderlandse held betrekkelijk genuanceerd had geschreven.
Hier is, zoo mogelijk, nog minder eenheid dan in den David. Het is eene berijmde
kroniek van des Imperators krijgstocht in Germanje, opgeluisterd door eenige,
soms goed gelukte, natuurschilderingen - vooral in het laatste boek, - en
opgesmukt met brokken uit eene oudheidkundige verhandeling en een handboek
der oude aardrijkskunde, maar alles behalve een Epos. De Germanicus is een
werk van vlijtige studie, niet van poëtisch vernuft: men bewondert het geduld der
schrijfster, maar zij laat ons koud. De reden daarvan is niet ver te zoeken: er is
71
hier geen held, die ons als mensch sympathie inboezemt.
In de eensgezinde afwijzing van de Willem de Eerste door Jan Nomsz vinden de beide
72
literatuur-historici elkaar dan weer terug.
Merkwaardig zijn zowel de overeenkomst als het verschil tussen hen bij de evaluatie van
de epische poëzie der beide Van Harens. Van Kampen had er - en Jeronimo de Vries was
hem daarin al voorgegaan - het begin van een nieuwe periode in gezien: een voorbode van
het einde van het klassicisme, al bleef dit zich in de epen van L.W. van Merken en Nomsz
voorlopig nog wel handhaven. Vanuit die overtuiging schreef hij: ‘Wanneer wij van den
Germanicus en Willem I tot den Friso overgaan, schijnen wij in eene geheel andere wereld,
73
in een geheel ander tijdvak verplaatst’. . Ook Jonckbloet begint met de Van Harens een
nieuw hoofdstuk, dat hij tot titel geeft: ‘De dageraad eener betere toekomst’. En ook hij
spreekt in dat verband over een andere wereld en een andere tijd: ‘Als men pas Hoogvliet
of Feitama uit de hand heeft gelegd, is het, of men in eene andere eeuw, in eene andere
74
wereld verplaatst wordt’. Praktisch dezelfde zin als bij Van Kampen! Alleen ... in een andere
context! Jonckbloet doelt er niet mee op de Friso, maar op De Geusen. Als hij Willem van
Haren een plaats waardig keurt in zijn hoofdstuk over een betere toekomst, dan doet hij dit
op grond van diens lierdichten, en in het bijzonder van de elegie Het Menschelijk Leven.
Voor de Gevallen van Friso kan hij geen spoor van geestdrift opbrengen:
Een onbevangen oordeel zal moeten erkennen, dat het verhaal der
omzwalkingen van een Indiaanschen Prins, zonder doel, zonder eenheid van
75
gedachte, op weinig kunstwaarde aanspraak heeft.
In een noot wordt Van Kampen geprezen, omdat deze niet enkel oog had voor de verdiensten,
76
maar ook voor de gebreken van het gedicht.
De Geusen van Onno Zwier beoordeelt hij eveneens met veel meer reserve dan zijn
voorganger. Hij constateert ernstige compositie-fouten, en concludeert:
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Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 152. De ‘soms goed gelukte natuurschilderingen’ zijn wel een concessie
aan Van Kampen (vgl. diens Bekn. Gesch. II, blz. 127-131, met name ook de citaten in de noten).
Van Kampen, Bekn. Gesch. II, blz. 135; Jonckbloet, Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 181.
Van Kampen, Bekn. Gesch. II, blz. 135.
Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 171.
Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 157.
Zie boven, blz. 18.
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Zeer zeker heeft De Geusen niet de allerminste aanspraak op den naam van
Heldendicht. Men zou er veel eer dien van Romance op groote schaal aan kunnen
77
geven. Het heeft er althans den strofischen vorm en den lyrischen toon van.
Het is duidelijk, dat Jonckbloet niet gelooft in ‘een andersoortig, meer lyrisch epos’, zoals
Van Kampen dat aangekondigd meende te zien in De Geusen en vrijwel gerealiseerd in
78
Bilderdijk's Ondergang der eerste wareld. Desondanks maken De Geusen voor hem tòch
deel uit van de dageraad ener betere toekomst. Want:
Niettegenstaande het vele voorbehoud, dat men moet maken, wordt toch de
lezer meegesleept door den krachtigen, waarlijk poëtischen geest, die er ons uit
tegenwaait. [...] De teekening van dezen meester moge schetsachtig zijn, zij is
flink en stout, de toetsen breed en krachtig, het koloriet gloeiend. De Geusen
werpen op eenmaal de gekemde, gekuischte en verschaafde
79
omzichtigheids-poëzie in duigen ....
Aan het einde van de 19de eeuw kon echter niemand er nog de aanloop naar een vernieuwd
epos in zien; dat was immers niet gekomen! Mutatis mutandis geldt hetzelfde ook voor het
epische fragment van Bilderdijk. Jonckbloet betoont zich bijzonder sceptisch ten aanzien
van de mening dat De ondergang der eerste wareld een meesterwerk geworden zou zijn,
àls het maar tot voltooiing was gekomen; daarvoor is er ‘in het afgewerkt gedeelte’ te veel
80
‘dat ons onbevredigd laat’.
Samenvattend kunnen wij vaststellen, dat Van Kampen's ‘lack of sympathy’ voor het
klassicistische epos bij Jonckbloet scherper vormen heeft aangenomen en inderdaad sporen
van ‘hostility’ vertoont.

G. Kalff
Aan de hegemonie van Jonckbloet's literatuur-historie werd een einde gemaakt door die
81
van Gerrit Kalff, van 1906 tot 1912 in zeven delen verschenen onder de geheel gelijkluidende
titel Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Om bij mijn verwijzingen in de noten
verwarring tussen de beide handboeken te voorkomen, duid ik het zijne niet aan met de
verkorte titel, maar met de auteursnaam: Kalff.
‘Als schrijver zocht Kalff de stof te beheersen door die te verdelen’, heeft Gerard Brom
82
opgemerkt. In de delen IV en V (17de en 18de eeuw) wordt dit gedaan door de auteurs te
groeperen in generaties. Binnen die generaties streeft Kalff niet naar volledigheid, maar
beperkt hij zich tot degenen die naar zijn mening voor bespreking in aanmerking komen. Bij
voorkeur bespreekt hij dan hun gehele oeuvre in éénmaal, zonder veel aandacht te schenken
aan het verschil in de genres die zij beoefend hebben.
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Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 171.
Zie boven, blz. 18-19.
Gesch. Ned. Letterk. V, blz. 171-172. - Met ‘omzichtigheids-poëzie’ doelt Jonckbloet op de ‘gelikte’
poëzie à la Feitama, die hij als kenmerkend voor het klassicisme beschouwt.
Gesch. Ned. Letterk. VI, blz. 55-56.
Vanaf 1902 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Leidse universiteit.
G. Brom, Geschiedschrijvers, blz. 133.
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Voor de klassicistische epen leidt deze methode tot een merkwaardig gevolg. Het overgrote
deel daarvan, Bijbelse zowel als niet-Bijbelse, blijft onvermeld, omdat Kalff hun auteurs geen
plaats in zijn handboek waardig keurde. Bij de dichters, die wèl worden vermeld en wier
werk een epos omvat, komt uiteraard ook dit laatste ter sprake, maar vrijwel steeds wordt
het dan in een paar zinnen afgedaan als iets bijkomstigs dat geen speciale aandacht verdient.
De geringschatting van het klassicistische epos is bij Kalff zó sterk, dat hij het doodzwijgt
waar dit mogelijk is, en bagatelliseert waar hij er niet over zwijgen kan. Dat er in de 18de
eeuw sprake is geweest van een epische explosie in onze literatuur, ‘une sorte de fièvre
83
épique’, blijkt nergens.
Het verrast ons even dat Kalff Vondel's Joannes de Boetgezant voluit een ‘Christelijk epos’
84
noemt, al neemt hij daarvan weer een flink stuk terug door - een vijftiental bladzijden verder
- op te merken:
Van een epos in den gewonen zin des woords heeft dit werk even weinig als
85
meer dan een zijner tooneelstukken van een tragedie.
Vondel werd in zijn poëtische vlucht belemmerd door zijn eerbied voor de Bijbel; hij kon de
Bijbelse gegevens slechts paraphraseren en ‘door allerlei uitweidingen’ aanvullen. Daardoor
is het geheel ‘gerekt’ geworden, zonder dat de dichter erin slaagt ‘meer dan een matige
aandacht te wekken voor zijn Johannes’ en voor de overige personages. De beste gedeelten
86
zijn die ‘waar de epiek wordt vervangen door lyriek of beschrijving’. Maar daarnaast staat
87
ook ‘vrij wat, dat niet veel meer is dan berijmd proza’.
Rotgans' Wilhem de Derde wordt kort afgedaan met de opmerking, dat Halma er zich in
88
zijn biografie van de dichter over ergert dat ‘zeker schimpdichter’ dit werk een rijmkroniek
had genoemd; waarop Kalff dan laat volgen: ‘hedendaagsche lezers zullen er wel geen
89
hooger naam aan geven’.
Van de epen-dichters, behorende tot ‘Het eerste geslacht’ van de 18de eeuw, wordt alleen
Hoogvliet genoemd en besproken. Diens Abraham de Aartsvader zal wel door Vondel's
Joannes de Boetgezant zijn geïnspireerd. In ieder geval heeft Hoogvliet op dezelfde manier
de Bijbelse gegevens aangevuld, uitgebreid, ‘afgewisseld met stichtelijke bespiegelingen
en natuurbeschrijvingen’ en ‘gesierd met beelden en vergelijkingen’. Veel ‘eigens of schoons’
valt er in ‘de voorstelling van Abrahams persoonlijkheid en leven’ niet te ontdekken.
‘Desniettemin kan men op menige plaats van dit, als geheel mislukt, heldendicht wel zien,
90
dat Hoogvliet talent had’.
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Zie boven, blz. 7.
Kalff IV, blz. 299.
Kalff IV, blz. 314. - Wij horen hier een duidelijke echo van Jonckbloet's opmerking over de David
van L.W. van Merken; zie boven, blz. 21.
In dit verband noemt Kalff o.m. de beschrijving van de uit de hemel neerdalende Gabriël in Boek I, echter
zonder verband te leggen met Vergilius en/of Tasso; vgl. boven, blz. 8-10.
Kalff IV, blz. 314-315. - Uit de laatste opmerking blijkt, dat Kalff de betekenis en de noodzaak van ‘rationele’
passages in een epos (zie boven, blz. 11) niet heeft onderkend.
Men vindt die biografie in het ‘Voorberecht’ (D'uitgever aan den Dichtlievenden Lezer) van: Lukas Rotgans,
Poëzy, van verscheide Mengelstoffen (Leeuwarden 1715). De opmerking over de schimpdichter op blz.
[****4] verso.
Kalff IV, blz. 588.
Kalff V, blz. 449-450. - Het valt op, dat zelfs bij Kalff de waardering voor onderdelen van de Abraham
zich handhaaft; vgl. boven, blz. 20.
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Bij ‘Het tweede geslacht’ noemt Kalff even Frans van Steenwijk en vermeldt hij diens twee
91
epen Gideon en Klaudius Civilis, zonder daar evenwel nader op in te gaan.
Lucretia Wilhelmina van Merken wordt hier wel bijzonder onwelwillend beoordeeld. Haar
Germanicus is een heldendicht, ‘in welks zestien boeken wij grootendeels berijmd proza
vinden, slechts hier en daar verlevendigd door een aardig vers of een verdienstelijk staaltje
van beschrijvingskunst; de twaalf boeken van haar David maken vrijwel denzelfden indruk
92
op ons’. Meer heeft Kalff over deze twee destijds zo beroemde epen niet te zeggen!
Het Bijbelse epos van Dirk Smits - door Jeronimo de Vries en Van Kampen boven
93
Hoogvliet's Abraham gesteld, maar door Jonckbloet niet genoemd - wordt in één zinnetje
als volkomen onbelangrijk terzijde geschoven: ‘In 1737 zag zijn Israëls Baalfegorsdienst of
94
Gestrafte Wellust het licht, lang door hem beschaafd en gepolijst’.
Over Willem van Haren's Gevallen van Friso laat Kalff zich wat gunstiger uit, zij het meer
om de bedoeling die de dichter ermee had dan om het resultaat dat hij bereikte. Vol ‘weerzin
over zooveel in de Republiek, dat bedorven en verrot was’, wilde deze daarin ‘een voorganger
van zijn volk [zijn] op den weg naar het betere en hoogere’; in dat opzicht ‘mag de Gevallen
van Friso [...] een belangrijk werk heeten’. Helaas echter waren Van Haren's dichterlijke
gaven niet toereikend om iets van werkelijke waarde tot stand te brengen:
Tegenover enkele mooie brokken staat veel middelmatigs of onbeholpens; de
Parnastaal doet zich telkens hooren; het geheel is vervelend en slechts met
95
inspanning te volgen.
Het verbaast ons niet, dat Kalff met zijn voorkeur voor het lyrische De Geusen van Onno
Zwier van Haren boven de Friso van Willem stelt. Zonder zich te bekommeren om de vraag
of De Geusen nog wel een epos mag worden genoemd, geeft hij er heel in het kort de inhoud
van weer, wijst op de persoonlijke ‘stemmen’ die erin doorklinken, erkent tekortkomingen
(zowel in compositie als in taal en versbouw), maar plaatst tenslotte
Onno Zwier's voornaamste dichtwerk toch boven de groote verhalende en
96
beschrijvende gedichten zijner tijdgenooten en boven het epos van zijn broeder.
Niet alleen boven de Friso dus, maar boven àlle epen van ‘het tweede geslacht’! En
ongetwijfeld mogen wij daaraan ook Abraham de Aartsvader toevoegen, het enige epos van
‘het eerste geslacht’, dat Kalff had genoemd.
97
In deel VI - waar de indeling niet meer op generaties berust - komen
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Kalff V, blz. 479. - Wellicht wordt Van Steenwijk genoemd, omdat Jonckbloet - met een verwijzing naar
Van Kampen - diens Gideon als ‘het minst gebrekkige’ van de talloze Bijbelse epen had aangeduid; zie
boven, blz. 21.
Kalff V, blz. 480.
Zie boven, blz. 17 en 21.
Kalff V, blz. 485.
Kalff V, blz. 496.
Kalff V, blz. 505.
Kalff VI, blz. 21: ‘Voor het eerst, sedert Hervorming en Renaissance, vloeien de grenzen tusschen de
onderscheiden geslachten ineen en gaan grootendeels voor ons oog verloren’.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

26

nog enkele epen uit de tijd van Verlichting en Pre-romantiek aan de orde. Helmers' Socrates
is ‘een vrij taai dichtwerk’ dat aan Van Merken's Germanicus herinnert en [dus!] ‘weinig
98
indruk meer op ons maakt’. Bilderdijk meent in zijn Ondergang der eerste wareld ‘Homerus
natebootsen’, maar
Ossian is het, aan wien wij voortdurend herinnerd worden in dit Nevelheim vol
schimmen: want schimmen blijven voor ons Elpine en haar minnaar, Segol en
Zilfa [...]. En nog verkiezen wij Ossian boven Bilderdijk, die hier en daar mooie
brokken poëzie geeft [...], doch die doorgaans breedsprakig is, hier en daar
verstandelijkheid voor poëzie geeft, en waar hij grootschheid wil uitdrukken,
gewoonlijk niet verder komt dan tot een gezwollenheid die aan Seneca, een
99
grootspraak die aan Jan Vos doet denken.
Enigszins wonderlijk - maar dat is een gevolg van de minder gelukkige manier waarop
Kalff hier de auteurs groepeert - fungeert dan Jan Nomsz met zijn ‘soort van heldendicht,
getiteld Willem de Eerste of de Grondlegger der Nederlandsche Vryheid in 24 Zangen’ als
epische hekkesluiter, al verscheen diens epos ruim tien jaar vóór dat van Helmers en ruim
veertig vóór dat van Bilderdijk! ‘Lest best’ is het overigens niet:
Poëzie zoekt men in de 500 dichtbedrukte kwarto-bladzijden van Willem de
Eerste tevergeefs; wat men er wel vindt, zijn vleiende lofspraken op den Prins
100
....
Het bovenstaande overzicht laat nauwelijks een andere conclusie toe dan dat wij bij Kalff
eigenlijk niet van ‘lack of sympathy’ of ‘hostility’ ten opzichte van het epos kunnen spreken.
Beide veronderstellen immers enig begrip voor de aard van het genre, en bij Kalff valt op
dit punt slechts onbegrip te constateren.

J. te Winkel
101

Van Kalff's zeven delen waren er nog slechts drie verschenen, toen J. te Winkel in 1908
het eerste deel van zijn De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde in het licht
gaf; in 1919 bereikte deze nieuwe literatuurgeschiedenis met de uitgave van het vijfde deel
haar voltooiing. Vrijwel onmiddellijk bleek een tweede druk nodig, die - herzien en aangevuld
102
- van 1922 tot 1927 in zeven delen verscheen. Het is deze tweede druk die als Te Winkel's
magnum opus moet worden beschouwd.
De ongeveer gelijktijdige publikatie van hun handboeken door Kalff en Te Winkel leidde
niet tot een overbodige doublure. Daarvoor waren de uitgangspunten en werkmethoden van
de beide hoogleraren te veel elkaars tegendeel. Terwijl Kalff zich liet leiden door zijn
aesthetisch oordeel en - zoveel mogelijk - stilzwijgend voorbijging aan werk dat hij als kunst
onder de maat
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100
101

102

Kalff VI, blz. 263.
Kalff VI, blz. 393-394.
Kalff VI, blz. 478. - Met ‘de Prins’ wordt hier stadhouder Willem V bedoeld.
Te Winkel was van 1892 tot 1918 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, aanvankelijk in de
oud-Germaanse talen, het Middelnederlands en de nieuwe Nederlandse taal- en letterkunde, maar vanaf
1910 alleen in de neerlandistiek.
Toen Te Winkel op 31 mei 1927 stierf, was het zevende deel nog niet uitgekomen; de laatste hand
daaraan werd gelegd door P. Leendertz Jr.
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achtte, streefde Te Winkel naar objectiviteit en in verband daarmee naar een grote mate
103
van volledigheid. Hij acht het niet tot de taak van de literairhistoricus te behoren over ieder
kunstwerk een aesthetisch oordeel uit te spreken, omdat zo'n oordeel altijd relatief en
104
subjectief blijft. Overigens sluit dit niet uit, dat hij zich het recht voorbehoudt ‘zoo nu en
dan zijn eigen subjectief oordeel, zijne goed- of afkeuring der dicht- en prozawerken te
kennen te geven’; immers: ‘Algeheele afwezigheid van appreciatie zou iets bovenmenschelijks
105
zijn en zeker ook niet door den lezer van een geschiedwerk worden verlangd’.
Evenals de opvattingen van Kalff de wijze bepaalden waarop hij de klassicistische epen
106
uit onze literatuur besprak, zo doen dat ook die van Te Winkel. In zijn Ontwikkelingsgang
vinden wij voor het eerst een min of meer systematisch overzicht van wat de 18de eeuw in
dit genre heeft voortgebracht - althans voor wat de Bijbelse epen betreft. In een afzonderlijk
hoofdstuk, getiteld Bijbelsche heldendichten, worden er niet minder dan achttien met meer
107
of minder uitvoerigheid aan de orde gesteld. Voor zijn doen maakt Te Winkel hier wel een
heel ruim gebruik van het recht dat hij zich heeft voorbehouden om ‘zoo nu en dan zijn eigen
subjectief oordeel te kennen te geven’; ook de mate van uitvoerigheid in zijn besprekingen
is afhankelijk van zijn evaluatie.
Verreweg de meeste aandacht krijgt terecht Abraham de Aartsvader van Hoogvliet. Van
elk der twaalf boeken wordt een korte ‘inhoudsopgave’ gegeven, vaak vergezeld van een
evaluerende opmerking als bijvoorbeeld:
Het achtste boek geeft ons een verhaal, dat wel achterwege had mogen blijven
[...]. Het negende boek is geheel en al oorspronkelijk, en 's dichters gedachte
om met deze vrije stof het bekende bijbelverhaal af te wisselen, kan niet anders
dan geprezen worden. Het behandelt namelijk de opvoeding, door Abraham aan
108
Izaäk gegeven.
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‘Een der voornaamste eischen van onpartijdigheid is, niets te verzwijgen wat van historische beteekenis
2
is’ (Ontwikkelingsgang I, blz. 95).
‘Zoo verlangt men ook niet te weten, of Jonckbloet Vondel's “Gysbreght van Aemstel” afkeurt en waarom,
maar wat Vondel met dat treurspel bedoelde, wat er het karakter van is en welken indruk het op de
tijdgenooten heeft gemaakt. Wie bovendien nog een aesthetisch oordeel verlangt, vrage dat niet van
anderen, maar van zichzelf, en stelle zich dus in de gelegenheid het zelf te vormen. De kenmerking door
den geschiedschrijver heeft hem daartoe hoogstens de bouwstoffen te leveren en den weg te wijzen’
2
(Ontwikkelingsgang I, blz. 7).
3
Ontwikkelingsgang I, blz. 6. - Op de heftige polemiek, die tussen de voorstanders van Kalff's ‘aesthetische’
en die van Te Winkel's ‘historische’ methode van literatuur-geschiedschrijving is gevoerd, kan ik hier
uiteraard niet ingaan. Ik volsta met erop te wijzen, dat tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in het
algemeen Kalff in het voordeel is geweest; daarna is het getij gekeerd en is men Te Winkel's
Ontwikkelingsgang steeds meer als een nog altijd onmisbaar standaardwerk gaan beschouwen, terwijl
Kalff nauwelijks meer wordt geraadpleegd. - Voor de tegenstelling tussen de beide methoden zie men
de Hoofdstukken die Gerard Brom in zijn Geschiedschrijvers van onze letterkunde aan Te Winkel en
Kalff heeft gewijd (resp. blz. 101-123 en 124-151). Daarbij houde men in het oog, dat Brom's denigrerende
en ironiserende karakteristiek van Te Winkel eenzijdig en onbillijk is: meer polemiek dan geschiedschrijving.
Zie boven, blz. 24.
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 212-226.
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 221.
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Het is Te Winkel's bedoeling, met zijn inhoudsoverzicht aan te tonen dat men ‘schikking en
samenstelling, ondanks enkele minder gelukkige grepen, in het algemeen slechts (zal)
109
kunnen prijzen’. Intussen weet hij echter niet goed weg - en daarin werkt de invloed van
zijn voorgangers na - met de vraag of de Abraham een epos mag worden genoemd dan wel
enkel ‘dichterlijke levensbeschrijving’ moet heten. De onzekerheid op dit punt beheerst
trouwens het gehele hoofdstuk; reeds in de eerste zin daarvan komt zij tot uiting:
De epische poëzie is in de achttiende eeuw voornamelijk vertegenwoordigd
door hetgeen wij ‘bijbelsche heldendichten’ kunnen noemen, tenzij men liever
deze gedichten zou willen kenmerken als berijmde levensgeschiedenissen van
110
bijbelsche personen.
Die onderzekerheid had zich bij Te Winkel al doen gelden, toen hij in een vorig deel van
zijn werk Vondel's Joannes de Boetgezant - het grote voorbeeld voor de Bijbelse epen uit
de achttiende eeuw - behandelen moest. Ook ten aanzien daarvan aarzelde hij bij het
vaststellen van het genre:
Men zou ‘Johannes de Boetgezant’ eene dichterlijke levensbeschrijving kunnen
noemen, rijk aan levendige, met gloed en kunst geschilderde tafreelen, waaronder
dat van den dans van Herodias' dochter uitmunt; maar wie het liever beschouwen
wil als een heldendicht in zes zangen, kan daarvoor wel het een en ander
111
aanvoeren.
Dit ‘een en ander’ blijkt bij specificering heel wat zwaarder te wegen dan de
uitdrukking zou doen vermoeden! Te Winkel wijst op het ‘episch karakter’ van
112
het begin, waar Vondel ‘Tasso's epos bijna op den voet heeft gevolgd’; van
het - eveneens aan Tasso ontleende - ‘optreden van Lucifer in zijn helraad’
(vierde boek); en van Johannes' tocht, na zijn onthoofding, door hel en
113
voorgeborchte (zesde boek). De lezer is na dit alles geneigd zich af te vragen,
wat er dan eigenlijk tègen de benaming ‘epos’ kan worden aangevoerd. Sluit Te
Winkel hier aan bij de mening van Van Kampen, dat een dichterlijke
levensbeschrijving eo ipso eenheid van handeling uitsluit en daarom nooit een
114
epos kan zijn? Maar is Joannes de Boetgezant inderdáád opgezet als
levensbeschrijving en mist het inderdáád eenheid van handeling? Aan die vragen
komt Te Winkel niet toe, met het gevolg dat zijn bespreking van Vondel's epos
vaag en onbevredigend is gebleven.
Afgezien van de Abraham slaat Te Winkel de epen, die hij in zijn hoofdstuk over de
18de-eeuwse ‘Bijbelsche heldendichten’ bespreekt, niet hoog aan. In zijn concluderende
samenvatting spreekt hij over ‘deze lijst van bijbelsche heldendichten in berijmd, en dikwijls
slecht berijmd, proza’, en merkt hij op dat ‘de groote meerderheid der bijbelsche
heldendichters’ geen rekening heeft gehouden met ‘de grondwet der woordkunst, die niets
115
strenger verbiedt, dan vervelend te wezen’.
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2
Ontwikkelingsgang V, blz. 219.
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 212.
3
Ontwikkelingsgang III, blz. 500. Ook de verdere citaten in deze alinea zijn daar terug te vinden.
Zie boven, blz. 8-10.
Te Winkel wijst er niet op, dat deze tocht een imitatio is van Aeneas' bezoek aan het dodenrijk in
het zesde boek van de Aeneis.
Zie boven, blz. 17.
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 225.
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Helaas blijkt bij nader inzien dit - in eerste instantie zo verrassende - genologische hoofdstuk
toch teleur te stellen. De titel doet een volledig, althans in zichzelf afgerond overzicht van
het genre verwachten. Maar achteraf blijkt, dat Te Winkel daarin twee van de meest bekende
en in hun tijd meest geprezen Bijbelse epen onvermeld heeft gelaten, om ze eerst later in
geheel ander verband aan de orde te stellen. Zo is Israëls Baälfegorsdienst van Dirk Smits
terecht gekomen in het hoofdstuk over de ... stroomdichten, omdat Te Winkel De Rottestroom
als Smits' ‘hoofdwerk’ beschouwt en de bespreking van diens overige poëzie aan de uitvoerige
116
behandeling daarvan vastknoopt. De genologische groepering is hier dus doorbroken ter
wille van een geheel ander systeem: samenhangende bespreking van àl het werk van een
bepaalde dichterfiguur. - Ook de David van Lucretia Wilhelmina van Merken werd ter wille
van dit systeem uit het genologische overzicht gelicht, om voor het hoofdstuk over de
dichteres te worden bewaard. Het krijgt daarin slechts een bescheiden plaats, want Te
Winkel is met dit dichtstuk maar heel matig ingenomen:
Van veel vinding getuigt het niet. De gladde verzen zijn soms banaal, de verhalen
en beschrijvingen hier en daar te gerekt, maar aan verdienstelijke episoden
117
ontbreekt het niet.
Het behoeft geen betoog, dat het weglaten van Israëls Baälfegorsdienst en David uit het
hoofdstuk over de Bijbelse heldendichten - zònder dat daarop wordt geattendeerd! - tot een
vertekend en dus onjuist beeld van het genre heeft geleid. Enerzijds krijgt Hoogvliet's
Abraham de Aartsvader een te sterke nadruk van superioriteit, doordat het geïsoleerd wordt
van de twee enige Bijbelse epen die er qualitatief mee vergelijkbaar zijn. Anderzijds wordt
de indruk gewekt, alsof buiten de Abraham het genre slechts ‘berijmd, en dikwijls slecht
berijmd, proza’ zou hebben opgeleverd.
Er valt nog een tweede bezwaar tegen Te Winkel's genologische hoofdstuk aan te voeren,
Doordat dit geen tegenwicht krijgt in een soortgelijk overzicht van de niet-Bijbelse epen,
gaat er de suggestie van uit dat het Bijbelse heldendicht van de 18de eeuw een zelfstandig
verschijnsel is geweest, dat nauwelijks verband houdt met de gelijktijdige profane epiek. Zo
wordt de lezer echter op verkeerd spoor gebracht. In genologisch opzicht is er geen enkel
principiëel verschil tussen de Bijbelse en de niet-Bijbelse epen. Beide groepen zijn evenzeer
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2
Ontwikkelingsgang V, blz. 364-372; Israëls Baälfegorsdienst komt ter sprake op blz. 366.
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 398. - In aansluiting op dit citaat laat Te Winkel een alinea volgen,
waarin hij het ‘niet ongepast’ acht zijn verwondering uit te spreken over het feit dat ‘zelfs eene
verstandige en van de Verlichting niet afkeerige vrouw, zooals Van Merken toch was’ in David
een geloofsheld heeft kunnen zien. Zij ‘heeft zich dus nog zóó laten verblinden door den
stralenkrans, dien de priesterschap om zijn hoofd heeft weten te tooveren, dat zij geen oog schijnt
te hebben voor al de in den Bijbel toch ook meegedeelde feiten, die dezen David, het ideaal der
fanatische Jehovaprofeten, ons doen kennen als een der laaghartigste en arglistigste
kroonpretendenten en vorsten, waarvan de geschiedenis gewaagt’ (blz. 399). - Een onverwacht
felle en persoonlijke uitspraak voor de voorstander van een objectieve literatuur-geschiedenis!
Maar tevens een treffend voorbeeld van de ‘decided hostility towards (the) cultural environment’
- in dit geval op religieus gebied - van de klassicistische epen-dichters, die Sayce bij de oudere
literatuur-historici heeft gesignaleerd (zie boven, blz. 12).
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verschijningsvormen van het klassicistische epos; het onderscheid wordt niet bepaald door
118
literaire, maar door godsdienstige motieven. Daarom is het onjuist de twee groepen van
119
elkaar te isoleren en hun eventuele onderlinge wisselwerking te negeren.
Bij Te Winkel heeft die isolering stellig niet in de bedoeling gelegen. Zij is het gevolg van
de inconsequente groepering van zijn stof: enerzijds naar het genre, anderzijds naar de
auteurs. Bij zijn bespreking van de niet-Bijbelse epen past hij uitsluitend de laatste methode
toe, waardoor de continuïteit en de ‘ontwikkelingsgang’ van het genre zo goed als geheel
verloren gaan en elk besproken epos de indruk maakt niet veel meer dan een incidenteel
verschijnsel te zijn geweest. Billijkheidshalve moet daaraan echter worden toegevoegd, dat
Te Winkel desondanks ook bij de niet-Bijbelse epen - zij het tussen neus en lippen - wat
120
meer namen en titels noemt dan zijn voorgangers.
Wat hij te zeggen heeft over de profane epen, waarop hij het de moeite waard acht met
enige uitvoerigheid in te gaan, is weinig nieuw. In zijn bespreking van Rotgans' Wilhem de
Derde treft het ons, dat hij dit epos op historische gronden verdedigt tegen ‘de critiek der
geheele negentiende eeuw’ die ‘den dichter misbruik van mythologie verweten en daarin
zelfs iets komieks gevonden (heeft)’:
Die mythologie behoorde toen, veel meer nog dan in het midden der
zeventiende eeuw, tot het noodzakelijk kostuum der poëzie, die zonder haar den
121
indruk zou hebben gemaakt van in eene kamerjapon op straat te verschijnen.
In het algemeen trouwens staat Te Winkel welwillend tegenover dit ‘eerste eigenlijke
122
heldendicht, dat onze literatuur heeft aan te wijzen’. Hij paraphra-
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Die motieven kunnen overigens vèr-gaande consequenties hebben. Zo is voor een aantal auteurs van
Bijbel-epen elke andere vorm dan een vrijwel letterlijke weergave van de Bijbeltekst onaanvaardbaar.
Daarmee gaat in hun werk het klassicistische element natuurlijk verloren. Maar dergelijke Bijbelberijmingen
zijn een reactie op de klassicistische Bijbel-epen naar het model van Vondel's Joannes de Boetgezant;
zonder deze zouden zij vrijwel zeker niet zijn geschreven. Daarom kan en mag men er bij de bespreking
van het klassicistische Bijbel-epos niet aan voorbijgaan.
Dat is ook mijn bezwaar tegen het reeds meermalen door mij genoemde en veelszins voortreffelijke boek
van R.A. Sayce: The French biblical epic in the seventeenth century. In zijn inleiding zegt de auteur dat
‘the reasons for the study of the Biblical rather than the historical epic’ uit zijn werk zullen blijken (blz. 4).
Daarmee doelt hij op het feit, dat de problematiek van het Bijbelse epos gecompliceerder en daarom
interessanter is dan die van het historische (= niet-Bijbelse). Dat is inderdaad het geval, maar rechtvaardigt
m.i. niet dat dit laatste buiten beschouwing wordt gelaten. De problemen, waarvoor de Bijbel-epici zich
gesteld zagen, en de wijze, waarop zij die hebben trachten op te lossen, komen juist bij vergelijking met
de niet-Bijbelse epen van hun tijdgenoten het duidelijkst aan het licht.
Men moet er echter wel naar zoeken, vooral als de titels niet zijn opgenomen in het ‘Zakenregister’! Dat
is b.v. het geval met Willem de Eerste van Jan Nomsz, van wie Te Winkel ook nog een tweede epos
noemt dat zijn voorgangers onvermeld hadden gelaten: Maurits van Nassau. Beide epen komen terloops
ter sprake bij de bespreking van Jan Nomsz als ‘de vruchtbaarste treurspeldichter van dezen tijd’ (= die
tussen 1760 en 1780). Te Winkel heeft er slechts over op te merken: ‘veel meer dan lange rijmkronieken
2
in vloeiende verzen zijn het niet’ (Ontwikkelingsgang V, blz. 448).
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 15.
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 14-15.
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seert het uitvoerig, en wijst op de episch-technische middelen waarvan Rotgans gebruik
maakte om te voorkomen dat zijn gedicht een berijmde levensgeschiedenis of rijmkroniek
zou worden.
Daarentegen ziet hij in de Gevallen van Friso van Willem van Haren ‘voor ons’ slechts
een ‘onbelangwekkend en vervelend’ werkstuk, dat ‘ondanks de goede dichterlijke
beschrijvingen en ontboezemingen, die er hier en daar in voorkomen’ als geheel meer heeft
123
van een berijmde contemporaine roman dan van een epos.
De Germanicus van L.W. van Merken ‘is niets anders dan de weerklank van Tacitus'
124
poëzie in proza’.
De Geusen van Onno Zwier van Haren is - ondanks de omwerking en uitbreiding die de
oorspronkelijke versie (Aan het Vaderland) daarin heeft ondergaan - geen epos geworden
en ‘gebleven wat het van den aanvang was, een cyclus van lierzangen’. Daarmee sluit Te
125
Winkel bij Jonckbloet aan; interessanter is dan ook de opmerking die erop volgt en die
van juist inzicht getuigt:
... de historische stof (is) er slechts het schijnonderwerp van, doch het eigenlijk
onderwerp de persoon van den dichter zelf, waardoor het [sc. dichtwerk] dan
ook, tegenover de meeste dichtwerken van dien tijd, de min of meer moderne
126
tint der volgende periode heeft gekregen.
In Bilderdijk's De ondergang der eerste wareld waardeert Te Winkel de ‘stoutheid van
verbeelding’ waarvan ‘dit breed opgezette epos’ getuigt. Maar verder dan het begin is
Bilderdijk nooit gekomen, wat Te Winkel als volgt meent te kunnen verklaren:
De onbedwingbare zucht tot verbeelden zelf (ook een gevoel, maar van minder
127
persoonlijken aard ) was niet sterk genoeg bij hem aanwezig, en juist deze is
een onmisbaar vereischte om als episch dichter onder den scheppingsarbeid
128
niet te bezwijken, zooals met Bilderdijk het geval is geweest.
Getrouw aan zijn overtuiging dat objectiviteit meebrengt ‘niets te verzwijgen wat van
129
historische betekenis is’, verschaft Te Winkel ons méér gegevens over het klassicistische
epos dan zijn voorgangers. Een enkele maal maakt hij daarbij een opmerking die ons begrip
daarvan ten goede komt (Rotgans, Onno Zwier van Haren, Bilderdijk). In het algemeen
evenwel is de presentatie weinig bevredigend en zelfs enigszins verwarrend. Dat is niet in
de eerste plaats het gevolg van de gesignaleerde tweeslachtigheid in de groepering van
zijn materiaal, al doet deze uiteraard geen goed aan de duidelijkheid van zijn over-
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2
Ontwikkelingsgang V, blz. 355.
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 400. Men lette op de ironie in het woordgebruik: ‘Tacitus' poëzie’ (in het proza
van zijn Annales) tegenover ‘de weerklank in proza’ (in het dichtwerk van Van Merken)! Of moet hier aan
een vergissing worden gedacht voor: ‘Tacitus' proza in poëzie’?
Zie boven, blz. 23.
2
Ontwikkelingsgang V, blz. 512.
Namelijk dan wat Bilderdijk zelf onder ‘gevoel’ verstond [Sm.].
2
Ontwikkelingsgang VI, blz. 276. Men vergelijke deze opmerking met wat hierboven (blz. 10-11)
over de ratio in het epos werd gezegd.
Zie boven, blz. 27, noot 103.
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zicht. De voornaamste oorzaak ligt naar mijn mening echter in de voortdurende onzekerheid
van Te Winkel omtrent de criteria waaraan een dichtwerk moet voldoen om een klassicistisch
epos te mogen heten; zelfs bij Vondel's Joannes de Boetgezant aarzelt hij tussen ‘heldendicht’
en ‘dichterlijke levensbeschrijving’. Ondanks zijn episch-technische aanwijzingen bij Rotgans'
Wilhem de Derde (her)kent hij blijkbaar het ideaal niet dat de epen-dichters van de 18de
eeuw voor ogen stond. Daardoor ontgaat hem een objectief houvast voor toetsing en
onderlinge vergelijking van hun werk. Hij kan er alleen maar ‘zijn eigen subjectief oordeel,
130
zijne goed- of afkeuring’ over geven. Dat dit eigen oordeel negatief uitvalt - zij het met de
ons reeds zo vertrouwde restrictie van ‘een aantal verdienstelijke beschrijvingen’ of een
variant daarop - behoeft ons niet te verbazen. Noch met de literaire noch met de godsdienstige
opvattingen van de klassicistische epen-dichters heeft Te Winkel genoeg contact gekregen
om hen anders dan vervelend te kunnen vinden. Hij noteert plichtmatig hun werk, maar het
ontbreken van elke congenialiteit leidt ook bij hem tot een onmiskenbare ‘lack of sympathy’.

G. Knuvelder
131

Door het onvoltooid-blijven van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden
werd na de Tweede Wereldoorlog het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde van Gerard Knuvelder de meest gebruikte literatuur-historie, al bleef daarnaast
Te Winkel zijn gezag behouden. Het verscheen voor de eerste maal van 1948 tot 1953 in
vier delen. Een tweede, herziene druk zag het licht tussen 1957 en 1961. Daarna volgden
twee fotomechanische her-uitgaven van deze herziene tekst als derde en vierde druk, resp.
in 1964 en 1967. In de eerste maanden van 1970 verscheen het eerste deel van de geheel
opnieuw bewerkte vijfde druk, in 1971 gevolgd door het tweede en in 1973 door het derde
deel (dat tot 1875 loopt). Het vierde moet op het ogenblik van afsluiting van dit overzicht 1 juni 1974 - nog verschijnen, maar valt buiten de periode waarom het ons hier te doen is.
Zoals blijkt uit het aantal delen van zijn literatuur-geschiedenis in vergelijking met dat van
zijn voorgangers, streeft Knuvelder naar bondigheid. Zijn eigenlijke opzet is: uitvoerig ingaan
op het belangrijke, het minder belangrijke met enkele woorden afdoen, en het onbelangrijke
niet vermelden. Deze opzet wordt echter enigszins doorkruist door een tweede principe: het
bijhouden van de ontwikkeling in het literair-wetenschappelijk onderzoek. Bij elke herziene
druk is Knuvelder erop uit, de secundaire literatuur die sedert de vorige uitgave van zijn
boek verschenen is, zo volledig mogelijk te verwerken of althans - eventueel in een noot te vermelden. Dientengevolge nemen van herziening tot herziening de delen van zijn
handboek in omvang toe. Maar ter wille van de actuele informatie, die zodoende verschaft
wordt, aanvaarden wij gaarne dit compromis met de bondigheid.
De zo juist geschetste situatie treedt duidelijk aan het licht, als wij de vijfde druk van
Knuvelder's tweede deel vergelijken met de vierde (= tweede!). Met name geldt dit voor het
tijdvak 1669-1766, dat door de auteur wordt aangeduid als ‘achttiende’ eeuw. In de
klassicistische literatuur van deze periode is er heel wat, dat in de voorgaande druk voor
hem onder de categorie van
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Zie boven, blz. 27.
Zie boven, blz. 12, noot 28.
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het ‘onbelangrijke’ viel dat niet vermeld behoefde te worden. Tussen de verschijning van
die druk (in 1958) en mei 1970 (aflevering van de kopie voor de nieuwe uitgave bij de uitgever)
is er echter vrij veel secundaire literatuur over de ‘achttiende’ eeuw gepubliceerd, en
Knuvelder heeft terecht gemeend daaraan niet te mogen voorbijgaan. De herleefde
belangstelling voor deze eeuw en de meer genuanceerde benadering van haar literaire
productie moesten ook in het Handboek tot uitdrukking komen.
Voor de presentatie van het ‘18de-eeuwse’ epos had Knuvelder echter slechts weinig
132
nieuwe bronnen: niet meer dan een viertal studies, waarvan drie over het Bijbelse epos,
maar die geen van alle verder voeren dan Hoogvliet's Abraham de Aartsvader (1728). Die
begrenzing is in de herziening van het tweede deel duidelijk terug te vinden.
Wat de beide voorlopers van het genre betreft - Vondel's Joannes de Boetgezant voor
het Bijbelse, en Rotgans' Wilhem de Derde voor het profane (= niet-Bijbelse) epos -, is de
nieuwe bewerking vooral aan de Joannes ten goede gekomen. In de vorige druk werd dit
dichtstuk afgedaan met één zin, die op het voetspoor van Knuvelder's voorgangers
133
suggereerde dat er niet aan een werkelijk epos moest worden gedacht. In de vijfde is dit
anders geworden. Er is geen spoor van aarzeling meer omtrent het genre waartoe dit werk
behoort:

Joannes de Boetgezant (uit hetzelfde jaar 1662) is een bijbels epos. De invloed
134
van Tasso is duidelijk waarneembaar.
In twee alinea's wordt dit nader uitgewerkt en tevens gewezen op de invloed die Vondel met
de Joannes op het latere Bijbelse epos heeft uitgeoefend.
Ten aanzien van de Wilhem de Derde is er weinig veranderd. Nog altijd vindt de vermelding
daarvan plaats in het hoofdstuk over ‘De lyrische dichters’, waar een overzicht wordt gegeven
van Rotgans' gehèle oeuvre, al is dit zeker niet in de eerste plaats lyrisch. De beide
treurspelen van de dichter komen later in genologisch verband nogmaals ter sprake, maar
diens epos wordt hier definitief afgedaan. Knuvelder merkt erover op:
Het werk is - afgezien van zijn betrekkelijk geringe letterkundige verdienste 135
van belang als het eerste profane heldendicht in het Nederlands.
136

Dat sluit nauw aan bij de terminologie van Te Winkel, met wie Knuvelder ook meegaat in
de verdediging-op-historische gronden van Rotgans' parnastaal en mythologische
beeldspraak. De evaluatie ‘betrekkelijk geringe letterkundige verdienste’ komt daarentegen
geheel voor zijn eigen rekening. Wij hadden ze graag wat nader toegelicht gezien, desnoods
ten koste van een stukje bondig-
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Zie beneden, blz. 40 en 42; men vindt de bedoelde studies zonder moeite door te letten op het jaar van
verschijning: na 1960 en vóór 1971.
4
Handboek II, blz. 299.
5
Handboek II, blz. 380.
5
Handboek II, blz. 488. Dezelfde zin kwam ook voor in de vierde druk; alleen werd Rotgans' epos
daar ‘het eerste eigenlijke heldendicht in het Nederlands’ genoemd. Na de erkenning van Vondel's
Joannes de Boetgezant als volwaardig epos kon ‘eigenlijke’ uiteraard niet worden gehandhaafd.
Zie boven, blz. 30.
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held. Maar wij kunnen aanvaarden, dat de auteur consequent wilde zijn en dus ook hier de
lijn strak hield.
Moeilijker werd het handhaven van het bondigheids-principe bij de epen na 1700. Dat
was ook reeds in de vroegere drukken het geval. Na Te Winkel kon Knuvelder niet meer zo
achteloos over het Bijbelse epos heenglijden als Jonckbloet en vooral Kalff hadden gedaan.
Al behoorde het overgrote deel van die epen qualitatief tot wat onvermeld kon blijven, er
diende toch op, te worden gewezen dat het Bijbelse epos quantitatief in de literatuur van
die tijd een belangrijke plaats heeft ingenomen!
Knuvelder heeft zich niet zonder gratie uit de moeilijkheid weten te redden. Evenals Te
Winkel geeft ook hij een genologisch hoofdstuk, met Hoogvliet als centrale figuur. Maar
anders dan zijn voorganger beperkt hij zich daarbij niet tot de ‘Bijbelse heldendichten’. Hij
137
trekt de grenslijnen ruimer en betitelt zijn hoofdstuk: Epische dichtkunst. Dat stelt hem in
de gelegenheid een aantal genres ter sprake te brengen, die buiten het epos vallen maar
daarmee toch (vooral in de vormgeving) verwantschap vertonen. Hij maakt daarvan gebruik
om te vermelden dat er in de 18de eeuw tal van hofdichten en stroomdichten werden
138
geschreven, zònder evenwel voorbeelden te geven of titels te noemen. Tot zover stemt
in dit hoofdstuk de vijfde druk overeen met de voorafgaande. Maar dan brengt de herziening
een geheel nieuwe, beter gefundeerde en juister geformuleerde tekst over wat in de vierde
druk nog ‘de zogenaamde bijbelse heldendichten’ heette. Deze zet aldus in:
Behalve deze genres kent onze literatuur echter ook nog het genre van de
lange epische gedichten over een bijbelse persoon. Vooral twee invloeden zijn
hierin waarneembaar. In de eerste plaats die van Vondels Joannes de Boetgezant
(1662) en vervolgens die welke steunt op de protestantse eerbied voor de
bijbeltekst, die ook in Frankrijk zozeer haar stempel gedrukt heeft op het bijbels
heldendicht.
Knuvelder onderscheidt vijf verschillende groepen en wijst voor elk daarvan een bepaald
dichtwerk als voorbeeld aan. Die groepen zijn:
a. het bijbelse epos (Vondel, Joannes de Boetgezant, 1662)
b. de bijbelse hymne (Petrus Rabus, De Kruisheld ofte het Leven van den Apostel Paulus,
1681)
c. het bijbels half-epos139 (Arnold Houbraken en Jan van Hoogstraten, De Kruisheld of
het Leven van den grooten Apostel Paulus, 1712)
d. de dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse persoon (Joan de Haes, Judas de
Verrader, 1714)
e. het calvinistische bijbelse epos140 (Koenraet Droste, Het Leven van den Koning en
Propheet David, 1716)
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5
Handboek II, blz. 534-538. Voor zover voor de citaten op blz. 34 en 35 geen vindplaats wordt aangegeven,
zijn zij alle aan dit hoofdstuk ontleend.
Slechts een heel enkele van die titels wordt verder-op incidenteel vermeld, als werk van de aldaar
besproken auteur. Zo het hofdicht Zydebalen bij Hoogvliet (II, blz. 537) en De Rottestroom bij Dirk Smits
(II, blz. 552-553).
‘d.i. een werk dat allerlei uiterlijke kenmerken van het epos bezit, maar dat innerlijk zondigt tegen de
wetten van het genre’ (II, blz. 535).
‘d.i. een werk dat aan alle eposeisen voldoet, voorzover dat niet in strijd is met de eerbied voor de
bijbeltekst en met de renaissancistische eis van welvoeglijkheid volgens calvinistische interpretatie’ (II,
blz. 536).
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Na het signaleren van deze vijf soorten acht Knuvelder het ‘overbodig nog in te gaan op die
talloze werken die ook tot het genre behoren en die na 1716 zijn geschreven’; daarvoor is
de literaire waarde ervan in het algemeen te gering. Maar er dient één uitzondering te worden
gemaakt, en wel voor Hoogvliet's ‘bijbels epos Abraham de Aartsvader, welk werk na Joannes
de Boetgezant de beste vertegenwoordiger van het genre is’. De daarop volgende bespreking
is nagenoeg gelijk aan die uit de vorige druk; alleen wordt nu gewezen op Hoogvliet's
‘duidelijke oorspronkelijkheid’ bij zijn navolging van de Hemelraad uit Vondel's Joannes.
Wat Knuvelder in de Abraham vooral mist, is - al gebruikt hij die term niet - eenheid van
handeling: gevolg van het feit dat de dichter het gehèle leven van zijn held wilde weergeven.
Daardoor is zijn werk ‘nogal overladen’ uitgevallen, en
de dichterlijke behandeling van talrijke episoden en details uit een mensenleven
kan soms gemakkelijk over het hoofd doen zien dat deze behandeling wezenlijk
uitwerking beoogt te zijn van de centrale gedachte over het goddelijk plan in dit
141
mensenleven.
Daarmee sluit Knuvelder aan bij het bezwaar, waarop reeds Jeronimo de Vries had gewezen
142
en waarvoor Van Kampen de motivering had gegeven. Evenals al zijn voorgangers heeft
hij desondanks oprechte waardering voor Hoogvliet's dichterschap. Hij gaat daarin zelfs
verder dan zij, door - na de lof van diens beschrijvingen, beeldspraak, compositie en
verbeeldingskracht - nog toe te voegen:
Ook was in Hoogvliet aanwezig de diepere zielsmuziek, die hij, dank zij zijn
technische verfijning, wist over te brengen in een vaak zuivere en fijne taal- en
verskunst.
Verder dan Hoogvliet gingen Knuvelder's nieuwe bronnen niet. In zijn bespreking van de
latere epen blijken de verschillen tussen de vijfde druk en de vorige dan ook miniem. In
aansluiting op de Abraham vestigt hij met enkele woorden de aandacht op de twee epen
die qualitatief daarmee vergelijkbaar zijn, al bereiken zij naar zijn mening niet hetzelfde peil.
143
Dat zijn: Dirk Smits' ‘bijbels gedicht’ Israëls Baälfegorsdienst en ‘het calvinistisch bijbels
epos’ David van Lucretia Wilhelmina van Merken. Daarmee herstelt Knuvelder - en dat is
een plus-punt voor hem! - de fout, die Te Winkel had gemaakt door deze epen niet in zijn
144
genologisch overzicht op te nemen en eerst later in ander verband aan de orde te stellen.
Ondanks de gesignaleerde herziening blijft er tegen Knuvelder's hoofdstuk over de
18de-eeuwse Epische dichtkunst toch nog een ernstig bezwaar bestaan. De titel wekt de
verwachting dat daarin - naast de hof- en stroomdichten en ‘de lange epische gedichten
over een bijbelse persoon’ - óók de gelijktijdige
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5
Handboek II, blz. 538. Met ‘het goddelijk plan’ wordt bedoeld de ‘goddelijke zending’ van Abraham
‘als drager van de goddelijke heilbelofte, de Vader van het zaad der vrouw, de profeet, de Heiland
voorziende die het mensdom verlossen zal; het offer van Isaäc preludeert op het kruisoffer van
Christus’ (blz. 537).
Zie boven, blz. 13 en 17.
Uit deze term blijkt niet, tot welke van de vijf groepen epische Bijbelse gedichten, die hij heeft aangewezen,
Knuvelder dit werk gerekend wil zien.
Zie boven, blz. 29.
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profane epen ter sprake zullen komen, onafhankelijk van de vraag of Knuvelder ze als
eigenlijke heldendichten dan wel als ‘lange epische gedichten’ over een nièt-Bijbelse persoon
beschouwt. Zij maken nu eenmaal deel uit van de ‘Epische dichtkunst’ in de besproken
periode en dienen dus op zijn minst - evenals de hof- en stroomdichten - als genre te worden
vermeld, eventueel zonder auteursnamen en titels. Maar dat gebeurt niet! Knuvelder negeert
145
ze volkomen, en gaat daarin nog verder dan Kalff. Zelfs een zó bekend werk als Van
146
Merken's Germanicus wordt nergens genoemd! De indruk wordt gewekt alsof Rotgans'
Wilhem de Derde niet alleen het eerste, maar ook het énige profane epos is geweest dat in
de periode van het klassicisme geschreven werd.
Die onjuiste indruk wordt niet of nauwelijks gecorrigeerd door Knuvelder's bespreking, in
een later hoofdstuk, van het epische werk van de gebroeders Van Haren. Bij De Geusen
147
van Onno Zwier ligt dat voor de hand; evenmin als Jonckbloet en Te Winkel kan hij in dit
148
dichtwerk een epos zien. Maar ook Willem's Gevallen van Friso worden niet in de context
van het profane epos uit de 18de eeuw geplaatst. Knuvelder wijst er wel op, dat ‘Van Haren
dit gedicht (schreef) als een moderne Eneide’ en daarbij beïnvloed werd door de Télémaque
149
van Fénelon en de Henriade van Voltaire, maar bespreekt het als een geïsoleerd
verschijnsel, zonder achtergrond in de eigen literatuur. In literair opzicht heeft hij er trouwens
geen enkele waardering voor: Van Haren ‘verschreef zijn talent aan een soort epos over
[...] Friso’, merkt hij op. Vanwege de daarin uitgedrukte denkbeelden moet het echter toch
een belangrijk werk worden genoemd: ‘een der eerste, waarin de ideeën van de verlichting
150
tot hun recht komen’.
Het eerste epos, waaraan Knuvelder vervolgens aandacht besteedt, is Bilderdijk's
Ondergang der eerste wareld. Hij kan er geen bewondering voor opbrengen; zijn oordeel
151
komt, ook in motivering en formulering, in hoofdzaak overeen met dat van Kalff, naar wie
hij dan ook verwijst. Nieuw is echter de volgende karakteristiek:
Het gedicht draagt de ‘normale’ kenmerken van Bilderdijks dichtkunst: een
eigenwillige, vaak onjuiste woordkeus, een retorische opgewondenheid die met
152
geweldige woorden smijt als met rotsblokken, maar vaak net naast gooit.
153

Gehéél nieuw, althans voor een handboek, is de vermelding van de Constantijn:
heldendicht waarmee Cornelis Broere, de geestelijke vader van
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Zie boven, blz. 24.
Deze regel wordt door een - in dit geval ongelukkige - uitzondering bevestigd. Bij de korte bespreking
van Jan Nomsz vermeldt Knuvelder o.m. - evenals Te Winkel (zie boven, blz. 30, noot 120) -: ‘Hij schreef
5
twee heldendichten, nl. over Willem I en Maurits van Nassau’ (Handboek III, blz. 277). Deze mededeling
had beter achterwege kunnen blijven. Als de Germanicus niet belangrijk genoeg is om te worden genoemd,
dan zeker óók niet de veel zwakkere epen van Nomsz. De inconsequentie kan slechts de indruk wekken,
dat er ten aanzien van het profane epos over het al dan niet opnemen van titels nogal arbitrair is beslist.
Zie boven, resp. blz. 23 en 31.
5
Handboek II, blz. 569.
5
Handboek II, blz. 558-559.
5
Handboek II, resp. blz. 557 en 559.
Zie boven, blz. 26.
5
Handboek III, blz. 252.
Bedoeld is: keizer Constantijn de Grote, die in 313 bij het Edict van Milaan aan de Christenen dezelfde
rechten schonk als de belijders van andere godsdiensten hadden.
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de Rooms-Katholieke emancipatie ten onzent, halverwege de 19de eeuw vanuit de Romantiek
teruggreep op de klassieke traditie, ‘in welke traditie luid het geluid van Bilderdijk meeklonk’.
Ondanks dichterlijke bezieling en grootse concepties acht Knuvelder dit epos - dat onvoltooid
bleef en waarvan wij slechts drie zangen kennen - geen werkelijke poëzie:
Het is eloquentie, welsprekendheid, typisch het werk van een letterkundige,
154
geen werk van kunst.
Knuvelder doet een moedige en prijzenswaardige poging de laatst-beschikbare
onderzoekingen over het epos in zijn overzicht te betrekken. Desondanks kan men ook bij
hem zeker niet spreken van sympathie of van werkelijke belangstelling voor het genre. Zijn
houding tegenover het klassicistische epos is - zij het voorzichtig - afwerend. In principe
staat hij daarin dichter bij Jonckbloet en Kalff dan bij Te Winkel.

Conclusie
Het bovenstaande onderzoek, ondernomen naar aanleiding van Sayce's opmerking over
155
de vooringenomenheid van de meeste 19de-eeuwse ‘critics’ tegen het klassicistische epos,
heeft duidelijk aangetoond dat die tegenzin zich ook bij de geschiedschrijvers van de
Nèderlandse letterkunde doet gelden. Zij blijkt zich bij hen overigens niet te beperken tot de
19de eeuw, maar voort te zetten in de 20ste, tot op de dag van vandaag.
Doordat ik in mijn overzicht van de wijze, waarop elk van de besproken literatuur-historici
het klassicistische epos behandelt, betrekkelijk uitvoerig ben geweest, valt daaruit bovendien
een tweetal punten van meer secundair belang af te leiden.
In de eerste plaats blijken de verschillen tussen de diverse auteurs niet veel verder te
gaan dan de details, de wijze van presentatie, en soms de appreciatie. Wat de hoofdzaken
betreft, stemmen zij, van Jeronimo de Vries tot en met Knuvelder, veel meer met elkaar
overeen dan men zou hebben verwacht. Steeds weer worden dezelfde epen genoemd en
dezelfde bezwaren daartegen ingebracht; steeds weer keert de onderscheiding tussen epos
en dichterlijke levensbeschrijving terug, steeds weer het uitspreken van waardering voor
onderdelen bij afwijzing van het geheel. Vooral bij de handboekschrijvers na Jonckbloet is
het duidelijk, dat zij in het algemeen hun uitgangspunt zoeken bij wat men zou kunnen
noemen: de communis opinio van hun voorgangers. Eerst in 1971 doorbreekt Knuvelder
deze regel in de vijfde druk van zijn Handboek, althans ten aanzien van het beperkte gedeelte
waarvoor hij over nieuwe detailstudies kon beschikken: het Bijbelse epos tussen Joannes
de Boetgezant (1662) en Abraham de Aartsvader (1728).
Het tweede punt is van minder betekenis, maar verdient toch te worden vermeld. De ‘lack
of sympathy’ bij De Vries en Van Kampen is van andere aard dan die van Jonckbloet en de
latere handboekschrijvers. Bij de beide eerstgenoemden heeft zij een positieve oorsprong:
zij komt voort uit een overtuiging die gepaard gaat met een persoonlijke betrokkenheid. De
Vries en Van Kampen nemen deel aan de laatste schermutselingen tegen de invloed van
het in principe al overwonnen klassicisme. Maar zij weten, dat zij onder
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Handboek III, blz. 403.
Zie boven, blz. 12.
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hun lezers nog tal van bewonderaars moeten verwachten van epen als die van Hoogvliet,
Smits en Van Merken, en zij willen die niet afschrikken. Vandaar enerzijds de onverwachte
agressiviteit in sommige uitlatingen, en anderzijds de nadruk waarmee naast de bezwaren
ook de positieve aspecten van de geliefde epen naar voren worden gebracht. - Daarentegen
is er bij Jonckbloet en de na hem komende literatuur-historici geen sprake van persoonlijke
betrokkenheid. Het klassicisme is voor hen slechts een historisch verschijnsel, waar zij
volledig buiten staan en dat geen belangstelling bij hen wekt, omdat het nauwelijks iets heeft
voortgebracht waarvoor zij waardering kunnen hebben. Zij behandelen de klassicistische
epen - voor zover zij dat doen - alleen maar, omdat het niet mogelijk is er in een
literatuur-geschiedenis helemaal over te zwijgen. Bij hen heeft de ‘lack of sympathy’ een
negatieve oorsprong: onontvankelijkheid en onverschilligheid.

§ 6. Een vicieuse cirkel
In de conclusie aan het slot van mijn vorige paragraaf heb ik gezegd, dat de
handboekschrijvers na Jonckbloet bij hun behandeling van de klassicistische epen in het
algemeen zijn uitgegaan van wat zij daarover bij hun voorgangers vonden. Daarin ligt geen
verwijt besloten; het was het enige dat zij kònden doen. Waarvan hadden zij anders moeten
uitgaan?
De auteur van een handboek kan zijn overzicht van de literatuur-geschiedenis slechts
geven naar de stand van het gespecialiseerde onderzoek op het moment van schrijven. Hij
is afhankelijk van de beschikbare secundaire literatuur. De beheersing en verwerking daarvan
- voor àlle perioden en àlle genres - stellen op zichzelf reeds zulke hoge eisen van
belezenheid, kritische zin en coördinerend vermogen, dat het voor een enkeling nauwelijks
nog mogelijk is daaraan te voldoen. Er kan en mag van een handboekschrijver niet worden
verwacht, dat hij bovendien door een uitgebreid eigen onderzoek in de leemten voorziet,
waarop hij bij zijn werk stoot: onderwerpen of problemen, waaraan nog geen nadere aandacht
is besteed, of waarover slechts verouderde studies bestaan die bij de huidige stand van de
literatuur-wetenschap dringend om herziening en aanvulling vragen.
Zulk een leemte doet zich voor ten aanzien van het klassicistische epos. Aan het genre
als zodanig is nooit een systematisch onderzoek gewijd; de overgrote meerderheid van de
afzonderlijke epen - waaronder niet alleen de minder belangrijke! - wacht nog altijd op
serieuse bestudering. Wat erover bekend is, beperkt zich tot de uiterst globale overzichten
en de niet of nauwelijks gemotiveerde evaluaties, die in de vorige paragraaf aan de orde
zijn geweest. De schrijver van een nieuw handboek heeft dus geen keus. Hij kan slechts bij
zijn voorgangers te rade gaan, zich door lezing van een aantal epen een - eveneens globale
- zekerheid verschaffen omtrent de juistheid van hun feitelijke mededelingen en omtrent de
mate waarin hij kan instemmen met hun evaluaties - om vervolgens zijn eigen globaal
overzicht samen te stellen: in essentie overeenkomend met dat van zijn voorgangers, maar
met enige variatie in de presentatie der feiten en met enige nuances in de formulering van
zijn waarde-oordeel.
Hoe graag de handboekschrijvers anders te werk zouden gaan en een beter gefundeerd
overzicht geven, is ons gebleken uit de wijze waarop Knuvelder voor de vijfde, herziene
druk van zijn Handboek gebruik heeft gemaakt van
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enkele nieuwe publikaties over het Nederlandse epos. Er wordt door onderstreept dat de
bespreking van het genre in de handboeken niet bevredigend kan worden, zolang de
schrijvers niet beschikken over de nodige voor- en detailstudies van specialisten. Dat leidt
vanzelf tot de vraag, waaròm die er eigenlijk niet of nauwelijks zijn. En dan geloof ik, dat wij
mogen concluderen tot het bestaan van een vicieuse cirkel. Ze zijn er niet, omdat de
handboeken een eeuw lang steeds hebben herhaald dat het hier gaat om een minderwaardig
genre, waarin niets van betekenis werd gepresteerd en dat berust op een gedegenereerde
opvatting omtrent navolging van de epen uit de Oudheid. Wie zou zich tot het onderzoek
van een dergelijk genre aangetrokken hebben moeten voelen? Te meer nu er zoveel te
doen viel op andere terreinen van de literatuur-historie, die uitzicht boden op meer resultaat
en meer voldoening bij het werk! Wij mogen niet uit het oog verliezen, dat het
literair-wetenschappelijk onderzoek in moderne zin eerst in de tweede helft van de 19de
eeuw goed op gang is gekomen, aanvankelijk vrijwel geheel historisch gericht, maar
gaandeweg steeds meer aspecten van het phenomeen ‘letterkunde’ binnen de kring van
zijn belangstelling trekkend. De velden waren - en zijn nog altijd! - wit om te oogsten, maar
de arbeiders weinige. Die weinigen hadden een vrijwel onbeperkte keuze van studie-objecten.
Waarom zouden zij hun tijd en hun inspanning gewijd hebben aan een onderzoek, dat zich
zó ondankbaar voordeed als dat van het klassicistische epos?
Het gevolg: géén detailstudies vanwege the deterrent effect van de overzichten in de
handboeken; géén essentiële wijziging in die overzichten vanwege het uitblijven van
detailstudies; géén animo voor detailstudie vanwege het ongunstige beeld in de handboeken;
enz.
Natuurlijk is ook in dit geval de werkelijkheid minder absoluut dan ik ze hierboven heb
voorgesteld. Er zijn wel degelijk enkele detailstudies aan bepaalde klassicistische epen
gewijd. Maar hun aantal is zó gering, dat daardoor praktisch niets aan de werking van de
gesignaleerde vicieuse cirkel wordt afgedaan. Toch dien ik volledigheids- en billijkheidshalve
even op deze publikaties in te gaan. In het kader van dit hoofdstuk doe ik dit slechts met
een enkel woord. In het vervolg van mijn boek zullen zij, voor zover daartoe aanleiding
bestaat, ter bestemder plaatse opnieuw ter sprake komen en uitvoeriger worden besproken.
Hier gaat het er slechts om, aan te tonen hoe weinig secundaire literatuur er is.
Mijn lijst omvat de periode van 1870 - toen de eerste druk van Jonckbloet aan het
verschijnen was - tot 1 juni 1974, en beperkt zich tot publikaties die voor de studie van het
klassicistische epos betekenis (kunnen) hebben. Terloopse opmerkingen en persoonlijke
156
indrukken heb ik buiten beschouwing gelaten. De lijst is ingedeeld naar de onderscheiding
tussen Bijbelse en niet-Bijbelse epen; binnen elk van deze groepen werd de volgorde, zowel
wat de epen als wat de secundaire literatuur betreft, bepaald door de chronologie.
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Ik denk hier aan: Willem Kloos, Een Daad van Eenvoudige Rechtvaardigheid. Studies over onze
18e-eeuwsche Dichters met Bloemlezing uit hun Werken (Amsterdam 1909). Tot de dichters, die in Kloos'
felle philippica tegen Jonckbloet aan de orde komen, behoren vier epen-dichters: Rotgans, Hoogvliet,
Smits en Van Merken. Maar het is niet in de eerste plaats hun epische werk, waarvoor Kloos belangstelling
toont. En het weinige, dat hij daarover opmerkt, blijft volkomen gratuït.
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Bijbelse epen
1662

1714

157

Vondel,
Joannes de
Boetgezant

Joan de Haes,
Judas de Verrader

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

P. Maximilianus O.F.M. Cap.,
Vergilius en Vondel's
Joannes de Boetgezant, in:
Annalen Kath. Wet.
Vereeniging XXXIII
('s-Gravenhage 1941), blz.
88-156. Herzien en
bijgewerkt in: P.
Maximilianus, Vondelstudies,
verzorgd door L.C. Michels
(Terheijden 1968), blz. 3-88).

1955

P. Jac. J. Zeij S.J.,
Joannes de Boetgezant na
drie eeuwen leesbaar en
leerzaam voor iedereen, met
aantekeningen
(Roermond-Maaseik 1955).

1965

S.J. Pretorius,
Joannes de Boetgezant, 'n
studie van 'n 17e-eeuse
Christelik-Renaissancistiese
epos. Onuitgegeven
proefschrift Universiteit van
die Witwatersrand,
Johannesburg; oktober 1965.

1966

W.A.P. Smit,
Vondel en het epos, in: De
Nieuwe Taalgids LIX, blz.
405-418.

1972

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

} 1970

H.M.J. van Galen,
De grote bijbelse gedichten
van Joan de Haes
(1685-1723), diss. Leiden (z.
157
pl. en j.).

In dit proefschrift worden, ter vergelijking mèt en ter verduidelijking vàn De Haes' werk, nog enkele andere
Bijbelse epen met meer of minder uitvoerigheid bij het onderzoek betrokken: Vondel's Joannes de
Boetgezant, Rabus' De Kruisheld, Houbraken-Van Hoogstraten's De Kruisheld, Droste's Het Leven van
den Koning en Propheet David.
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157

Joan de Haes,
} 1970
Jonas de Boetgezant

H.M.J. van Galen,
De grote bijbelse gedichten
van Joan de Haes
(1685-1723), diss. Leiden (z.
157
pl. en j.).

In dit proefschrift worden, ter vergelijking mèt en ter verduidelijking vàn De Haes' werk, nog enkele andere
Bijbelse epen met meer of minder uitvoerigheid bij het onderzoek betrokken: Vondel's Joannes de
Boetgezant, Rabus' De Kruisheld, Houbraken-Van Hoogstraten's De Kruisheld, Droste's Het Leven van
den Koning en Propheet David.
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1728

Arnold Hoogvliet,
Abraham de
Aartsvader

1918

1820

Bilderdijk,
De Ondergang der
eerste Wareld

Bij alle rumoer om Bilderdijk kwam uiteraard
ook diens epos-fragment meermalen met
meer of minder uitvoerigheid ter sprake. Tot
verdieping van het inzicht omtrent het
Bijbelse epos hebben deze publikaties
praktisch niets bijgedragen. Ik geef er dan
ook geen opsomming van; men vindt ze
vermeld en verwerkt in de voortreffelijke
inleiding van J. Bosch op zijn uitgave van
Bilderdijk's epos:

[algemeen]

158

J. Koopmans,
Arnold Hoogvliet's
Abraham de
Aartsvader, in: De
Nieuwe Taalgids XII,
blz. 178-201.
Herdrukt in: J.
Koopmans, Vijf
letterkundige studiën
over de 17de en 18de
eeuw, verz. door C.M.
Geerars (Zwolse
Reeks van taal- en
letterkundige studies
nr. 9; Zwolle 1958),
blz. 109-138.

1959

J. Bosch,
uitgave met inleiding
en aantekeningen
(Zwolse Drukken en
Herdrukken nr. 36;
Zwolle 1959);
Inleiding: blz. 7-117.
Voornaamste
literatuur over
Bilderdijk's epos: blz.
121-123.

1964

W.A.P. Smit,
La vogue de l'épopée
biblique dans les
Pays-Bas au XVIIIe
siècle, in: Etudes
germaniques XIX, blz.
337-348. Herdrukt in:
W.A.P. Smit, Twaalf
studies (Zwolse
Reeks van taal- en
letterkundige studies
nr. 29; Zwolle 1968),
158
blz. 99-111.

Een voorlopige bespreking van de Bijbelse epen, vanaf Vondel's Joannes de Boetgezant tot en met
Hoogvliet's Abraham de Aartsvader.
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Niet-Bijbelse epen

159

Ter voorkoming van misverstand zij reeds hier opgemerkt, dat ik Helmers' De Hollandsche natie niet als
een klassicistisch epos beschouw, hoezeer de invloed daarvan erop heeft ingewerkt. Ik laat daarom in
mijn lijst de secundaire literatuur over dit dichtwerk buiten beschouwing. - Daarentegen heb ik die over
Onno Zwier van Haren's De Geusen wèl opgenomen, al zie ik ook daarin géén klassicistisch epos. Maar
over de vraag of het al dan niet een epos is, zijn de meningen zó verdeeld geweest, dat er in het kader
van mijn onderzoek niet aan de desbetreffende secundaire literatuur kan worden voorbijgegaan.
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1648

L. van Bos, Batavias 1971

W.A.P. Smit,
Het Baeto-epos dat
geschreven werd, in:
Versl. en Meded. van
de Kon. Vlaamse
Academie voor taalen letterkunde 1971,
blz. 11-26.

1698-1700

Lukas Rotgans,
Wilhem de Derde

M.E. van Slooten,
Waarschijnlijkheid en
wonderbaarlijkheid in
Rotgans' epos
‘Wilhem de Derde’, in:
De Nieuwe Taalgids
LXIII, blz. 187-197.

1970

[gebroeders Van
Haren]

1741

160

Willem van Haren,
Gevallen van Friso

Voor een volledige
lijst van de
secundaire literatuur
over het epische werk
van de gebroeders
Van Haren verwijs ik
naar: J.J. Kalma,
Bibliografie
betreffende de
Gebroeders O. Zw.
en W. van Haren
(Leeuwarden 1956).
Zij is daar echter niet
afzonderlijk
gegroepeerd, maar
opgenomen in de
algemene bibliografie:
over Willem van
Haren, blz. 63-68;
over Onno Zwier, blz.
57-63. Ik vermeld hier
alleen de
belangrijkste
publikaties over de
Friso en De
160
Geusen.
1887

J.M. Acket jr.,
De didactiek in Willem
van Haren's Friso, in:
Noord en Zuid X,
Bibliotheek blz. 1-6.

1897

F.C. Wieder,
W. van Harens Friso,
in: Tijdschrift voor
Nederlandsche taalen letterkunde XVI,
blz. 21-24.

Volledigheidshalve vestig ik echter ook de aandacht op de belangrijke studie van H.J. Polak: De
Gebroeders van Haren, in diens Studiën (Zutphen 1888), blz. 1-106.
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1907

J. Koopmans,
Willem van Haren's
‘Friso’, in: De
Beweging III, blz.
166-193 en 304-319.
Herdrukt in: J.
Koopmans, Vijf
letterkundige studiën
over de 17de en 18de
eeuw, verz. door C.M.
Geerars (Zwolse
Reeks van taal- en
letterkundige studies
nr. 9; Zwolle 1958),
blz. 139-184.

1922

H.J.L. van Haselen,
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Willem van Haren's
‘Gevallen van Friso,
koning der
Gangariden en
Prasiaten’, diss.
Leiden (Alphen aan
den Rijn 1922).
1922

J. Koopmans,
Willem van Haren's
Friso (bespreking van
het proefschrift van
Van Haselen) in: De
Nieuwe Taalgids XVI,
blz. 178-194.

1950

H. Ett,
De briefwisseling
tussen Willem van
Haren en Balthasar
Huydecoper, in:
Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en
letterkunde LXVII, blz.
271-304.
[Correspondentie
over de Friso].

1872

Th. Jorissen,
Aan het Vaderland,
Eene studie (Haarlem
1872).

1893

G.A. Geerligs,
O. Zw. van Haren en
De Geuzen, in: Noord
en Zuid XVI, blz.
127-146.

1894

J.A.F.L. van
Heeckeren,
De Geuzen van O.Z.
van Haren, in: Taal en
Letteren IV, blz.
347-350.

1905

G. Kalff,
Onuitgegeven brieven
van Bilderdijk en Feith
[over hun bewerking
van De Geusen], in:
Tijdschrift voor
Nederlandsche taalen letterkunde XXIV,
blz. 45-103.

1943

A. Stakenburg,
Onno Zwier van
Haren, De Geuzen,
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voorzien van een
inleiding en
aanteekeningen, diss.
Utrecht (Santpoort
1943). Inleiding: blz.
3-155.
Litteratuur-overzicht:
blz. 165-171.
1952

J. Haantjes,
Dichters van de
Vrijheid. 1. Onno
Zwier van Haren en
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3. Van Haren en
Bellamy, in: De
Nieuwe Taalgids XLV,
blz. 279-285 en
289-290.
De lijst spreekt door haar beperkte omvang - slechts negen epen blijken object van
onderzoek te zijn geweest - eigenlijk al voor zichzelf. Zij wordt echter nog welsprekender,
als wij aandacht schenken aan enkele bijzonderheden die ze kenmerken.
Bij de Bijbelse epen behoeft het ons niet te verbazen, dat Vondel's Joannes en Bilderdijk's
Ondergang enige belangstelling hebben gekregen; de naam van de auteurs heeft hier
ongetwijfeld stimulerend gewerkt. Verrassend is veeleer, dat Vondel's epos tussen 1870 en
1941 - afgezien van de nieuwe annotatie in deel IX van de WB-editie - zo volledig buiten
beschouwing is gebleven.
De eigenlijke bloei van het Bijbelse epos ligt echter tussen Vondel en Bilderdijk in. Als wij
even het proefschrift van Van Galen terzijde laten, blijkt van 1870 tot medio 1970 slechts
één enkel artikel op de lijst voor te komen: dat van Koopmans over Hoogvliet's Abraham de
Aartsvader. Het geeft een knappe inleiding tot de geestelijke achtergrond en de
geloofsbezieling van dit epos, en vormt als zodanig een waardig tegenwicht tegen het
geringschattende oordeel in de handboeken van Jonckbloet en Kalff; maar aan de
genologische aspecten en de daarmee samenhangende problemen wordt geen aandacht
besteed. En verder: niets! Nòch de meest vermaarde Bijbelse epen - Dirk Smits' Israëls
Baälfegorsdienst, Van Steenwijk's Gideon, L.W. van Merken's David -, nòch de talrijke minder
bekende die Te Winkel vermeldt, nòch die welke aan zijn lijst kunnen worden toegevoegd,
blijken door de specialisten ook maar één blik waardig te zijn gekeurd!
Eerst medio 1970 wordt eindelijk het grote stilzwijgen doorbroken door het proefschrift
van Van Galen over de twee epen van Joan de Haes. Daarin wordt voor het eerst expliciet
het Bijbelse epos als genre aan de orde gesteld; misschien - ik hoop het! - heeft mijn voorlopig
overzicht van 1964 (La vogue de l'épopée biblique dans les Pays-Bas au XVIIIe siècle)
daartoe mede de stoot mogen geven. In ieder geval: de eerste zwaluw is er! Maar er zullen
er nog heel wat moeten volgen, voordat het werkelijk zomer zal zijn!
Voor het niet-Bijbelse, goeddeels historische epos is de situatie zo mogelijk nog
ongunstiger. Uit de lijst blijkt, dat Rotgans' Wilhem de Derde van 1870 tot 1970 heeft moeten
wachten, voordat er enige aandacht aan werd besteed. Het artikel van Van Slooten is
overigens nog maar een heel bescheiden begin, dat beperkt blijft tot één bepaalde kant van
één genologisch aspect: het wonderbaarlijke. Maar ook hier valt dan toch een eerste zwaluw
waar te nemen, zij het een kleintje, en de schrijver hoopt er mettertijd andere op te kunnen
doen volgen.
Verder blijkt eigenlijk alléén het epische werk van de Van Harens een nader onderzoek
en zelfs een grondige studie waardig te zijn gekeurd: zowel over de Friso als over De Geusen
is er een proefschrift! Deze uitzonderlijke begunstiging hebben de Van Harens ongetwijfeld
- geheel of gedeeltelijk - te danken aan de speciale plaats die zij in de handboeken van
161
Jonckbloet en Kalff hadden gekregen; voor het proefschrift van Stakenburg kan ook de
tweede druk van Te Winkel betekenis hebben gehad.
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Zie boven, resp. blz. 22-23 en 25.
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Maar overigens: niets! Hier beschikken wij zelfs niet over een voorlopige reeks titels, zoals
Te Winkel die van de Bijbelse epen gaf! Om te weten, welke niet-Bijbelse epen het klassicisme
heeft voortgebracht, moeten wij er zelf een lijst van samenstellen. Daarbij kunnen wij uitgaan
van een aantal titels die hier en daar in de handboeken terloops worden genoemd, vooral
bij Te Winkel; maar verder zijn wij geheel aangewezen op eigen onderzoek.

§ 7. Terra incognita
Na de twee vorige paragrafen is het zeker geen overdrijving te constateren, dat het
klassicistische epos in onze literatuur-historie nog onbekend terrein is: terra incognita. Wij
zijn op de hoogte van een aantal titels en auteursnamen; een negental epen is door nadere
studie voor ons ‘opengelegd’, al is dat in enkele gevallen nog maar héél gedeeltelijk en
voorlopig gebeurd. Maar daar houdt het dan ook mee op. Van enig samenhangend overzicht
is geen sprake. Zodra wij in termen van zulk een overzicht gaan denken, stapelen zich de
vragen op, waarop wij geen antwoord kunnen geven.
Is er in de loop van de 18de eeuw een ontwikkeling geweest, waardoor de epen uit het
einde van die eeuw verschillen van die uit het einde van de 17de? Zo ja, in welke richting
ging dan die ontwikkeling en waardoor werd zij bepaald? Zo neen, hoe moet dan het statische
karakter worden verklaard?
In de handboeken wordt onderscheid gemaakt tussen ‘eigenlijke’ en ‘zogenaamde’
heldendichten. Van welk criterium wordt er daarbij uitgegaan en aan welke eisen moet een
epos voldoen om een ‘eigenlijk heldendicht’ te worden genoemd? Moet daarbij wellicht
rekening gehouden worden met een wijziging van de opvattingen omtrent het epos gedurende
de 18de eeuw? Zo ja, dan zou aan het einde daarvan het onderscheid tussen ‘eigenlijk’ en
‘zogenaamd’ heldendicht verschoven kunnen zijn ten opzichte van dat uit de tijd van Vondel
en Rotgans.
Op grond van wat wij weten, mogen wij aannemen dat in de 18de eeuw het Bijbelse epos
quantitatief heeft gedomineerd. Valt daarvoor een verklaring te geven? En blijft die
dominerende positie gedurende de gehele eeuw op ongeveer dezelfde voet voortduren, of
neemt zij gaandeweg af dan wel toe?
De handboeken omschrijven de Bijbelse epen bij voorkeur als ‘dichterlijke
levensbeschrijvingen’, die vanwege hun biografisch karakter niet kunnen voldoen aan de in een epos vereiste - eenheid van handeling. Maar is deze generalisatie juist? Reeds Van
Kampen heeft erop gewezen, dat de David van Lucretia Wilhelmina van Merken geen
eigenlijke biografie van David bevat, maar zich beperkt tot één enkele episode uit diens
162
leven. Komt iets dergelijks ook in andere epen voor, of hebben wij bij Van Merken slechts
te doen met een uitzondering die de regel bevestigt? En moet een epische verwerking van
de gehele levensloop van de held eo ipso leiden tot verloren-gaan van de eenheid van
handeling? Hangt dit niet af van de wijze waarop de auteur zijn stof groepeert, en - vooral
- van het bovenpersoonlijke kader waarin hij het leven van zijn hoofdfiguur weet te plaatsen,
b.v. in het raam van de strijd tussen God en Duivel, Hemel- en Helleraad?
In nauw verband hiermee staat de vraag, of de Bijbelse epen wel zo ongedifferentieerd
zijn als het in de handboeken wordt voorgesteld. Bij mijn voor-

162
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lopig onderzoek van die tussen 1662 (Vondel's Joannes de Boetgezant) en 1728 (Hoogvliet's
Abraham de Aartsvader) ben ik tot de conclusie gekomen, dat er drie verschillende typen
moeten worden onderscheiden: epen naar de klassieke (klassicistische) traditie;
Bijbelberijmingen die zich zo strikt mogelijk aan de gewijde tekst houden; en een tussenvorm
tussen deze twee uitersten, die ik als ‘half-epos’ heb aangeduid: een compromis dat nu eens
naar de kant van de epische vrijheid, dan weer naar die van de letterlijke Bijbelgetrouwheid
163
tendeert. Zet deze drievoudigheid zich ook na Abraham de Aartsvader voort, of gaat één
van de typen op de duur domineren? Zo ja, welk van de drie, en waarom juist dit? en is hier
dan een bepaalde invloed aan het werk geweest? Zo niet, dan blijft het feit bestaan dat er
niet zonder meer over ‘het’ Bijbelse epos kan worden gesproken, maar dat er van geval tot
geval moet worden gepreciseerd om welk type daarvan het gaat.
Wij mogen niet verwachten, dat de terra incognita in literair-aesthetisch opzicht de
verrassing van onontdekte goudmijnen zal opleveren. Het gemiddelde peil van de
klassicistische epen ligt zeker niet hoog. Maar er zal ongetwijfeld wèl aanleiding zijn om bij
de evaluatie genuanceerder te werk te gaan dan tot dusver - op een heel enkele uitzondering
na - is gebeurd. Ik denk daarbij niet zozeer aan de ‘verdienstelijke episoden’ en ‘dichterlijke
schoonheden’, waarmee van Jeronimo de Vries tot Knuvelder het afwijzende oordeel over
bepaalde epen werd verzacht, als wel aan de structuur van het geheel en de compositie
van onderdelen. Gezien in het licht van de contemporaine problematiek zowel ten aanzien
van het Bijbelse als van het (Christelijke) nationaal-historische epos, en begrepen vanuit de
religieuse overtuiging van de dichter, zullen sommige epen structureel aan duidelijkheid
winnen en daarmee in historisch perspectief aanvaardbaar of misschien zelfs lofwaardig
blijken. Bij andere zal daardoor integendeel beter uitkomen, hoe eigenzinnig of ondeskundig
zij zijn opgebouwd. Wij mogen de hoop koesteren zodoende de beschikking te krijgen over
een criterium dat grondslag kan zijn voor een beter verantwoorde graduatie bij de
vergelijkende beoordeling van de diverse auteurs en hun werk.
In dit verband komt ook de vraag naar voren, of in het algemeen het literaire peil van de
Bijbelse epen dat van de niet-Bijbelse overtreft - zoals de eigentijdse en vroeg-19de-eeuwse
waardering doet vermoeden - dan wel daarmee ongeveer overeenkomt. In het eerste geval
zal nagegaan moeten worden, hoe dit te verklaren valt, en verder of het ook geldt voor de
dichters die zowel Bijbelse als niet-Bijbelse epen hebben geschreven: staat de Gideon van
Frans van Steenwijk in literair opzicht boven diens Klaudius Civilis, de David van Lucretia
Wilhelmina van Merken boven haar Germanicus? In het tweede geval zullen wij ons dienen
af te vragen, of de grotere faam van de Bijbelse epen misschien eerder moet worden
toegeschreven aan hun gewijde onderwerp dan aan hun dichterlijke verdienste.
Het zou niet moeilijk zijn, deze lijst langer te maken, b.v. door er de beinvloeding van het
Nederlandse epos door contemporaine buitenlandse voorbeelden aan toe te voegen: Milton's
Paradise Lost; Fénelon's Télémaque;
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W.A.P. Smit, La vogue de l'épopée biblique.., blz. 348 (in: Twaalf studies, blz. 111). Knuvelder's vijf-deling
van ‘de lange epische gedichten over een bijbelse persoon’ (zie boven, blz. 34) berust deels op de
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Voltaire's La Henriade; Klopstock's Der Messias. Maar na het bovenstaande lijkt het mij
overbodig met het opsommen van vragen en problemen voort te gaan. Er is reeds
genoegzaam gebleken, hoè incognita de terra van het Nederlandse klassicistische epos
nog is.
Alvorens deze paragraaf te kunnen besluiten, dien ik echter nog één probleem te noemen
dat niet helemaal aansluit bij de hierboven gestelde vragen, maar er toch in nauw verband
mee staat. Waar komt in onze literatuur het klassicistische epos eigenlijk vandaan? Is de
indruk juist, die de handboeken geven, als zou er in de 17de eeuw eigenlijk geen
belangstelling voor het epos zijn geweest - behalve bij Vondel die, na een mislukte poging
een historisch-Christelijk epos over Constantijn de Grote te schrijven, in 1662 met Joannes
de Boetgezant de reeks van onze Bijbelse epen inzette, die overigens eerst nà de eeuwwende
164
door anderen werd voortgezet?
Het klassicistische epos is niet denkbaar zonder het Renaissancistische, waaruit het is
voortgekomen. In het algemeen kan men zeggen, dat het Renaissancistische epos, naarmate
het aan zijn oorspronkelijke spontaneïteit en exuberantie inboette, zichzelf gaandeweg heeft
gereglementeerd en gerationaliseerd tot het klassicistische; het verschil tussen de twee
springt dadelijk in het oog, als men Tasso's Gerusalemme Liberata naast de Henriade van
Voltaire legt.
Is er in de Nederlandse literatuur van de 16de en de 17de eeuw werkelijk niets van deze
ontwikkeling terug te vinden? Moeten wij inderdaad aannemen, dat Vondel in 1662 met de
Joannes daarin iets volkomen nieuws bracht? Iets dat geheel uit zijn eigen genie was
voortgekomen of waartoe hij geïnspireerd werd door buitenlandse - in dat geval vermoedelijk
Franse - voorbeelden? Hoe moet dan echter worden verklaard, dat de Joannes zo goed
aansloeg en in 1696 werd herdrukt? Golden de belangstelling en de bewondering alleen de
gewijde stof of werden zij ook gewekt door de epische vormgeving? Er zijn aanwijzingen
voor het laatste, o.m. de sterke aandrang op Antonides van der Goes om Vondel's voorbeeld
te volgen met een epos over Paulus. Maar hoe zouden de lezers zich begrip en waardering
voor het epos hebben kunnen verwerven, als de eigen literatuur dit niet reeds tevoren gekend
had? Redelijkerwijs kan er toch nauwelijks verondersteld worden, dat hun kennis van het
genre alléén berustte op de lezing van epen in het Latijn, het Italiaans en het Frans?
Uit deze vragen blijkt wel, dat een geschiedenis van het Nederlandse epos niet kan
beginnen bij Joannes de Boetgezant. Zij moet teruggrijpen op een verder verleden, en
nagaan wat er, vanaf de doorbraak van de Renaissance in de Nederlanden omstreeks het
midden van de 16de eeuw, in onze literatuur aan epische interesse en activiteit te ontdekken
valt. Dan eerst wordt het mogelijk Vondel's epos te zien tegen de achtergrond, waaruit het
is voortgekomen. Ook voor de Joannes geldt, dat een kunstwerk weliswaar altijd een klein
wonder is, maar op de manier van een bloem en niet van een meteoor die zo maar uit de
lucht is komen vallen.
Dit boek is een poging de terra incognita van de Nederlandse klassicistische epen en hun
eventuele Renaissancistische voorgangers in kaart te brengen,
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gedetailleerd waar dit mogelijk is en schetsmatig waar het (nog) niet anders kan. Als het
goed is, zal het een eerste antwoord moeten kunnen geven op het merendeel van de vragen,
waarvan er hierboven bij wijze van voorbeeld een aantal werden gesteld.

§ 8. Afbakening van het terrein
Bij mijn onderzoek heb ik mij beperkt tot het epos in de strikte zin van het woord; d.w.z. tot
de epen die ondanks alle - soms grote - verschillen toch beschouwd kunnen worden als
rechtstreeks te zijn voortgekomen uit de klassieke traditie van Homerus en Vergilius. In de
periode van Renaissance en Klassicisme manifesteert deze nakomelingschap zich het
duidelijkst in de epen, die zich laten groeperen om de ontwikkelingslijn die van Tasso's
Gerusalemme Liberata over Milton en Voltaire naar Der Messias van Klopstock loopt. Het
is mij dan ook te doen om de Nederlandse tak van deze uitloper, die voortgesproten is uit
de oude tronk van het klassieke, met name Vergiliaanse epos en die ik daarom gemakshalve
aanduid als ‘Vergiliaans’. Tot deze tak reken ik óók de tekstgetrouwe Bijbelberijmingen, die
in de vorige paragraaf reeds even ter sprake kwamen als ‘type’ van het Bijbelse epos uit de
165
18de eeuw. Op zichzelf zijn zij zeker niet ‘Vergiliaans’, maar zij behoren toch tot de familie,
in zoverre zij - als volstrekte negatie van het type Bijbel-epos dat Vondel met Joannes de
Boetgezant in zwang had gebracht - hun ontstaan onmiskenbaar aan de ‘Vergiliaanse’
traditie te danken hebben. Zoals het anti-petrarkisme deel uitmaakt van het Petrarkisme, zo
doen deze Bijbelberijmingen het van het ‘Vergiliaanse’ Bijbel-epos.
Alles wat daarbuiten valt, alle para- en neven-genres, laat ik in principe buiten beschouwing.
Het komt slechts ter sprake, wanneer de invloed daarvan op het Vergiliaanse epos te groot
is geweest dan dat erover gezwegen zou kunnen worden. Zo zal ik niet geheel kunnen
voorbijgaan aan Ariosto's Orlando furioso of aan de Sepmaines van Du Bartas. Maar men
verwachte in zo'n geval niet meer dan een behandeling ad hoc, d.w.z. gericht op de
ontwikkeling van het Vergiliaanse epos, hetzij in het algemeen hetzij in verband met een
bepaalde tekst.
Ik ben er mij van bewust, dat deze restrictie bezwaren heeft. Zij leidt tot een gesimplificeerd
en eenzijdig beeld van de epische situatie, zoals die in werkelijkheid was. De wisselwerking
tussen het Vergiliaanse epos en zijn nevengenres is te intens geweest om het niet moeilijk
te maken ze los van elkaar te bespreken, soms zelfs om ze scherp van elkaar te
onderscheiden. Maar ik heb gemeend deze bezwaren te moeten aanvaarden. Niet in de
eerste plaats omdat zelfs bij deze restrictie de stof omvangrijk genoeg blijft om nauwelijks
hanteerbaar te moeten heten, al heeft deze overweging mede tot mijn beslissing bijgedragen.
Maar het doorslaggevende argument was toch, dat het betrekken van de gehele epische
situatie in mijn onderzoek een zó gecompliceerd beeld zou hebben opgeleverd, dat de
afzonderlijke lijnen - en dus óók de ontwikkelingslijn van het Vergiliaanse epos - niet duidelijk
meer te onderscheiden zouden zijn geweest. Ik heb dus gekozen voor het non multa sed
multum. Wie voor het eerst de loop van een bepaalde rivier in kaart wil brengen, doet er
goed aan, voorlopig de zijrivieren en het stroomgebied maar te
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laten voor wat zij zijn. Wanneer eenmaal die kaart voltooid is, kan zij als uitgangspunt dienen
voor het vollediger onderzoek dat op de duur zeker niet zal mogen uitblijven.
Volledig- en duidelijkheidshalve laat ik hier de voornaamste para- en nevengenres volgen,
die buiten het terrein vallen dat ik mijzelf ter exploratie heb afgebakend.
In de eerste plaats behoort daartoe het komische of burleske epos, dat een vrijwel even
eerwaardig klassiek verleden heeft als het serieuse. Het oudste en meest bekende specimen
is de Batrachomyomachia (= de Strijd tussen Kikvorsen en Muizen), die door de Humanisten
algemeen als werk van Homerus werd beschouwd; evenzeer als met de Ilias en de Odyssee
zou deze daarmee een nieuw genre hebben geschapen. In de Oudheid werd het regelmatig
beoefend: er zijn o.m. komische epen op naam van Vergilius en Ovidius bewaard gebleven.
Geen wonder dus, dat ook dit genre in de tijd van Renaissance en Klassicisme tot nieuw
leven kwam, met hoogtepunten als b.v. La secchia rapita van Tassoni (1622), Le Lutrin van
Boileau (1674) en The rape of the lock van Pope (1712). De Nederlandse literatuur leverde
166
tussen 1636 en 1821 niet minder dan zes bewerkingen van de Batrachomyomachia op.
Aan oorspronkelijk werk heeft zij in dit genre echter zo goed als niets voortgebracht. Eerst
aan het einde van de 18de eeuw valt een specimen te vermelden: De Bonheur uit de Mode
(1792) van E.J.B. Schonck, rector van de Latijnse school in Nijmegen; niet ten onrechte trok
167
het slechts weinig aandacht. Maar de Boerekermis, waarmee Lukas Rotgans in 1708 het
genre van de kermis-beschrijvingen inzette, kan beschouwd worden als een variant van het
komische epos.
Buiten beschouwing blijft ook de travestie, bij voorkeur toegepast op de Aeneis. Wij vinden
er een voorbeeld van bij Focquenbroch, die in het eerste deel van zijn Thalia of geurige
Sang-godin (1665) - deels als vrije vertaling van Scarron's Le Virgile travesti, deels ‘zonder
168
behulp van Scarron’ - De Aeneas in syn Sondaeghs-pack opnam: een travestie van de
eerste twee boeken van de Aeneis; in 1715 voegde Langendijk daaraan nog die van het
vierde boek toe.
Van de serieuse genres sluit ik zowel het hexameronische epos als de leer-, hof- en
stroomdichten uit, hoe nauw zij in formeel opzicht soms ook bij het Vergiliaanse epos
aansluiten.
Het eerste en meest invloedrijke hexameronische epos (= epos van de zes
scheppingsdagen) van de Renaissance is: La Sepmaine, ou Création du Monde van Du
Bartas, dat in 1578 verscheen en waarvan vóór 1625, deels tezamen met het overige werk
van de dichter, meer dan veertig drukken het licht zagen. In zeven boeken, elk gewijd aan
een der dagen van de Scheppingsweek, behandelt Du Bartas daarin de geboorte van de
wereld. Nauwkeurig volgt hij de gegevens uit Genesis 1, maar vermeerdert ze met alle kennis
omtrent aard en eigenschappen van de elementen, hemellichamen, planten en dieren,
waarover de 16de eeuw beschikte. Deze encyclopaedische opzet was geen eigen vinding.
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In een bijzonder interessante studie heeft Maury Thibaut de Maisières aangetoond, dat de
Renaissancistische scheppings-epen teruggaan op de hexameronen uit de Christelijke
Oudheid, van de vierde tot de achtste eeuw. In de Middeleeuwen volkomen vergeten, werden
deze door de Humanisten herontdekt en opnieuw uitgegeven. Dáár is het, dat Du Bartas en
zijn navolgers hun model en voor een belangrijk deel ook hun materiaal hebben gevonden,
169
met name bij de Kerkvader Basilius de Grote (4de eeuw). Reeds zijn tijdgenoten hebben
Du Bartas verweten, dat hij zich niet aan de epische regels gehouden had en zijn Sepmaine
dus eigenlijk geen epos was. Beoordeeld naar de klassiek-Renaissancistische voorschriften,
zoals deze in de loop van de 17de eeuw werden gecanoniseerd, is dit inderdaad juist. Die
regels waren gebaseerd op het Vergiliaanse en Tassoniaanse epos, en lieten zich niet
verzoenen met Du Bartas' hexameronisch-encyclopaedische opzet. De Sepmaine is een
amalgaam van lofzang en leerdicht, waarbij de didactiek in zoverre ondergeschikt is aan de
verheerlijking, dat alle vermelde bijzonderheden ertoe bijdragen de voortreffelijkheid van
Gods scheppingswerk te doen uitkomen en zodoende mede Zijn lof verkondigen. Ondanks
het feit, dat de invloed van het Homerisch-Vergiliaanse epos zich meermalen onmiskenbaar
doet gelden - vooral in de (onvoltooid gebleven) Seconde Sepmaine, ou Enfance du Monde,
waar meer ‘verteld’ moest worden dan in de Première Sepmaine - valt Du Bartas' even
grootse als omvangrijke werk daardoor buiten het kader van het eigenlijke ‘Vergiliaanse’
epos. Om die reden ga ik in deze studie voorbij aan de echo's daarop in de Nederlandse
170
literatuur, behalve voor zover zij waarneembaar zijn in de besproken epen.
Het leerdicht gaat evenals het komische epos op de verre Oudheid terug, wat mede zijn
populariteit in de periode van Renaisssance en Klassicisme kan verklaren. Men krijgt de
indruk - ook bij de Sepmaines speelde dit een rol -, dat het onderscheid tussen verhalende
en lerende epiek niet altijd even scherp werd gevoeld, zodat beide soms min of meer in
elkaar konden overvloeien; dat is b.v. het geval in Vondel's Heerlyckheit der Kercke (1663).
In ieder geval gold het leerdicht voor Renaissancisten en Klassicisten nièt als per definitionem
inferieur aan het verhalende epos. Zij konden voor hun opvatting steun vinden in de Oudheid,
niet alleen bij de roem van Lucretius' De rerum natura, maar ook bij het feit dat Vergilius
naast zijn Aeneis ook de Georgica geschreven had, en Ovidius behalve zijn Metamorphoses
ook de Fasti. Sayce heeft opgemerkt, dat Vauquelin de la Fresnaye in zijn L'Art Poetique
françois van 1605 - wij zijn dan nog vóór de codificatie van ‘la doctrine classique’! - naast
de oorlogs-epen ook het vredes-epos als een eigen genre met eigen regels aanvaardt, en
171
op de Georgica en de Fasti wijst als voorbeelden daarvan. Hoewel Vauquelin op dit punt
geen school heeft gemaakt en door de klassicistische theorie aan Lucretius' werk de bena-
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ming epos' met nadruk werd ontzegd, bleven de Georgica en de Fasti toch min of meer in
een theoretisch luchtledig hangen:
It is in fact surprising that seventeenth-century criticism does not seem to have
given any attention to the classification and regulation of such didactic poems
172
as the Georgics.
In dit verband is wellicht niet zonder betekenis, dat in onze literatuur juist de beste
epen-dichters zich tot het vertalen van de Georgica en de Fasti aangetrokken hebben
gevoeld: Vondel van de eerste, Hoogvliet van de tweede. Hoe dit ook zij, in ieder geval
verdient het Nederlandse leerdicht uit de 17de en 18de eeuw méér aandacht en een
zorgvuldiger evalutatie dan er tot dusver aan zijn ten deel gevallen - óók als aspect van de
algemene epische situatie in die periode. Maar dat valt buiten de taak die ik mijzelf in dit
boek heb opgelegd.
Over herkomst en ontwikkeling van het hofdicht zijn wij beter ingelicht, dank zij het
173
proefschrift van P.A.F. van Veen. Ook hier blijken er sterke verbindingen met de Oudheid
te bestaan - al kwam het hofdicht in de ons bekende vorm daar niet voor -, en ook hier
hebben de Georgica een belangrijke rol gespeeld, zózeer zelfs dat Van Veen ertoe komt
het hofdicht als ‘tak van een georgische literatuur’ te kenschetsen. Het behoeft ons dan ook
niet te verwonderen dat het verwantschap vertoont met het leerdicht. Van Veen vat het
didactische element aldus samen:
Het Nederlandse hofdicht is niet alleen didactisch door zijn topografische
geaardheid en de min of meer tuinbouwkundige lering, die het kan verstrekken,
maar zeer in het bijzonder ook door de godsdienstige en zedelijke lessen, die
174
het geeft.
Voor het stroomdicht missen wij helaas nog een boek als dat van Van Veen over het
hofdicht. Er is echter grond voor de veronderstelling, dat de herkomst en aard van de beide
genres nogal wat overeenkomst vertonen. Ook het stroomdicht heeft ongetwijfeld verbindingen
met de Oudheid; men denke slechts aan Ausonius' Mosella (± 370): een verheerlijking van
de Moezel en het lieflijke landschap waardoor deze stroomt. In De Ystroom van Antonides
van der Goes verdringt de lof van de stad die van het landschappelijke; maar zowel in De
Rottestroom van Dirk Smits als in De Amstelstroom van N.S. van Winter komt dit laatste
veel meer tot zijn recht, waardoor de overeenkomst met de Mosella groter wordt. Verder is
ook in het stroomdicht de didactische bedoeling onmiskenbaar. De dichter wil zijn lezers op
de hoogte stellen van alle topografische en historische bijzonderheden, die de waarde en
de betekenis van zijn ‘stroom’ doen uitkomen. De godsdienstige lessen en de moralisatie
krijgen hier echter niet de kans die zij in het hofdicht hadden: een ‘stroom’ is dynamischer
dan een ‘hof’, en de beschrijving ervan biedt minder gelegenheid tot statische momenten
van bespiegeling.
Enigszins geïsoleerd staat een werk als Jan de Marre's Batavia, begrepen in zes boeken
(1740), maar afgezien van het ‘stroom’-element vertoont het toch
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een vrij sterke verwantschap met Antonides' Ystroom, vooral in de beschrijving van zeevaart
en koloniale handel, met de lof van een stad als uitgangspunt. Te Winkel karakteriseert de
Batavia als ‘deels eene berijmde geschiedenis onzer kolonisatie, deels eene geographische
en topographische verhandeling over onze koloniën [...] in vrij goede, maar eenigszins
175
rhetorische alexandrijnen’. De dichter zelf noemt in het Voorbericht zijn werk een ‘lofzang’,
waarin hij zich ten doel stelde
onder 't zingen van den lof der Hooftstad onzer Oost-Indische Maatschappye,
derzelver roemruchtige Opkomst daar in af te malen, het werk te sieren met
vindingen, de ziel der Poëzye, en het te vermeerdren met een verhaal van de
Oorlogen, Grondvesting, Handel, en Zeevaart der Stad, de voornaame oorzaken
176
die de Maatschappy tot de thans bezeten hoogheid hebben opgebeurt.
Ik ben in het bovenstaande enigszins uitvoeriger geweest dan strikt genomen noodzakelijk
was, in de hoop daarmee althans iets weg te nemen van het bezwaar tegen mijn
simplificerende beperking tot één enkel aspect van de epische activiteit in de Nederlanden:
het ‘Vergiliaanse’. Ik hoop erdoor bereikt te hebben, dat de lezer zich enige voorstelling kan
vormen van de brede ‘epische’ achtergrond waartegen dit aspect eigenlijk moet worden
gezien, maar waarvan wij nog te weinig weten om dat zonder de nodige voorstudies ook
werkelijk te kunnen doen.
Tegenover al deze uitsluitingen tenslotte één - naar mijn mening belangrijke - ‘insluiting’. Bij
mijn onderzoek heb ik óók de Nederlandse vertalingen betrokken, zowel van klassieke als
van buitenlandse Renaissancistische en klassicistische epen, die behoren tot de ‘Vergiliaanse’
lijn. Niet omdat ik meen dat de bekendheid mèt en de beïnvloeding dòòr deze epen in de
eerste plaats afhankelijk zou zijn geweest van die vertalingen. In de meeste gevallen komen
deze eerst achteraf, als de invloed van de betrokken epen reeds merkbaar is geworden; dat
geldt in het bijzonder voor de Latijnse en Franse - of al in het Frans vertaalde - werken.
Sommige van die vertalingen hebben trouwens kennelijk geen andere pretentie dan de
boeiende verhaalstof van b.v. de Odyssee of de Gerusalemme Liberata bij wijze van
avonturenroman aan een ruime lezerskring voor te leggen. Maar op hun manier geven zij
zo toch blijk van belangstelling voor (althans de fabula van) het epos, en maken zij deel uit
van de epische situatie in hun tijd.
Er zijn echter ook vertalingen van geheel ander gehalte: vertalingen die een uitgesproken
literaire waarde bezitten, zoals Coornhert's Dolinghe van Ulysse, Vondel's vertalingen van
de Aeneis, Feitama's bewerkingen van de Télémaque en de Henriade. Die hebben dan ook
wel degelijk invloed uitgeoefend, al was het dan niet - behalve misschien bij Coornhert door voordien ontoegankelijk en daardoor onbekend werk binnen het bereik van het
Nederlandse lezerspubliek te brengen. Vondel's Aeneis-vertaling-in-verzen (1660) blijkt al
spoedig de tekst geworden te zijn, waarnaar bij verwijzingen naar Vergilius' epos bijna steeds
wordt geciteerd. De Telemachus en Hendrik de Groote van Feita-
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ma (resp. 1733 en 1753) hebben op zijn tijdgenoten grote indruk gemaakt en een normatieve
betekenis gehad voor hun werk.
Het verwaarlozen van de vertalingen bij mijn bespreking van de ‘Vergiliaanse’ lijn in het
Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epos zou te kort doen aan het beeld van de
werkelijkheid. Enerzijds door het negeren van een wel degelijk bestaande ‘epische
sub-literatuur’, anderzijds door miskenning van de betekenis die door de tijdgenoten aan
vertalingen werd gehecht als middel ‘om de gedachten van de grootste geesten tot in het
merg te doorgronden, hunne kunst en aardigheit hun af te zien, en zyne snaaren te leeren
177
stellen op hunne toonen’, zoals Geeraardt Brandt over Vondel meedeelt.

§ 9. Terminologie en methode

De termen
In de voorgaande paragrafen heb ik de termen epos en heldendicht als synoniemen
gehanteerd - zoals de Renaissancisten en Klassicisten dit deden, en zoals ook na hen tot
voor kort algemeen gebruikelijk was. In de laatste decennia is daarin echter verandering
gekomen. Vanuit Engeland is een nieuwe opvatting zich in de literatuurwetenschap gaan
verbreiden; de synonymie van epos en heldendicht is niet meer vanzelfsprekend. Dat maakt
het voor mij nodig, mijn terminologie toe te lichten en te verantwoorden.
De grote stoot tot de bewuste verandering werd gegeven door literatuuronderzoekers als
het echtpaar Chadwick en C.M. Bowra. Om tot een betere specificatie te komen, gingen zij
onderscheid maken tussen de termen epic en heroic poem, die voordien ook in Engeland
als synoniemen golden. Terwijl epic zijn algemene en daardoor wat vage betekenis behield,
werd die van heroic poem aanzienlijk verengd. Voortaan werd daaronder nog slechts verstaan:
‘the narrative verse with a heroic subject belonging to the heroic age, at whatever date or
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in whatever part of the world that age manifested itself’. Wat er in deze definitie met ‘the
heroic age’ wordt bedoeld, laat zich verduidelijken door een citaat uit Bowra's baanbrekende
boek Heroic Poetry:
(Heroic poetry) is composed in the conviction that its characters belong to a
special superior class, which it sets apart in a curious kind of past. Just as the
Greeks believed that for a period which lasted for some four generations and
had as its main events the sieges of Thebes and of Troy, men were heroes and
performed tasks unusually hazardous and glorious, so the Germanic peoples in
Germany, Scandinavia, England, Iceland, and Greenland believed in a heroic
age of some two centuries which contained the great figures of Ermanaric, Attila,
and Theodoric, and had as one of its chief episodes the destruction of the
Burgundians by the Huns. Something of the same kind may be seen in mediaeval
France with its conception of a heroic society clustered round Charlemagne in
179
his wars against the Saracens; in Armenia [...]; in Albania [...]. ,.
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Het epos, dat tot een latere cultuurfase behoort dan de heroic poetry, duidt Bowra - zowel
voor de Oudheid als voor de periode van Renaissance en Klassicisme - aan als ‘literary’
epic.
Ten onzent vinden wij deze onderscheiding terug in het artikel, dat J.G. Bomhoff onder
het lemma ‘Heldendicht, heldensage, heldenlied, heldenepos’ schreef voor de Moderne
180
Encyclopedie der Wereldliteratuur. Reeds het viervoudige trefwoord doet uitkomen, dat
Bomhoff heldendicht opgevat wil zien in de zin van Bowra's heroic poem; het daaronder
volgende artikel bevestigt dit ten volle. De Renaissancistisch-klassicistische epen moeten
daarvan dan ook volgens Bomhoff scherp worden onderscheiden. Na ‘enkele van de
beroemdste’ bij name vermeld te hebben, vervolgt hij:
Al deze epen, hoe belangrijk ook als kunstwerken, kunnen geen heldenepos
genoemd worden in de boven aangegeven zin en de diepste reden is wellicht
dat het helden-tijdperk als jeugdperiode der cultuur voorbij was met zijn
eigenaardige verheerlijking van de in oorlog en geweld strijdbare man.
Het behoeft geen betoog, dat de onderscheiding tussen ‘heroïsch’ en ‘literair’ epos een
verdieping van inzicht betekent, waarvoor wij dankbaar hebben te zijn. Maar ik zou het
bijzonder betreuren, als deze onderscheiding in onze taal tot een drastische
betekenis-verenging van de term heldendicht zou leiden, parallel aan die van heroic poem
in het Engels. Ik weet wel, dat deze term als synoniem voor ‘epos’ zijn bezwaren heeft en
dat het eerste deel van het compositum meermalen aanleiding is geweest tot verwarring en
onzekerheid, zowel bij epische auteurs als bij hun critici. Daar staat evenwel tegenover, dat
de ‘algemene’ betekenis steunt op een traditie van meer dan drie eeuwen. Daaraan in een
handomdraai een einde te maken zou onvermijdelijk misverstand en begripsverwarring in
de hand werken. Want zelfs al zou bij nieuwe publikaties de term met de uiterste consequentie
slechts in zijn nieuwe betekenis worden gebruikt, dan zou daarin toch, bij citaten uit vroegere
auteurs en bespreking van hun opvattingen, telkens óók weer rekening moeten worden
gehouden met de oude. Onoverkomelijk is dit bezwaar blijkbaar niet, zoals uit de gang van
zaken in Engeland valt af te leiden. Maar waarom zouden wij desondanks niet trachten het
voor ons taalgebied te vermijden, nu dit nog mogelijk is? Naar mijn mening heeft namelijk
ten onzent het ‘nieuwe’ begrip heroïsch epos zich nog niet zózeer met de term heldendicht
vereenzelvigd, dat beide als onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten worden beschouwd.
Als ik dat juist zie, ligt de oplossing van het probleem voor de hand. Dan kunnen wij
heldendicht in zijn traditionele betekenis handhaven, als wij er maar in slagen voor het begrip
heroïsch epos een nieuwe en uiteraard adaequate term te vinden die geen aanleiding kan
geven tot misverstand.
Merkwaardigerwijs is zulk een term ons door Bomhoff in zijn hierboven vermelde artikel
al aan de hand gedaan. Het is bijna, of hij eenzelfde gedachtengang heeft gevolgd als ik en
tot eenzelfde conclusie is gekomen. Immers, in zijn viervoudig lemma staat heldendicht wel
als belangrijkste van de vier trefwoorden voorop, maar in het artikel zelf komt het in het
geheel nièt voor! Daar wordt voor ‘heroic poem’ stelselmatig de term heldenepos gebruikt.
En dat is een term die wij, dunkt mij, zonder bezwaar kunnen aanvaarden.
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Beoordeeld naar de traditionele betekenis van epos en heldendicht, zou heldenepos als een
pleonasme en/of contaminatie moeten worden beschouwd. Maar uitgaande van de
onderscheiding tussen het heroïsche en het literaire epos, vindt men daarin precies wat
nodig is om naar het eerste te verwijzen, zonder mogelijkheid van betekenisverwarring met
een semantisch gefixeerde oudere term. Dat blijkt uit de omschrijving van het nieuwe begrip,
zoals deze daardoor gegeven kan worden: ‘Een heldenepos is een heldendicht (epos) met
181
een heroïsch onderwerp uit de heroën-tijd, en heeft als zodanig een geheel ander karakter
dan de literaire heldendichten (epen) uit latere cultuur-fasen’.
In het vervolg van deze studie houd ik mij aan de aangegeven terminologie. Ik blijf dus
epos en heldendicht als synoniemen hanteren; waar het nodig blijkt naar het ‘heroic poem’
in de nieuwe zin van dit woord te verwijzen, doe ik dat met de term heldenepos.

De methode
Na Tillyard's studie The English epic and its background (1954) is het niet meer mogelijk
over het Renaissancistisch-klassicistische epos te schrijven, zonder eerst positie te hebben
182
gekozen ten aanzien van het principiële probleem dat hij in zijn Introduction aan de orde
stelt.
Tillyard gaat ervan uit, dat men niet met een studie over epen kan beginnen, alvorens te
hebben vastgesteld wat de beslissende kenmerken van het epos zijn. Daarbij is het hem
niet te doen om uiterlijke karakteristika als vormgeving en structuur, maar om het meest
wezenlijke: om datgene wat een bepaald dichtwerk tot ‘epos’ maakt, terwijl een ander eventueel met eenzelfde vormgeving - op deze naam niet of slechts ten dele aanspraak kan
maken. Met andere woorden: Tillyard zoekt naar een innerlijk criterium, dat gegolden heeft
of zou moeten hebben voor de schrijvers van alle epen die hij gaat onderzoeken; het vinden
daarvan zou hem in staat stellen hun werk met meer begrip te interpreteren en met meer
juistheid te evalueren.
Het is duidelijk dat de karakteristika van het heldenepos, waaraan Bowra zijn Heroic Poetry
heeft gewijd, hier van geen nut kunnen zijn; daarvoor is de ‘literaire’ epiek van Renaissance
en Klassicisme te essentieel anders. Derhalve wendt Tillyard zich tot de toenmalige theorie,
zoals deze in de poëtica's van de zestiende tot de achttiende eeuw, aangevuld met meer
incidentele beschouwingen en opmerkingen, werd vastgelegd.
Hij vindt daar echter niet wat hij zoekt; zijn speurtocht loopt uit op een volslagen
teleurstelling. De contemporaine theorie
does nothing to characterize the epic. It tells us that the epic is the noblest
form and that to succeed in it is a virtuous act, but it does not tell us the kind of
nobility it attains or the conditions of epic success. And when we turn from the
high generalisations of the neo-classic critics to their detailed remarks we get
less satisfaction. We learn that a noble kind of verse and of language must
accompany the nobility of theme and of personages. We hear disputes on
supernatural machinery and the proprie-
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ty of religious subjects. But we do not find any principle to guide us in deciding
whether this or that work does or does not make the epic impression. (blz. 3)
De conclusie van Tillyard is volkomen juist. De theoretici van Renaissance en Klassicisme
gaan streng rationeel en daardoor formalistisch te werk. Zij beperken zich tot de punten,
waarbij zakelijke omschrijving en bespreking mogelijk zijn. Dit brengt mee dat hun discussies
en onderlinge polemieken uitsluitend gericht zijn op de ‘concrete’ uiterlijke kenmerken van
het epos: vorm, structuur, onderwerp, doelstelling. Aan de vraag naar het wezenskenmerk
van het genre - ‘the kind of nobility it attains or the conditions of epic success’ - komen zij
niet toe. Of liever: die vraag bestáát voor hen niet, en kàn voor hen ook niet bestaan, omdat
zij er in hun rationalisme van overtuigd zijn dat ook in poeticis de rede - deze hoogste
eigenschap van de mens - dominant is en moet zijn. Wanneer een dichter zich in zijn werk
houdt aan wat de rede hem ter bereiking van zijn doel voorschrijft, komt de rest - de bezieling,
de artistieke vormkracht - vanzelf in orde. Althans wanneer de auteur van nature ‘dichter’
is, bij gebreke waarvan ook de meest minutieuse toepassing van de regels hem geen werk
van enige betekenis kan doen voortbrengen. Wij mogen dit laatste vooral niet uit het oog
verliezen! De rationalistische theorie van Renaissance en Klassicisme beoogt nièt,
willekeurige ‘liefhebbers’ van de poëzie de weg te wijzen naar het volle dichterschap, maar
aan hen die van nature reeds dichter zijn - de ‘geboren’ dichters dus - de middelen aan de
hand te doen hun artistieke begaafdheid tot een maximum van ontplooiing en effectiviteit te
brengen. Ik behoef in dit verband slechts te herinneren aan de maxime, die Vondel in zijn
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste met nadruk aan zijn raadgevingen en aanwijzingen
laat voorafgaan:
Natuur baert den Dichter; de Kunst voedt hem op, dies geraeckt niemant tot
volmaeckheit, dan die de natuur te baet heeft, waer uit de kunst haren zwier en
183
leven schept.
Hoe zou hij duidelijker hebben moeten zeggen, dat alles wat er verder volgt alleen van
belang is voor wie ‘de natuur te baet’ hebben, en nièt voor anderen? - Dat de praktijk van
de 17de en nog meer van de 18de eeuw wel eens van de theorie afweek en de poëzie -zo
niet geheel dan toch in zekere mate - als leerbaar beschouwde, doet aan het beginsel niets
af.
Het heeft dus niets bevreemdends, dat Tillyard in de Renaissancistisch-klassicistische
theorie geen omschrijving kon vinden van wat als wezenskenmerk van het epos zou moeten
worden beschouwd. Als literair-historicus zal hij dit trouwens ongetwijfeld al bij voorbaat
geweten hebben; de gesuggereerde speurtocht is stellig meer een literaire figuur dan
werkelijkheid.
Intussen, wat nu? In antwoord op die vraag stelt Tillyard twee mogelijkheden, waartussen
de onderzoeker zal dienen te kiezen. Enerzijds kan deze berusten in de situatie zoals hij
die aantreft, anderzijds kan hij trachten zo goed mogelijk zèlf te voorzien in het tekort dat hij
heeft geconstateerd.
In het eerste geval, dus bij aanvaardende berusting, ziet Tillyard - als ik hem goed begrijp;
hij duidt hier eerder aan dan dat hij uiteenzet - tweeërlei manier waarop de onderzoeker kan
uitgaan van de historische situatie, zoals die nu eenmaal is: naar de theorie of naar de
praktijk. Kiest hij voor de theo-
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rie, dan aanvaardt hij ‘the safe method of defining the epic in external terms alone’ (blz. 3),
zoals de auteurs van de poëtica's die hebben toegepast; dit impliceert - al zegt Tillyard het
er niet bij - dat hij moet trachten de formele kenmerken ondanks hun eenzijdigheid en
ontoereikendheid zó te hanteren, dat zij een aanvaardbaar criterium gaan vormen ter
onderscheiding, zowel tussen werkelijke en ‘zogenaamde’, als tussen goede en slechts
gedeeltelijk geslaagde of geheel mislukte epen.
Geeft daarentegen de ‘berustende’ onderzoeker de voorkeur aan de praktijk, dan neemt
hij tot uitgangspunt: de totaliteit van alles wat zich in de door hem bestudeerde periode
formeel als epos heeft aangediend:
... one could group together all the strict Renaissance and neo-classical
imitations of the classic epic [...]. By so doing you bring a lot of incongruous stuff
together; but that is not your responsibility, for you have committed yourself to
no more than to a community of formal features. (blz. 4)
Ook hier gaat Tillyard niet in op wat er dan verder moet gebeuren. Dat kan echter moeilijk
iets anders zijn dan een poging om door onderlinge vergelijking kaf en koren van elkaar te
onderscheiden, en duidelijk te maken waarom het ene epos als kaf en het andere als koren
moet worden beschouwd. Tillyard spreekt in deze context van ‘classification by form’; hij
gaat er dus van uit, dat de beslissing primair of zelfs uitsluitend op de formele aspecten van
de onderzochte epen zal berusten. Dat maakt volgens hem de zaak niet eenvoudiger.
Formele aspecten bepalen immers de aesthetische waarde niet: ‘... the worthless and the
excellent are subsumed under (them)’. (blz. 4)
In plaats van te berusten kan de onderzoeker echter ook proberen zèlf het (de)
wezenskenmerk(en) van het epos vast te leggen, om dan dáárvan uit te gaan bij zijn
bespreking en evaluatie van de door hem bestudeerde epen. En dat is de methode, die
Tillyard voor zichzelf als de enig mogelijke ziet: ‘If I am to write of the epic at all, in the way
I want, I must begin by saying what I think the distinguishing features of the epic spirit to be’
(blz. 4).
In een scherpzinnig en erudiet betoog zet hij vervolgens uiteen, wat hij als die ‘distinguishing
features’ beschouwt en langs welke weg hij tot zijn conclusies gekomen is (blz. 4-13). Zijn
overwegingen verdienen de volle aandacht van ieder die de ‘literaire’ epiek uit een bepaalde
periode als studieobject gekozen heeft of kiest; hij zal er op tal van punten door tot helderder
inzicht worden gebracht, of gestimuleerd tot nadere toetsing van eigen afwijkende opvattingen.
Toch zie ik geen reden Tillyard's beschouwingen hier in gecomprimeerde vorm weer te
geven. Daarvoor blijven zij, ondanks hun brede grondslag en onmiskenbare verdienste, naar
mijn mening in laatste instantie toch te persoonlijk en subjectief. Tillyard komt tot een
conceptie, die zeker niet die van de Renaissancistisch-klassicistische epici en theoretici is
geweest. Hij betrekt bij ‘The English epic’ óók werken, die door de tijdgenoten als iets geheel
anders dan epen werden beschouwd, zoals Sidney's Arcadia en Gibbon's Decline and Fall
of the Roman Empire. Weliswaar ziet hij daarin geen epen in de formele zin van het woord,
maar hij rekent ze wèl tot de werken ‘which, up to the end of the eighteenth century, seem
to me most worthily to embody the epic spirit’ (blz. 14). Uit dit citaat blijkt, hoezeer ‘the epic
spirit’ - naar eigen definitie - domineert, en hoe dit leidt tot een totaal ander beeld van de
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epische situatie dan men verkrijgt, als men uitgaat van de poëtica's en daarmee van de
contemporaine opvattingen. Het meest opmerkelijke verschil is wel, dat bij Tillyard de scherpe
scheiding tussen poëzie (in dit geval: epos) en historie wegvalt, die door de
Renaissancistisch-klassicistische theorie - zich baserend op Aristoteles - als axiomatisch
184
werd beschouwd.
Natuurlijk heeft Tillyard het volste recht op deze manier te werk te gaan, en zijn boek
bewijst dat die manier zeker niet zinloos is. De nieuwe benaderingswijze en de nieuwe
groepering leiden herhaaldelijk tot opmerkingen en constateringen, die het inzicht van de
lezer ten aanzien van het epos verdiepen. Wij kunnen niet anders dan erkennen, dat The
English epic een uitermate leerzaam boek is ... in zijn soort. Maar die soort kan nauwelijks
meer tot de literatuur-historie worden gerekend, hoeveel literair-historisch materiaal er ook
in verwerkt is! Daarvoor doet Tillyard de feitelijke literaire situatie in de periode van zijn
onderzoek te veel geweld aan, zowel wat de theorie als wat de praktijk daarvan betreft. De
contemporaine theorie, in de Introduction gekenschetst als formeel en uiterlijk, komt in het
eigenlijke boek slechts af en toe terloops ter sprake; bij de gevolgde opzet is zij te weinig
relevant om meer aandacht te rechtvaardigen. Ten aanzien van de praktijk gaat Tillyard
eclectisch te werk. Centraal staan in zijn boek de zeven werken die volgens hem ‘most
185
worthily embody the epic spirit’, en daaromheen groepeert hij de bespreking van wat hij
in verband met die werken van belang acht: ‘the nearsuccesses’; ‘the interstices between
these works’; ‘the form the epic would have taken in certain vacant ages, had a great enough
poet been writing then’, ‘the foreign works that helped to form these successful embodiments
of the epic spirit in England’; ‘the foreign critics who helped to form the English critics' ideas
of the epic kind’ (blz. 14). Maar nergens wordt een beeld gegeven van de totaliteit van het
Engelse Renaissancistisch-klassicistische epos. Omtrent de quantiteit, de aard, de qualiteit,
van wat zich als epos aandiende zonder te voldoen aan het criterium van Tillyard's ‘epic
spirit’ vernemen wij zo goed als niets, laat staan dat er een poging wordt gedaan de
‘mislukkingen’ te karakteriseren en zoveel mogelijk te verklaren. Over ontwikkeling of kentering
in de opvattingen omtrent het epos, en de neerslag daarvan in de epische praktijk, wordt
niet of nauwelijks gesproken.
Uit literair-historisch oogpunt moet naar mijn mening dan ook geconcludeerd worden, dat
Tillyard verkeerd heeft gekozen, toen hij meende niet te moeten berusten in de ‘lacune’ het ontbreken van elke aanduiding omtrent niet-formele kenmerken van het epos - die hij in
de epische situatie van de 17de en 18de eeuw aantrof. Hij beging een literair-historische
fout door te
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trachten zèlf in die lacune te voorzien, en te menen dat hij zijn conclusies kon
terug-projecteren naar een verleden dat geheel anders dacht en oordeelde dan hij. Zoals
186
ik hierboven al heb gezegd, was er in dat verleden geen ‘lacune’. Het ontbreken van andere
dan formele criteria voor het epos maakt déél uit van de episch-poëtische situatie in de
betrokken periode. Wie dit niet aanvaardt, raakt op verkeerd spoor, doordat hij niet ziet hoe
juist uit de enkelformele theorie - en nog méér uit de rationele gedachtenwereld die daaraan
ten grondslag ligt - begrepen en verklaard moet worden dàt en waaròm de epische praktijk
zich ontwikkelde zoals zij dat deed.
Uit het bovenstaande is wel gebleken, dat ik in het door Tillyard gestelde alternatief anders
meen te moeten kiezen dan hij. Naar mijn overtuiging kan en mag de literair-historicus slechts
uitgaan van de feitelijke gegevens die tot zijn beschikking staan; zijn interpretatie van die
gegevens dient zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op contemporaine opvattingen, zowel
omtrent de poëzie en het epos, als óók omtrent geloofspunten en politieke visies die zich in
bepaalde epen doen gelden.
Op grond van deze overtuiging heb ik besloten tot de volgende werkwijze, waarin men
een combinatie kan zien van de twee door Tillyard aangegeven mogelijkheden voor de
187
onderzoeker die ‘berust’ in de historische situatie zoals deze zich aan hem voordoet.
188
Mijn uitgangspunt is de totaliteit van alles wat zich - binnen de Vergiliaanse traditie - in
de periode tussen 1550 en 1850 als epos presenteert. Ik wil trachten dit materiaal zoveel
mogelijk te ordenen door het aangeven van algemene ontwikkelingslijnen en het
onderscheiden van specifieke groepen; daarbij zal uiteraard ook ter sprake moeten komen,
hoe die ontwikkelingslijnen en die specifieke groepen dienen te worden verklaard. Veel
aandacht zal moeten worden besteed aan de interpretatie en karakteristiek van bepaalde
epen, hetzij omdat zij in hun tijd grote waardering vonden en invloed hebben gehad op de
verdere ontwikkeling van het genre, hetzij omdat zij representatief zijn voor een specifieke
groepering. Bij dit alles zal mij steeds voor ogen moeten staan, dat mijn onderzoek in de
eerste plaats gericht dient te zijn op begrijpen en verklaren. Het gaat erom - uiteraard: zoveel
mogelijk - te achterhalen wat de epische auteurs met hun werk beoogden, welke norm zij
zich stelden, waarom zij een bepaalde vorm kozen, in hoeverre zij hun opzet wisten te
realiseren, waaraan hun geheel of gedeeltelijk slagen moet worden toegeschreven en
waaraan hun geheel of gedeeltelijk tekort schieten. In één woord: het gaat erom duidelijk te
maken, waarom het Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epos is wat het is.
De hierboven geschetste doelstelling impliceert een aesthetische evaluatie. Ordening van
poëtisch materiaal houdt altijd óók in: rangschikking naar de literaire betekenis. Dat is voor
een historicus onder alle omstandigheden een hachelijke onderneming, maar in het bijzonder
wanneer het - zoals hier - gaat om een genre, een poëtische stijl en een dichterlijk taalgebruik,
die geheel afwijken van de huidige voorkeuren en opvattingen omtrent poëzie. Een enigszins
billijke en historisch verantwoorde evaluatie vraagt dan ook van de onderzoeker een grote
mate van terughoudendheid. Hij zal rekening moe-
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ten houden met het poëtisch klimaat waarin de besproken epen ontstonden. Zijn evaluatie
zal primair gebaseerd moeten zijn op onderlinge vergelijking en op confrontatie met het werk
van bewonderde en nagevolgde voorgangers. Poëtisch aanvoelingsvermogen is daarbij
voor hem onmisbaar, maar hij zal dit vermogen slechts mogen hanteren als wichelroede,
nièt als proefsteen.

§ 10. De bomen en het bos
Het uitgangspunt dat ik gekozen heb - ‘de totaliteit van alles wat zich in de periode tussen
1550 en 1850 als epos presenteert’ - brengt enkele moeilijkheden mee, waaraan ik in deze
verantwoording van mijn werkwijze niet stilzwijgend mag voorbijgaan.
De eerste is van feitelijke aard. Totaliteit impliceert volledigheid. Ik heb er dan ook naar
gestreefd in mijn onderzoek alle epen uit de genoemde periode te betrekken. Maar ik kan
niet garanderen daarin werkelijk te zijn geslaagd. Het is zeker niet uitgesloten dat een aantal
epische dichtstukken, die voor bespreking in aanmerking komen, mij zijn ontgaan; b.v.
doordat zij niet afzonderlijk verschenen, maar werden opgenomen in een bundel waarvan
189
de titel hun aanwezigheid niet doet uitkomen. Dat is echter een risico waaraan niet te
ontkomen valt. Ik heb het dus aanvaard, in de - m.i. gerechtvaardigde - verwachting dat het
algemene beeld van de epische situatie, zoals ik die teken, door zulke incidentele lacunes
niet wezenlijk wordt aangetast.
Belangrijker is de tweede moeilijkheid. Hier gaat het namelijk om een methodologisch
probleem, waarvoor ik een oplossing moest zoeken: dat van de bomen en het bos.
Doordat van het merendeel der epen nauwelijks iets meer bekend is dan de titel, is het
voor mij onvermijdelijk op elk daarvan vrij uitvoerig in te gaan. Alleen op die manier kunnen
de samenhangen en tegenstellingen, ontwikkelingen en afwijkingen worden achterhaald,
die men moet kennen om tot een karakteriserend overzicht van de epische activiteit als
samenhangend geheel te kunnen komen. Men moet met de bomen vertrouwd zijn om het
bos te kunnen beschrijven dat zij samen vormen. De aard van dat bos wordt immers niet
alleen bepaald door hun aantal, maar ook - zelfs nog meer - door hun soort, hun vorm, de
verscheidenheid van omvang en hoogte, eigenaardige vergroeiingen en andere opvallende
bijzonderheden.
Het onderzoek van de afzonderlijke epen kan echter gemakkelijk leiden tot een zó
exclusieve aandacht voor de incidentele details van een bepaald dichtstuk, dat dit geïsoleerd
raakt uit het geheel waarin het zijn plaats heeft. Anders gezegd: het gevaar dreigt dat vanwege
de bomen het bos niet meer wordt gezien. Daarom heb ik gezocht naar een manier om
steeds zoveel mogelijk het besef levendig te houden, dat de bomen déél uitmaken van het
bos en iets van hun wezen aan die communiteit ontlenen. Als solitair zouden zij er ongetwijfeld
anders hebben uitgezien dan nu het geval is.
De methode, waartoe ik gekomen ben, gaat uit van de drie perioden die ik in de
geschiedenis van de Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epiek
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Zo is b.v. Het Leven van den Propheet Elisa van Govert Klinkhamer opgenomen in diens Leerzaame
Zinnebeelden, en Bybel-stoffen (Amsterdam 1740). In dit geval wordt het epos op het titelblad - maar
nièt in de Franse titel en nièt op de titelprent - apart vermeld; er is echter geen enkele zekerheid dat dit
altijd werd gedaan.
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onderscheid: de opkomst (1550-1700), de volle ontplooiing (1700-1780), en de neergang
(1780-1850). De bespreking van elke periode wordt ingezet met een hoofdstuk onder de
titel Het bos in vogelvlucht. Daarin geef ik een overzicht van wat er in die periode op episch
gebied aan de hand is. Er wordt dus gewezen op de tendenties, ontwikkelingen,
samenhangen, divergenties, e.d. die het algemene beeld bepalen. De adstructie van deze
verschijnselen, voor zover zij op de analyse van bepaalde epen zou moeten berusten, blijft
hier echter achterwege of wordt tot een minimum beperkt; die komt later, als de epen aan
de orde zijn. Daarentegen wordt met de nodige uitvoerigheid ingegaan op punten, die voor
de ontwikkeling van het genre betekenis hebben gehad, maar niet uit de epen-zelf kunnen
worden afgeleid.
Na het hoofdstuk over ‘het bos’ volgen de hoofdstukken over ‘de bomen’. Alle epen uit de
betrokken periode worden achtereenvolgens besproken, hetzij afzonderlijk hetzij in kleine
groepen van nauw-verwant werk. Daarbij komen uiteraard óók de kenmerken en
eigenaardigheden naar voren, waarvan ik in het overzichts-hoofdstuk gebruik heb gemaakt
voor de beschrijving en karakteristiek van ‘het bos’. Wat dáár zonder adstructie bleef, wordt
hièr bevestigd en verduidelijkt door wat de praktijk er aan concrete gevallen van te zien
geeft. Deze interdependentie - met voortdurende terugverwijzing naar het overzichtshoofdstuk
- herinnert er telkens weer aan, dat de besproken epen niet geïsoleerd staan en gezien
moeten worden in het verband van een groter geheel.
Tenslotte nog één opmerking, ter voorkoming van misverstand. Mijn bespreking van de
afzonderlijke epen heeft tot doel ze zo goed mogelijk te karakteriseren, en vast te stellen
wat hun plaats is in ‘het bos’. Voor de details heb ik niet naar volledigheid gestreefd. Als b.v.
een auteur in sterke mate van Vondel afhankelijk blijkt, heb ik dat vermeld en met een enkel
voorbeeld toegelicht; maar zonder een lijst te geven van alle passages die van afhankelijkheid
of ontlening getuigen. Wanneer aan het licht komt dat in bepaalde Bijbelse epen ook van
190
andere bronnen gebruik is gemaakt dan de Bijbel, wijs ik erop dat zulke secundaire bronnen
voor àlle Bijbelse epen waarschijnlijk moeten worden geacht; maar zonder voor elk epos
systematisch na te gaan welke dat dan zijn geweest. Bij de historische epen tracht ik vast
te stellen van welk geschiedwerk de auteur is uitgegaan en hoe hij de gegevens daarvan
heeft verwerkt; maar zonder voor zijn afwijkingen te zoeken naar alle eventuele
neven-bronnen.
Mijn boek laat dus heel wat over, dat voor een nader en meer gespecialiseerd onderzoek
in aanmerking komt. Ik hoop, dat deze studie genoeg belangstelling voor de Nederlandse
epen zal weten te wekken om tot dat nadere onderzoek te stimuleren.
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Zie b.v.H.M.J. van Galen, De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes, blz. 100-107.
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Hoofdstuk II
De Westeuropese context
§ 1. Inleiding
In alle literaturen van West-Europa heeft tussen 1500 en 1800 het
Renaissancistisch-klassicistische epos een belangrijke rol gespeeld. En er is - ondanks
taalbarrières en godsdienstige tegenstellingen - zóveel wisselwerking en onderlinge
beïnvloeding dat, althans voor de hoofdlijnen, de geschiedenis ervan beter op internationaal
dan op nationaal niveau kan worden beschreven. De epische activiteit binnen één literatuur
omvat slechts bepaalde aspecten en bepaalde momenten uit dat grotere geheel. Het is een
uitermate boeiend schouwspel, te zien hoe het Renaissancistische epos bijna tegelijkertijd
in verschillende landen in telkens weer andere vorm opkomt; hoe één van die vormen - de
Tassoniaanse - het, vooral op grond van zijn theoretische fundering, van de andere wint;
hoe het rationalisme deze Tassoniaanse vorm verstrakt tot het klassicistische epos; en hoe
tenslotte in de 18de eeuw de ‘gevoeligheid’ van Klopstock en zijn navolgers dit rationalisme
weer terugdringt en doorbreekt.
Het is hier uiteraard niet de plaats voor zulk een chronologische en vergelijkende
bespreking van de Westeuropese ontwikkeling. Maar ik kan er toch ook niet helemaal over
zwijgen. Immers, dan zou de context wegvallen, waarin de geschiedenis van het Nederlandse
Renaissancistisch-klassicistische epos haar plaats heeft en waardoor zij goeddeels wordt
bepaald. Ik laat dus in een zestal paragrafen een kort overzicht volgen van wat er op episch
gebied aan belangrijks is voorgevallen in resp. Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, Engeland
en Duitsland. Daarbij beperk ik mij zoveel mogelijk tot de ontwikkelingen, die voor het
Nederlandse epos van betekenis zijn geweest. Niet in de laatste plaats reken ik daartoe de
verschijning van wat N.G. van Kampen aanduidde als ‘de vijf beroemdste heldendichten
1
van lateren tijd’. Weliswaar heeft één daarvan - Camões Os Lusiadas -, voor zover ik zie,
geen enkele directe invloed op de Nederlandse epische auteurs uitgeoefend, maar het neemt
in de geschiedenis van het Westeuropese nieuwe epos een te belangrijke plaats in om hier
buiten beschouwing te kunnen blijven. Bovendien heeft het zich indirect ongetwijfeld ook
hier te lande doen gelden, zowel door zijn roem als door de theoretische bedenkingen die
ertegen zijn aangevoerd.

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

1

Zie boven, blz. 15.
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de veertiende eeuw, blijven er reminiscenties aan opklinken. Maar in het trecento komt het
tot een nieuwe opbloei, dank zij de Humanisten. Het duidelijkst manifesteert die herleving
zich in Petrarca's Africa, een Latijns epos in negen boeken waarin de heldendaden van
Scipio Africanus maior worden verheerlijkt. Dit werk staat echter allerminst alleen; het maakt
deel uit van een snel-opkomende literaire ‘mode’ die al spoedig traditie wordt. Daartoe
behoren ook de talrijke kleine ‘epen’ in het Latijn, waarmee in de 15de eeuw hofpoëten de
3
krijgsdaden en verdiensten van hun vorstelijke beschermers eerden; ik plaats het woord
epen tussen aanhalingstekens, omdat de omvang van deze gedichten - vaak slechts enkele
honderden hexameters - eigenlijk te gering is om ze zo te noemen.
Daarnaast was echter nog een andere epische traditie ontstaan: die van de chansons de
geste en de matière de Bretagne. Vanuit Frankrijk hadden deze ridderromans hun weg
gevonden, eerst naar Noord- en later ook naar Zuid-Italië. Terwijl de belangstelling voor de
hoofse materie van de Arthur-romans zich in het algemeen tot de hogere kringen beperkte,
vonden de Karolingische verhalen gretig ingang bij alle lagen van de bevolking. Overal
raakten de Paladijnen van Karel de Grote bekend; steeds weer werden hun avonturen en
lotgevallen uitgebreid of opgesierd. De meest bewonderde en verheerlijkte held onder hen
4
bleef, ondanks alle toevoegsels, echter Roeland. Hoewel heel deze volkse ridderepiek - in
de volkstaal - in literair opzicht van weinig betekenis bleef, is zij toch van belang, omdat zij
in tweeërlei opzicht het werk van Ariosto en diens onmiddellijke voorgangers ten goede is
gekomen. Enerzijds was door haar de Karolingische ridderroman dusdanig tot gemeengoed
geworden, dat de 15de-eeuwse dichters die daarbij aansloten verzekerd konden zijn van
onmiddellijk contact met hun lezers. Anderzijds stelde zij hun een versvorm ter beschikking
welke bij uitstek zou blijken te voldoen: de ottava rima. Dat is een strofe van acht regels, elk
van elf syllaben, met rijmschema abababcc, die in de volkstaal al vroeg de gebruikelijke
5
vorm voor verhalende poëzie was geworden.
Die 15de-eeuwse dichters waren niet meer de cantastorie van vroeger, maar Humanistisch
gevormde poëten uit de hogere kringen. Aangetrokken door de populariteit en de charme
van de volkse ridder-epiek, gingen zij daaraan hun stof ontlenen en transponeerden ze in
hun romanzi, met behoud van de volkstaal en de ottava rima, uit de sfeer van een subcultuur
in die van de gecultiveerde literatuur. Onder hen verdient Matteo Maria Boiardo de meeste
6
aandacht. In zijn Orlando innamorato van 1486 verenigde hij als eerste de algemeen-bekende
Karolingische verhalenstof met die van de meer esoterisch gebleven matière de Bretagne:
het grootse en strijdbare van de chansons de
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Antonio Belloni, Il poema epico e mitologico (Milaan z.j. [1909]), blz. 12-63: de beide hoofdstukken over
‘La preistoria della poesia epica italiana’.
A. Belloni, Il poema epico, blz. 87-117: hdst. IV, ‘L'epica nel Quattrocento’.
E.W. Edwards, The Orlando Furioso and its Predecessors (Cambridge 1924), blz. 8.
Het vermelde rijmschema is een Toscaanse variant van de Siciliaanse ottava met rijmschema abababab
2
(V. Pernicone, Storia e svolgimento della metrica in: Tecnica e teoria letteraria, Milaan 1951 , blz. 326).
In dat jaar gaf Boiardo de eerste twee boeken van zijn werk uit; het eerste boek bestaat uit 29 canti, het
tweede uit 31. Het derde boek bleef onvoltooid; in 1495, een jaar na de dood van de dichter, verscheen
voor het eerst een editie waarin ook het nagelaten fragment (9 canti) van dit derde boek was opgenomen.
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geste met de hoofse amoureusheid van de Arthurromans. Eigennaam en adiectief in de titel
van zijn romanzo geven deze samensmelting als het ware symbolisch weer. Maar bovendien
brak Boiardo, door Roeland uit te beelden als een van liefdeshartstocht bezetene, bewust
met een traditie. Want al vielen ook in vroegere romanzi de Karolingische helden meermalen
aan de liefde ten prooi, juist Roeland werd daarbij uitgezonderd. Als voorvechter van het
Christendom was hij steeds de verpersoonlijking van het Middeleeuwse ridder-ideaal
gebleven, ook op het gebied van de kuisheid. Bij Boiardo wordt hij echter niet meer gedreven
7
door het geloof, maar door zijn liefde voor de betoverende Angelica. Daarmee wordt de
gehele sfeer van het verhaal anders. De ernst, die op de achtergrond van de Karolingische
ridder-epiek aanwezig was gebleven en gesteund werd door het besef dat de strijd van het
Christendom tegen de opdringende ongelovigen nog altijd actueel was, is verdwenen. Boiardo
beoogt slechts luchtig en charmant vermaak. Daartoe brengt hij met virtuositeit een groot
aantal personen - inclusief hun avonturen en liefdesgevallen - in een gemeenschappelijk
kader samen, zonder dat er van een centrale gedachte of een werkelijke eenheid sprake is.
Het resultaat werd een even afwisselend als kleurig geheel, waarvan niet geheel ten onrechte
gezegd is dat het gebrek aan eenheid bijdraagt tot zijn grootste charme: de telkens weer
8
onverwachte wending die Boiardo's speelse verbeelding aan het verhaal geeft.
Boiardo stierf, voordat hij de Orlando innamorato had kunnen voltooien. Latere dichters
hebben getracht dit werk, dat zoveel opgang gemaakt had, voort te zetten. Reeds in 1506
waagde de Venetiaan Niccolo degli Agostini daartoe een poging. Maar de wèrkelijke
voortzetting, of liever de vervolmakende voltooiing, kwam eerst tot stand in de Orlando
9
furioso van Ludovico Ariosto. Zoals Boiardo voortgebouwd en -gefantaseerd had op de
wereld van de traditionele ridder-epiek, zo doet Ariosto het op die van de Orlando innamorato.
Alle belangrijke figuren uit dit werk zetten bij hem hun onvoltooide liefdesgevallen en
avonturen voort. Boiardo is echter niet de enige bron van Ariosto. Vrijwel in elke zang vallen
de sporen van bewuste navolging van auteurs uit de Oudheid aan te tonen, met name van
10
Vergilius, Ovidius, Catullus, Lucanus. Die grondige kennis van de Latijnse klassieken
oefende tevens een gunstige invloed uit op Ariosto's gevoel voor verhouding en evenwicht.
Bij hem - zo kan met het stellen - smelten de epische traditie van
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E.W. Edwards, The Orlando Furioso, blz. 50.
E.W. Edwards, The Orlando Furioso, blz. 72. Men zie voor Boiardo's epos ook: Robert M. Durling, The
figure of the poet in Renaissance epic (Cambridge, Mass., 1965), blz. 91-111.
De Orlando Furioso verscheen voor het eerst in 1516 en telde toen 40 zangen; in de uitgave van 1532
is dit getal aangegroeid tot 46. - Ondanks deze omvang is het werk naar de oorspronkelijke bedoelingen
van Ariosto onvoltooid. Hij had het verhaal van Roeland's lotgevallen willen voortzetten tot diens dood
in de slag bij Roncesvalles. Op raad van zijn vrienden, die dit een niet bij het geheel passend, te tragisch
slot vonden, zag hij daarvan echter af. Hij sloot toen - naar het voorbeeld van de Aeneis - zijn werk vrij
abrupt af met het tweegevecht waarin Ruggiero zijn grote tegenstander Rodomonte doodt; vgl. de
overwinning van Aeneas op Turnus (Al. Cioranescu, L' Arioste en France, des origines à la fin du XVIIIe
siècle, Tome I, Parijs 1938, blz. 92).
E.W. Edwards, The Orlando Furioso, blz. 112, onder verwijzing naar: Pio Rajna, Le fonti dell' Orlando
2
Furioso (1900 ). Voor Ariosto's romanzo zie men, behalve het boek van Edwards, ook: Robert M. Durling,
The figure of the poet, blz. 112-181.
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de Middeleeuwen en de nieuwe impuls van het Renaissancistisch Humanisme tot een
harmonieuse eenheid samen.
Dit betekent niet, dat de Orlando furioso een epos geworden is in
Renaissancistisch-klassicistische zin. Ondanks de gesignaleerde invloed van de Oudheid
blééf Ariosto's werk in wezen een romanzo. In nog verwarrender veelheid dan bij Boiardo
volgen en verdringen elkaar een haast eindeloze reeks van verhalen, personen,
liefdesverwikkelingen, gevechten, avonturen, toverijen. Maar steeds weet de dichter de
talloze draden vast in de hand te houden, zodat een logische ordening de schijnbare
verwarring beheerst en aan de steeds wisselende episoden hun juiste plaats geeft. In deze
zin kan men de Orlando furioso een ‘eenheid’ noemen. Eenheid van hàndeling zoekt men
er echter tevergeefs, evenals een duidelijk hoofdmotief. Afgezien van de vele minder uitvoerig
uitgewerkte of slechts incidentele verhalen, vallen er niet minder dan drie ‘hoofd’-motieven
aan te wijzen: de liefde van Orlando voor Angelica en alles wat daarmee samenhangt; de
strijd van Karel de Grote en zijn Paladijnen tegen de ongelovigen; de liefdesroman van
Ruggiero en Bradamante, stamouders van het Huis Este dat Ariosto met zijn werk wilde
eren. Anders dan men uit de titel zou vermoeden, komt de waanzin van Roeland eerst
halverwege het dichtstuk aan de orde.
Dit alles heeft een belangrijke rol gespeeld in de controverse tussen romanzo en epos,
die door het succes van de Orlando furioso werd opgeroepen.
Dat succes was bijzonder groot, niet alleen bij de lezers, maar ook bij de dichters, van
wie er velen zich naar Ariosto's voorbeeld gingen richten. Even zag het er naar uit, dat de
Renaissancistische romanzo algemeen als episch genre, wellicht zelfs als hèt epos van de
Renaissance zou worden aanvaard. Deze ontwikkeling werd evenwel doorkruist en verhinderd
door de herontdekking van Aristoteles' Poetica, die in 1498 te Venetië voor het eerst was
uitgegeven in een Latijnse vertaling van Giorgio Valla, en kort daarop ook in de oorspronkelijke
tekst het licht zag. Vrijwel onmiddellijk ging er een dominerende invloed van uit op de literaire
theorie, met name ook ten aanzien van het epos. Wel waren de speciale regels, die Aristoteles
voor dit genre gaf, te weinig volledig om zonder meer bruikbaar te zijn, maar men kwam
daaraan tegemoet door nadruk te leggen op zijn algemene voorschriften voor de poëzie, en
door verder het ontbrekende aan te vullen uit de praktijk van Vergilius' Aeneis.
Aan deze normen getoetst, schoot de Orlando furioso vrijwel volledig tekort, in het bijzonder
ten aanzien van de vereiste eenheid van handeling. Om daartegenover een wèrkelijk epos
te stellen, dat aan de Aristotelische voorschriften voldeed, gaf Giangiorgio Trissino in
1547-1548 zijn Italia liberata dai Goti uit. In 27 boeken bezong hij daarin de herovering van
Italië op de Goten door de Byzantijnse veldheer Belisarius. Uit de opdracht aan Karel V
blijkt, dat dit epos bedoeld is als rechtstreekse aanval op de romanzi van Ariosto en zijn
navolgers. Trissino's grootste bezwaar daartegen gold, zoals te verwachten viel bij een
Aristoteliaan, het ontbreken van alle eenheid van handeling. Maar hij verwierp voor een
epos óók de ottava rima; noch Homerus noch Vergilius hadden immers hun werk in
strofen-vorm geschreven! Om zoveel mogelijk bij hun voorbeeld aan te sluiten, maakte hij
voor zijn Italia liberata gebruik van rijmloze hendecasyllabi. Zonder veel overdrijving kan
men zeggen, dat hij van alles wat karakteristiek is voor Ariosto's werk eigenlijk alleen het
dichten in de volkstaal aanvaardde.
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Zo gering als de literaire waardering voor Trissino's epos bleef, zo groot was de invloed die
het als theoretische uitdaging uitgeoefend heeft. De handschoen werd vrijwel onmiddellijk
opgenomen door Giraldo Cintio en diens leerling Giambattista Pigna. Volgens hen diende
men de romanzi te beschouwen als een nieuw-ontstaan genre, waarvan Aristoteles nog niet
geweten had en waarvoor diens voorschriften dus onmogelijk bedoeld konden zijn. Tegen
deze opvatting kwam echter van verschillende zijden verzet. De belangrijkste tegenstander
was Antonio Minturno, die in 1563 zijn L'arte poetica uitgaf. Daarin betoogt hij, dat er tegen
de ridder-materie van de romanzi op zichzelf geen bezwaar behoeft te worden gemaakt.
Verwerpelijk daarin is niet de materie, maar de compositie zonder eenheid van handeling.
Op Cintio's opmerking dat het hier om een nieuw genre gaat dat aan Aristoteles onbekend
was, antwoordt hij dat de tijd geen wijziging brengt in de waarheid; en tot die tijdeloze
11
waarheid behoort ook de noodzaak van eenheid in een dichtwerk.
Het is in dit stadium van de strijd om het epos, dat Torquato Tasso daaraan zijn aandeel
12
gaat leveren.
Reeds in 1562, nauwelijks achttien jaar oud, had hij zijn Rinaldo uitgegeven: een romanzo
in de trant van Ariosto, maar met een nadrukkelijke poging de eenheid van handeling te
13
realiseren. Nu ging een groter werk de dichter voor ogen zweven, een epos over Godfried
van Bouillon dat tenslotte zou uitgroeien tot de Gerusalemme liberata (voltooid in 1575; voor
het eerst, buiten de dichter om, uitgegeven in 1581). Alvorens tot de uitvoering van dit plan
over te gaan, wilde Tasso echter tot klaarheid komen omtrent de theorie van het epos. De
vrucht van deze studie - waarbij Minturno's aanvaarding van de ridder-materie als onderwerp
voor een epos een factor van betekenis werd - waren de Discorsi dell'arte poetica,
waarschijnlijk ontstaan tussen 1564 en 1566, en in 1587 buiten Tasso's medeweten
uitgegeven. Uit ontevredenheid over de publikatie van dit z.i. nog onrijpe jeugdwerk hèrschreef
de auteur deze Discorsi; de nieuwe versie ervan verscheen in 1594 onder de titel Discorsi
del poema eroico. In beide versies hebben de Discorsi een niet licht te overschatten invloed
gehad op de ontwikkeling van het Renaissancistisch-klassicistische epos, met name in
Frankrijk. Tasso werkt er theoretisch uit, wat hij al in de Rinaldo getracht had praktisch te
bereiken: een verzoening van de tegenstelling tussen epos en romanzo. Zijn doel was, de
Aristotelische voor-
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J.E. Spingarn, A history of literary criticism in the Renaissance (New York 1899), blz. 108-124. Vgl. ook:
René Bray, La formation de la doctrine classique en France (Parijs 1927 en latere fotomechanische
herdrukken), blz. 34-37.
Behalve in de grote Italiaanse studies over hem - b.v. van A. Solerti (3 delen, Turijn 1895), L. Tonelli
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(Turijn 1935), A. Capuani (Milaan 1935) en E. Donadoni (Florence 1936 ) - vindt men ook veel belangrijks
over Tasso en zijn werk in: C.P. Brand, Torquato Tasso, a study of the poet and of his contribution to
English literature (Cambridge 1965); Chandler B. Beall, La fortune du Tasse en France (Eugene, Oregon,
1942); Joseph Cottaz, Le Tasse et la conception épique (Parijs 1942). - Voor de Gerusalemme liberata
7
zie men ook: C.M. Bowra, From Virgil to Milton (Londen 1963 ; eerste druk 1945), blz. 139-193; E.M.W.
Tillyard, The English epic, blz. 407-412; Robert M. Durling, The figure of the poet, blz. 182-210.
De gedachte daaraan had hem reeds eerder bezig gehouden. In manuscript zijn 116 stanza's bewaard
gebleven, die de aankomst van het leger der kruisridders vóór Jeruzalem beschrijven. Zij zijn waarschijnlijk
tussen mei 1559 en november 1560 ontstaan en opgedragen aan de Hertog van Urbino (C.P. Brand,
Torquato Tasso, blz. 54-56).
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schriften en het voorbeeld van Vergilius te combineren met de even kleurige als afwisselende
materie van Ariosto's ridderwereld.

Gerusalemme liberata
Aldus voorbereid, zette Tasso zich aan het werk en schreef in twintig zangen zijn
Gerusalemme liberata.
De eenheid van handeling wordt er verzekerd door het grote, allesverbindende motief van
de verovering van Jeruzalem op de ongelovigen door het Christenleger van kruisridders
onder Godfried van Bouillon. Daarmee begint de eerste Zang en eindigt de laatste. Maar in
en om dit kruistocht-motief heeft Tasso een hele reeks episoden in de trant van de romanzi
geweven. Evenals bij Ariosto dwalen ook bij hem de helden telkens uit het leger weg om
een schone vrouw te volgen of persoonlijke avonturen na te jagen. Ook in de Gerusalemme
oefent de liefdes-hartstocht zijn machtige bekoring uit; ook daar nemen heldinnen als
geduchte strijdsters aan oorlog en tweekampen deel; ook daar neemt toverij een belangrijke
plaats in; kortom: ook daar verdringt de ene boeiende episode zó snel de andere, dat men
zich soms nauwelijks meer de samenhang van dit alles met Godfried's veldtocht bewust
blijft. Maar op het kritieke moment herstelt de dichter telkens weer het schijnbaar verloren
verband, door de aandacht van de lezer terug te voeren naar het leger en de helden opnieuw
onder de tucht van hun aanvoerder te plaatsen. Zo blijft inderdaad de eenheid van handeling
bewaard, zij het in een bijzonder losse vorm.
Toch is Tasso er niet wezenlijk in geslaagd het compromis tussen epos en romanzo te
realiseren, dat hem bij zijn opzet voor ogen stond. Het was trouwens een onmogelijke opgave
die hij zich gesteld had: zo iets als de quadratuur van een cirkel. De tegenstellingen tussen
de beide genres waren te groot om zich op basis van gelijkwaardigheid te laten verzoenen.
Een oplossing was alleen bereikbaar, wanneer één van de twee als normatief werd aanvaard,
en van het andere slechts werd behouden wat met die norm in overeenstemming te brengen
was. Maar dat wilde Tasso, blijkens de praktijk van zijn Gerusalemme, nu juist nièt. Hij zocht
naar een vorm, waarin beide genres zo volledig mogelijk tot hun recht zouden komen: een
epos dat tevens romanzo zou zijn. Als wij dit voor ogen houden, kunnen wij er ons slechts
over verbazen dat hij desondanks zó dicht bij zijn doel gekomen is - veel dichter dan
theoretisch voor mogelijk te houden viel. Zijn fenomenale dichterschap doet bij hem het
onmogelijke bijna tot werkelijkheid worden! In de structuur van de Gerusalemme doen de
grenzen van dit bijna zich echter onmiskenbaar gelden. Ik wil trachten dit op twee punten
aan te tonen.
Hierboven heb ik terloops ook de toverij genoemd onder de componenten van de
Gerusalemme, die samenhangen met het voorbeeld van Ariosto. Dat is op zichzelf wel juist,
maar vereist toch een belangrijke aanvulling. De magie bij Tasso is namelijk niet zonder
meer een navolging van die uit de Orlando furioso. In dit laatste werk is de toverij niet meer
dan een luchtig, vrijblijvend, vaak ironisch spel met het fantastische en onzinnige, culminerend
in de tocht van Astolfo naar de maan om het verstand van Roeland terug te halen dat daar
in een flesje bewaard wordt sinds deze het in zijn razernij om het verlies van Angelica kwijt
geraakt is. Bij Tasso daarentegen is de magie ernst, en berust zij op overwegingen van
principiële aard.
Uit de keuze van een Christelijk onderwerp - een kruistocht - voor zijn
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epos, had de dichter de consequentie getrokken dat daarin geen plaats kon zijn voor het
heidens-mythologische goden-apparaat uit de Oudheid. Maar ... het is juist aan dit
goden-apparaat dat zowel Homerus als Vergilius het bovenaardse en bovennatuurlijke
element ontlenen, dat zo karakteristiek is voor hun werk en er als het ware een vierde
dimensie aan verleent! Evenals al zijn Humanistische tijdgenoten was Tasso er diep van
overtuigd, dat dit bovennatuurlijke element - ‘le merveilleux’, zoals de Fransen het noemen
- niet verwaarloosd kon worden zonder de essentie van het epos aan te tasten. In de
Gerusalemme handhaaft hij het dan ook, maar in verchristelijkte vorm. In plaats van Jupiter
treedt bij hem God, in plaats van de Olympische godenstoet de schare van Engelen;
tegenover hen staat Satan - uit onachtzaamheid geeft Tasso hem de ‘heidense’ naam Pluto
- met zijn onderhorigen die tezamen de Helleraad vormen. Zo wordt het mogelijk de twisten
van de Homerisch-Vergiliaanse goden en hun tegengestelde pogingen om de gebeurtenissen
op aarde te beïnvloeden - men denke aan de Aeneis, waar Venus de Trojanen beschermt
en Juno hen vervolgt - te transponeren in een strijd tussen de machten van de Hemel en
van de Hel. Tasso was niet de eerste die deze transpositie heeft toegepast. In een Latijns
epos over het leven van Christus, de Christiados libri VII (1527), was Vida hem voorgegaan
en had deze de Helleraad reeds doen samenkomen. Maar wèl is Tasso, voor zover ik weet,
de eerste geweest die de verchristelijking van de godenwereld naar het profane epos heeft
overgebracht. En dat is een belissend moment geweest voor de ontwikkeling van het epos
in West-Europa!
De mogelijkheden van deze verchristelijking bleven echter beperkt. Men kon er niet
voortdurend gebruik van maken zonder tekort te doen, zowel aan de eerbied tegenover het
Heilige als aan de waarschijnlijkheid van het verhaal. Dat laatste was niet minder erg dan
het eerste, want waarschijnlijkheid is de meest onverbiddelijke eis die de Renaissance aan
alle serieuse poëzie stelde. Tasso zag zich genoodzaakt een uitweg uit deze moeilijkheid
te zoeken, en hij vond die in de magie. Deze wordt door mènsen bedreven, zodat het onnodig
werd telkens weer de Hemel of de Hel rechtstreeks te betrekken bij de wonderbaarlijke
gebeurtenissen waarover hij vertelt. Bovendien bleef hij daarmee binnen de grenzen van
wat als waarschijnlijk of althans als mogelijk aanvaardbaar was. Want evenals het merendeel
van zijn tijdgenoten gelóófde Tasso in het bestaan van magiërs en magie; wij mogen dat
vooral niet uit het oog verliezen!
Theoretisch was het probleem van le merveilleux op deze manier inderdaad opgelost. In
de praktijk van de Gerusalemme maakt Tasso echter zo'n overdadig gebruik van de magie,
dat er - óók bij aanvaarding van haar realiteit - geen sprake meer is van waarschijnlijkheid.
De sfeer wordt die van een sprookje waarin alles mogelijk is en niets ons meer verbaast,
met het gevolg dat het steeds meer moeite kost de veldtocht van Godfried van Bouillon te
blijven zien als uitbeelding van een historische werkelijkheid. Wat in de Orlando furioso een
charme te meer was, omdat alles er zich afspeelt in een wereld van dichterlijke verbeelding
die geen enkele pretentie van realiteit heeft, werkt bij Tasso storend. En dit bezwaar wordt
slechts zeer ten dele weggenomen door de motivering, die de dichter zelf voor deze explosie
van magische activiteit geeft. Heel de Hel, zegt hij, komt in het geweer om de verovering
van Jeruzalem door de Christenen te verhinderen. Satan mobiliseert al zijn krachten,
concentreert al zijn kunnen op dat éne kleine stukje
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van de wereld dat Palestina heet, geeft aan zijn dienaars vermogens als nooit tevoren en
nooit daarna. Het is een argument, dat stellig zijn waarde heeft en dat ons helpt de opzet
van de Gerusalemme beter te begrijpen. Maar het blijft er toch te veel een pour le besoin
de la cause om helemaal te kunnen bevredigen. Is het beleg van Jeruzalem door de
Christenen wel belangrijk genoeg om deze extreme krachtsinspanning van de Hel te
rechtvaardigen? Zij zou aanvaardbaar zijn bij een centraal moment uit de Heilsgeschiedenis
- het optreden van Jezus (zoals bij Vida), de uitstorting van de Heilige Geest, de prediking
en verbreiding van het Christendom -, maar hier doet zij aan als buitensporig. Tasso's
argumentatie kan niet verhelen, dat de overdaad aan magie in zijn epos nièt logisch voortvloeit
uit de hoofdhandeling, maar een gevolg is van het streven daarin de uitbundige tover- en
sprookjesfantasieën van Ariosto's romanzo te evenaren. Dat streven heeft geleid tot een
tevéél, waardoor de structuur van het geheel wordt verstoord.
Er is in de Gerusalemme nog een ander tevéél, dat uit hetzelfde vitium originis voortkomt
14
en vaak samengaat met dat van de magie: een overdaad aan episoden. In een epos hebben
deze zeker hun plaats. Zij dienen als rustpunten voor de lezer, wiens aandacht niet
onafgebroken door hetzelfde thema geboeid kan blijven: ter afwisseling dus. Daarom moeten
zij bij voorkeur een ander karakter hebben dan de hoofdhandeling; hier kan b.v. de liefde
een rol spelen of een idyllisch tafereel worden getekend, als tegenwicht voor de grimmigheid
van het hoofdmotief. Bij Homerus en Vergilius ontbreken dergelijke episoden dan ook niet,
al blijven zij zowel in aantal als in omvang beperkt. Daarentegen is de Orlando furioso in
wezen niets anders dan een aaneenrijging van losse, vrijwel zelfstandige episoden. Men
zou kunnen zeggen dat daar de episoden er niet zijn ter wille van het geheel, maar dat
omgekeerd het geheel er is om de episoden mogelijk te maken. Het een sluit uiteraard het
andere uit. Toch heeft Tasso geprobeerd tot een combinatie te komen. Met het gevolg dat
enerzijds de diversiteit van de opeenvolgende episoden telkens het uitzicht op het verloop
van de hoofdhandeling belemmert, terwijl anderzijds de episoden te veel aan zelfstandighed
hebben ingeboet om werkelijk te bevredigen als hun functionaliteit ten opzichte van het
15
geheel niet of niet duidelijk genoeg blijkt.
Aan het gesignaleerde bezwaar van een tevéél aan magie en aan episoden moet
billijkheidshalve echter dadelijk worden toegevoegd, dat het zich alleen doet gelden wanneer
wij de Gerusalemme bezien als samenhangend geheel, als structuur. Op zichzelf kunnen
de betrokken passages niet anders dan meesterlijk worden genoemd. Tasso's
verbeeldingskracht is minder speels dan die van Ariosto, maar zeker niet minder groots of
minder meeslepend. Behalve uit de fascinerende beschrijving van de Helleraad in Canto IV,
blijkt dit misschien het best uit de beroemde - magische! - episode van Reinout (Rinaldo)
en Armida in Canto XIV tot en met XVI.
Armida is de beeldschone nicht van de grote tovenaar Idraote, koning van Damascus, en
zelf eveneens bedreven in alle magische kunsten. Zij wordt door haar oom naar het leger
van de kruisvaarders gezonden om daar met haar schoonheid en haar toverij zoveel mogelijk
onheil aan te richten. En zij heeft er gemakkelijk spel! Vrijwel alle ridders vallen onder haar
bekoring, wat leidt

14
15

Voor wat daaronder in een epos wordt verstaan, zie men hierboven, noot 14 op blz. 6.
Zoals b.v. de geschiedenis van Olindo en Sofronia (Canto II), die in de lucht blijft hangen.
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tot allerlei verwikkelingen en zelfs tot een duel met dodelijke afloop. Tal van haar aanbidders
verlaten het leger om haar te volgen; zij maakt daarvan gebruik om hen gevangen te nemen
en onder sterk Saraceens geleide naar Gaza te zenden. De held Reinout overvalt en verslaat
echter dat geleide, en verlost de beschaamde gevangenen. In razende woede zweert Armida
zich op hem te zullen wreken. Met magische middelen weet zij hem naar een klein eiland
in de Orontes te lokken en daar in een betoverde slaap te doen vallen. Dan komt zij zelf
tevoorschijn. Triomferend ziet zij op haar nu weerloze vijand neer: eindelijk zal zij haar wraak
kunnen voldoen! Maar zelfs in zijn slaap overwint de overwonnene zijn overwinnares.
Reinout's mannelijke schoonheid maakt zo'n diepe indruk op Armida, dat zij haar haat voelt
overgaan in liefde en begeerte. In plaats van hem te doden, waait zij hem als een tedere
minnares koelte toe en omwindt hem met een keten van bloemen. Overigens blijft die
bloemen-keten toch altijd het werk van een tovenares: de slapende Reinout wordt er volslagen
machteloos door gemaakt. Dan tilt Armida hem op haar vliegende wagen en voert hem mee
naar het meest woeste en afgelegen berg-eiland dat zij weet te vinden. Door toverij maakt
zij dit nòg ontoegankelijker dan het van nature al is, om te voorkomen dat ooit iemand haar
zou kunnen vinden en haar idylle met Reinout verstoren. Alle hellingen van de berg bedekt
zij met eeuwige sneeuw. Maar temidden van al die sneeuw roept zij een paradijs tevoorschijn:
in een weelde van bloemen en groen strekt haar tovertuin zich uit om een heerlijk paleis,
dat gelegen is aan de oever van een meer. In dat liefdesnest houdt zij Reinout gevangen.
Deze is, letterlijk en figuurlijk, volkomen door haar betoverd. Hij heeft heel het Christenleger
en de belegering van Jeruzalem vergeten. In een roes van zinnelijk geluk brengt hij zijn
dagen door, omzongen door Armida's vogels, omgeurd door haar bloemen, omvangen door
haar armen. Er blijkt dan ook heel wat voor nodig om hem uit die betovering te verlossen
en weer zichzelf te doen worden! Dat dit tenslotte lukt, is te danken aan de hulp van een
machtige tovenaar, die zich tot het Christendom heeft bekeerd en zijn bovennatuurlijke
vermogens in dienst van het goede heeft gesteld als ‘witte’ magie.
Tasso heeft de terugkeer van de verloste Reinout in het leger op verrassende wijze weten
te vervlechten met het motief van de hoofdhandeling. Hij is daarin geslaagd door er een
andere episode aan vast te koppelen: die van het betoverde bos. Bij een uitval is het de
Saracenen gelukt de hele belegerings-apparatuur van de Christenen te verbranden. Godfried
en de zijnen hebben dus dringend behoefte aan hout om daarmee een nieuwe
bestormingsmachinerie te construeren. Maar het enige bos, waaruit dat hout komen kan, is
door de magiër Ismeno betoverd. Niemand kan er nog werken of het er zelfs maar uithouden;
niemand blijkt de betovering te kunnen doorbreken. En daarmee staat of valt het beleg van
Jeruzalem, want door gebrek aan het nodige stormtuig is het kruisvaardersleger tot
werkeloosheid gedoemd! Daaraan zal echter de terugkeer van Reinout een einde maken,
verzekert Peter de Kluizenaar (Peter van Amiëns), want aan hèm heeft de Hemel de
onttovering van het bos voorbehouden. Geen wonder dat er met stijgend ongeduld naar
diens komst wordt uitgezien! En natuurlijk stelt de held, als hij er eindelijk is, de verwachtingen
niet teleur die de Kluizenaar had gewekt.
De episode van het betoverde bos neemt zo'n belangrijke plaats in, dat N.G. van Kampen
ze in zijn Verhandeling over ‘de vijf beroemdste helden-
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16

dichten van lateren tijd’ als de eigenlijke kern van de Gerusalemme zag: ‘De onttoovering
dus van dit bosch, hoe wonderlijk het luide, is de knoop des gedichts’. Dat is zeker niet juist,
maar het typeert Tasso's epos dat Van Kampen tot deze uitspraak komen kon. Er blijkt
duidelijk uit, hoe dominerend de episoden ten opzichte van de hoofdhandeling geworden
zijn.
17
Het succes van de Gerusalemme is - ondanks de bezwaren van doctrinaire theoretici,
die oordeelden dat Tasso te veel concessies aan de romanzo gedaan had - enorm geweest,
met name in Italië en Frankrijk. Daartoe heeft vooral de verchristelijking, zowel van de stof
als van ‘le merveilleux’, veel bijgedragen. Men zag ze als een overwinning van het ware
geloof op de Oudheid. Tasso's helden stonden, omdat zij Christenen waren, eo ipso hoger
dan die van Homerus en Vergilius, terwijl Jeruzalem - zoals Vondel het in een ander, maar
18
analoog verband uitdrukte - niet ‘voor thien Troijens wijckt’. De Gerusalemme wees de weg
naar een nieuw epos, dat het oude niet alleen zou evenaren, maar vanwege zijn Christelijke
grondslag zelfs overtreffen! Er kwam dan ook een stortvloed van meer of minder geslaagde,
meer of minder slaafse navolgingen. In de Nederlandse letterkunde houdt Vondel's poging
om een epos over Constantijn de Grote te schrijven daarmee rechtstreeks verband; het is
niet toevallig dat hij zich daarop voorbereidde door de bestudering en vertaling van Tasso's
heldendicht. Helaas echter heeft al deze activiteit geen enkel werk van blijvende betekenis
opgeleverd. Bij nader inzien behoeft dit ons trouwens niet zo heel erg te verwonderen. Het
compromiskarakter van de Gerusalemme, met zijn overdaad aan magie en zijn uiterst labiele
evenwicht tussen episoden en hoofdhandeling, maakte deze bijzonder weinig geschikt om
als model te dienen voor anderen. Door zijn grandiose dichterschap kon Tasso er zelf in
slagen, ondanks de dubieuse opzet toch een werk te scheppen dat een hoogtepunt van de
Westeuropese poëzie vormt. Maar er viel niet te verwachten dat de gemiddelde dichter bij
zijn navolging eveneens de handicap van het Tassoniaanse compromis zou weten te
overwinnen. En dat is dan ook niet gebeurd.
*

16
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Zie boven, blz. 15-16. Het citaat op blz. 228 van de Verhandeling.
Een tragische omstandigheid is, dat de dichter aan de triomf van zijn epos vrijwel geen deel heeft gehad.
Terwijl druk na druk van de Gerusalemme verscheen, werd Tasso - die aan ziekelijke prikkelbaarheid
en vervolgingswaanzin leed - vastgehouden in het klooster-hospitaal van Sant' Anna te Ferrara, ‘where
he was chained in a cell as a raving madman’ (C.P. Brand, Torquato Tasso, blz. 24). Toen hij na een
zevenjarige opsluiting in 1586 losgelaten werd, voltooide hij een ingrijpende omwerking van zijn epos,
die hij zelf als de enige definitieve versie beschouwde en waaraan hij de titel Gerusalemme conquistata
gaf. Inmiddels was echter de Gerusalemme liberata reeds te bekend en te populair geworden om daardoor
nog te kunnen worden verdrongen. Hoewel er binnen een halve eeuw ook van de omwerking niet minder
dan een twaalftal uitgaven verschenen, bleef de epische roem van Tasso, met name in het buitenland,
voorgoed gebonden aan de oudere versie. Meestal wordt de Gerusalemme conquistata - waarin de
dichter het religieus-historische element aanzienlijk versterkte, de episoden rigoureus besnoeide en zich
meer naar het voorbeeld van Homerus richtte dan naar dat van Ariosto - zelfs als een mislukking
beschouwd. In ieder geval heeft deze bewerking voor de ontwikkeling van het epos in West-Europa géén
betekenis gehad, in opvallende tegenstelling met de Gerusalemme liberata.
WB II, blz. 93, reg. 231-232 (in ‘Aenden Gedichtlievenden lezer’ vóór Hierusalem verwoest van 1620).
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Naast het Christelijk oorlogs-epos, zoals dit met de Gerusalemme liberata ingang gevonden
had, treffen wij in de Italiaanse 17de eeuw ook nog een godsdienstig-Bijbels en een
mythologisch genre aan. Aan het eerste had Tasso ook zelf deel met zijn Le sette giornate
del mondo creato, voor het eerst (posthuum) volledig verschenen in 1607. Hoewel niet vast
staat of hij tot dit dichtwerk over de Scheppingsweek geïnspirèèrd werd door de gelijksoortige
19
(Première) Sepmaine van Du Bartas, is wèl zeker dat hij er invloed van heeft ondergaan.
Van het mythologische genre noem ik de Adone van Giambattista Marino, in 1623 te Parijs
verschenen - een epos dat in zijn tijd te veel opgang gemaakt heeft om hier te kunnen worden
verzwegen. Het kondigt zich aan als ‘poema della pace e dell'amore’ en is gewijd aan de
liefde van Venus en Adonis, die haar einde vindt met de dood van de laatste als slachtoffer
20
van het wilde zwijn. Maar de uitwerking van dit op zichzelf weinig omvangrijke hoofdthema
wordt telkens onderbroken door talloze andere mythologische en erotische verhalen uit de
Oudheid, uitweidingen en inlassingen, zodat het gedicht uitdijt tot een omvang van niet
minder dan 45000 versregels, verdeeld in twintig zangen. Kenmerkend is vooral de cerebrale
virtuositeit: Marino's verbluffende spel met hyperbolen, concetti, rhetorische wendingen,
gezochte en gewaagde beelden - alle bedoeld pour épater le bourgeois. Ook in de
Nederlanden hebben zijn werk en zijn stijl - het Marinisme - de aandacht getrokken en
21
bewondering gewekt. Op de ontwikkeling van het Renaissancistisch-klassicistische epos
heeft de Adone echter geen noemenswaardige invloed gehad, zodat ik er niet nader op
behoef in te gaan.

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

19
20
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M. Thibaut de Maisières, Les poèmes inspirés du début de la Genèse à l'époque de la Renaissance
(Leuven 1931), blz. 47-56.
Oorspronkelijk omvatte Marino's opzet slechts drie zangen (A. Belloni, Il poema epico, blz. 362).
In een brief van 28 mei 1634 nodigt Hooft Tesselschade uit, met haar man naar Muiden te komen, ‘niet
zoo zeer om ons de aerdbezen, als om Marino te helpen lezen’ (J.A. Worp, Een onwaerdeerlycke Vrouw;
brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade, 's-Gravenhage 1918, blz. 129).
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Boiardo en Ariosto geboeid, dat hij niet kan nalaten er enkele motieven aan te ontlenen, al
lieten zij zich moeilijk inpassen in zijn geheel andersoortige epos. Het typeert de versabiliteit
van zijn dichterschap, dat de integratie ervan desondanks zo gelukkig geslaagd is. ‘Camões
adds much colour and life to his poem by using some themes of chivalrous epic, but he
introduces them circumspectly with a proper regard to their relevance in their new place’,
22
constateert Bowra.
Dergelijke gevallen zijn echter niet essentieel. In het algemeen gaat Camões zijn eigen
weg. Anders dan Tasso zoekt hij niet naar een compromis tussen romanzo en epos, en
daarom staat hij veel zelfstandiger tegenover zijn voorgangers. Geheel naar eigen inzicht
en vinding schept hij een epos dat rechtstreekser bij de Oudheid aansluit dan de
Gerusalemme en dat daarom met meer recht ‘Renaissancistisch’ mag heten in de eigenlijke
zin van dit woord.

23

Os Lusiadas

Zoals Vergilius met de Aeneis aan de Romeinen een nationaal heldendicht gegeven had,
zo wilde Camões dat doen voor de Portugezen. Ook zijn volk had immers een wereldrijk
gesticht, in Afrika en Azië. En het was vooral de ontdekking van de zeeweg naar Indië door
Vasco da Gama (1498), die dat mogelijk had gemaakt. Het is dan ook diens hachelijke tocht,
die hij zich tot onderwerp kiest. Nauwkeurig heeft hij zich op de hoogte gesteld van alle
historische bijzonderheden daaromtrent, om zijn lezers een reëel beeld te kunnen geven
van alle gevaren, en van de moed en volharding die nodig waren geweest om daaraan het
hoofd te bieden. Tegelijkertijd wilde hij zijn landgenoten enigszins vertrouwd maken met die
wonderlijke wereld in het verre Oosten - die hij uit eigen aanschouwing en ervaring kende
-, waarover allerlei verwarde verhalen de ronde deden, zonder dat men zich daaruit een
duidelijke voorstelling kon vormen.
Bovendien moest echter ook het kruistocht-karakter van de Portugese expansie de nodige
nadruk krijgen. De eindeloze oorlogen tegen de Moren, eerst in eigen land en vervolgens
in Noord-Afrika, hadden de Portugezen zeer bewust gemaakt van hun positie als verdedigers
van het Christendom tegenover het Mohammedanisme. En nu bleek ook op de Oostkust
van Afrika en in Indië datzelfde Mohammedanisme de meest verbitterde en gevaarlijke vijand
te zijn. Het is dezelfde oorlog die daar werd voortgezet! Camões ziet dan ook de ontdekking
en verovering van het verre Oosten als een heilige en grootse taak, waartoe zijn volk
geroepen was en waarvan het wonderbaarlijke succes in de eerste plaats toegeschreven
moest worden aan de steun van God. De Portugezen zijn voor hem een uitverkoren volk.
Terwijl de rest van Europa steeds meer verscheurd wordt door de Reformatie-oorlogen, zijn
zij de enigen die de strijd van het Kruis tegen de ongelovigen voortzetten! Daarom acht
Camões het van belang óók uiteen te zetten, hoe zijn volk tot die grootheid en vroomheid
gekomen is. De geschiedenis van dat volk - vanaf het vroegste begin - moest dus eveneens
een plaats in het epos vinden: als voorbereiding en achtergrond van Da Gama's
ontdekkingsreis. En tenslotte diende de historie
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van het Portugese rijk in India te doen uitkomen, hoe er gebruik gemaakt was en werd van
de mogelijkheden die daardoor waren geopend.
Wat Camões voor ogen stond, kwam dus neer op het uitbeelden van de ontdekking van
India door Da Gama als het centrale moment in de glorieuse geschiedenis van Portugal.
Een bijna onmogelijke opgave, als men bedenkt dat dit alles tot een dichtwerk moest worden
en niet tot een historische verhandeling of een berijmde kroniek! Om daaraan te kunnen
voldoen, heeft Camões dan ook steun gezocht bij het voorbeeld van Vergilius. De tocht van
Vasco da Gama bood immers aanknopingspunten met de zwerftocht van Aeneas in de
eerste zes boeken van de Aeneis, als deze er nog niet in geslaagd is voet aan wal te zetten
in Italië. Camões volgt Vergilius echter allerminst slaafs na; hij ontleent enkel vrijmoedig aan
hem wat hij meent nodig te hebben. Evenals later voor Tasso, is de Aeneis voor hem veeleer
een bewonderd en kostbaar hulpmiddel dan een dwingend model.
Os Lusiadas noemt de dichter zijn epos: de zonen (afstammelingen) van Lusus, d.w.z.
de Portugezen. Portugal heette bij de Romeinen Lusitania, en Camões sluit aan bij een oude
overlevering als zou die naam teruggaan op een mythische stamvader: Lusus, zoon en
krijgsmakker van Bacchus toen deze India aan zich onderwierp en de veroveraar van het
Oosten werd. Dat geeft aan die titel een heel bijzondere en pregnante betekenis! Het
nageslacht van Lusus herhaalt de heldendaad van zijn stamvader, maar glorieuser en vooral! - niet in dienst van een heidense maar van de ware God!
In het kader van deze overzichts-paragraaf kan ik verder nog slechts op enkele van de
allerbelangrijkste punten in de tien zangen van Camões' epos wijzen.
Allereerst geef ik een voorbeeld van de wijze, waarop de dichter een bijzonder gelukkig
gebruik weet te maken van de mogelijkheden die de aansluiting bij de Aeneis hem bood.
Vergilius had de afwisseling van beproevingen en voorspoed in de belevenissen van zijn
held gefundeerd op de rivaliteit, de strijd zo men wil, tussen twee godinnen. Aan de ene kant
is er Juno, die alles op alles zet om de Trojanen te verdelgen en te verhinderen dat zij in
Italië een nieuw rijk stichten. Tegenover haar staat Venus, de moeder van Aeneas, die haar
zoon en de zijnen helpt waar zij maar kan. Camões maakt gebruik van eenzelfde procédé,
waarbij hij er meesterlijk in geslaagd is de houding van de betrokken goden tegenover zijn
Portugezen te motiveren! Hun grote vijand is Bacchus. Tot nu toe is deze de grote veroveraar
van het Oosten geweest, en hij wil verhinderen dat deze roem verduisterd wordt door de
heldendaden van Lusus' nakomelingen. Daarentegen is Venus de helpster van Vasco da
Gama, zoals eerder die van Aeneas. Zij ziet namelijk in de Portugezen vanwege hun moed
en energie de erfgenamen van de oude Romeinen; de liefde, die zij voor het volk van Aeneas
had, heeft zij daarom op hen overgedragen. - Meesterlijk is ook de manier, waarop Camões
de activiteiten van Bacchus en Venus weet te koppelen aan de historische werkelijkheid.
Wanneer Vasco da Gama op de Oostkust van Afrika een haven wil binnenlopen, neemt
Bacchus de gedaante van een wijze oude man aan, om de machthebbers tegen de
Portugezen op te zetten en te bewegen tot bedrog en verraad. Dat bedrog en dat verraad
zijn historisch - de Mohammedanen kenden de Portugezen immers van elders reeds als
felle bestrijders van hun geloof -, maar krijgen een verrassend aspect door de fundering
ervan in het Vergiliaanse optreden van Bacchus! Historisch, hoewel naar een ander tijdstip
verschoven, is ook
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de storm waarmee in de zesde zang Neptunus - op aandringen van Bacchus! - de vloot van
Da Gama ten onder poogt te brengen. Dat dit hem niet lukt, hebben de Portugezen te danken
aan Venus die op even charmante als effectieve wijze ingrijpt. Bij het aanbreken van de
morgen, als de orkaan nog met volle kracht woedt, laat zij al haar nymphen zich met
rozen-kransen tooien als voor een feest. Tegen zoveel schoonheid en gratie zijn de stormen windgoden niet bestand: zij vergeten hun woede om zich over te geven aan het liefdesspel.
In de tweede plaats wil ik met een enkel woord de drie episoden aanduiden, die het meest
tot de roem van het epos hebben bijgedragen. Achtereenvolgens zijn dit: 1. in de derde zang
de tragische geschiedenis van de moord (1355) op Ines de Castro, geliefde van kroonprins
Dom Pedro en hofdame van diens wettige gemalin. Deze episode maakt deel uit van de
historie van Portugal, zoals die in zang III t/m V door Vasco da Gama aan de vorst van
Melinde wordt verteld. 2. in de vijfde zang de adembenemende verbeelding van de geweldige
Titan der zee Adamastor (= de ontembare). Uit wanhoop om zijn vergeefse liefde voor Thetis
is deze naar onbekende gebieden weggevlucht en aan de Zuidpunt van Afrika door de goden
veranderd in het voorgebergte dat in zee steekt als Kaap de Goede Hoop, vanouds berucht
en gevreesd om de hevigheid van zijn stormen. 3. in de negende en tiende zang het
Tovereiland der Liefde, dat Venus schept en naar de Portugezen toevoert als dezen na de
volbrenging van hun taak op terugweg zijn naar Lissabon. Het is een klein paradijs van
bloemen en vruchten en vogels, waar de Nereïden de helden wachten en de vervoering van
de hoogste liefdesvervulling hun deel wordt. Een verrukkelijk mythologisch sprookje, waarbij
Camões echter duidelijk laat blijken dat het een allegorie is, die uitdrukking wil geven aan
de gedachte dat de dapperheid van Da Gama en de zijnen beloond wordt met het geluk van
een eeuwige roem. In dit verband laat hij Thetis tevens uitdrukkelijk verklaren, dat de goden
en half-goden van de Oudheid die in het epos voorkomen - en waartoe zij zelf behoort! niet als werkelijkheid moeten worden opgevat; zij zijn slechts een dichterlijke fictie: mensen
wier naam door hun roem is blijven voortleven.
Die uiteenzetting van Thetis betekent een moeilijk punt bij de interpretatie van Os Lusiadas.
In tegenstelling tot Tasso zag Camões blijkbaar geen bezwaar in de combinatie van het
heidense met het Christelijke. Maar hoe bedoelde en rechtvaardigde hij dan het optreden
van de antieke goden in zijn epos, dat zo duidelijk het Christelijk geloof en de kruisvaart-missie
van de Portugezen tot grondslag heeft? De verklaring van Thetis geeft op deze vraag geen
bevredigend antwoord. Want als die goden slechts beschouwd moeten worden als ‘human
beings of whom only the glorious names survive’ (Bowra), dan hebben zij uiteraard geen
werkelijke macht en komt hun activiteit ten aanzien van de tocht der Portugezen in de lucht
te hangen als een zinloze fictie. Bowra kan dan ook niet aannemen, dat dit inderdaad Camões'
bedoeling zou zijn geweest:
It has been thought, with good reason, that these stanzas are a late addition
required by the censor or inserted to placate him. Rather than sacrifice his
divinities altogether Camões explains them away. He may well have thought that
those who really understood him would not be deceived by such a device, while
possible ennemies might be deluded
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into thinking that after all he was orthodox. In any case the explanation is
inconsistent with what Camões says elsewhere in his poem and should not be
24
treated as his last word.
Op grond van een zorgvuldige analyse van de betrokken passages komt hij tot de conslusie:
... Camões' gods and goddesses are neither fictions nor allegories nor famous
men and women of the past but celestial powers who in their several spheres
carry out the commands and will of the Supreme Being. They are even aspects
of Him, and their powers are His.
That such was really Camões' belief is proved by the way in which he works his
divinities into the action of his poem. When Venus or Mercury intervenes to help
Gama, it is not to them that he offers prayer or thanks but to the God of his
25
fathers.
Even verder merkt hij nog op:
Just as Camões' Jupiter is Divine Providence, so his Venus has some qualities
of Divine Love. He paints her in all the bright colours of Latin poetry, but she is
none the less a beneficient power in a Christian universe, the love which looks
after the good and rewards them in the end. Camões must have given great
thought to his gods and goddesses. He treats them with subtlety and insight and
26
relates them closely to his main scheme.
Tegenover hen staat Bacchus als representant van ‘the evil forces, which fill men's hearts
with hatred and distrust, [and] are akin to the violent natural powers which discoverers have
27
to face’.
De interpretatie van Bowra moet naar mijn mening als juist worden aanvaard. De hantering
van antieke goden of begrippen, met gelijktijdige onderschikking daarvan aan God, komt in
de Renaissance wel meer voor. In onze letterkunde vinden wij daarvan een typisch voorbeeld
28
in Hooft's gedicht Noodlot. De onontkoombaarheid van het Fatum wordt daarin uitgebeeld
als de onverbiddelijke wet van oorzaak en gevolg: ‘Door oorsaex cracht men al wat schiedt
siet drijven’ (reg. 6). Maar God staat bóven deze oorzakelijkheid, die Hij in vaderlijke wijsheid
29
bestuurt: ‘'T gaet al soo 't moet: en daelt van Gode neder. // Zijn goedthejt wijs vermoghen
is de bron // Daer 't al wt vliet als straelen wt de Zon’ (reg. 12-14).

Os Lusiadas is een meesterwerk, dat in geen enkel opzicht onderdoet voor de Gerusalemme
liberata. Toch heeft het, in tegenstelling tot de Gerusalemme, voor de ontwikkeling van het
Renaissancistisch-klassicistische epos in West-Europa praktisch geen betekenis gehad. Er
vallen daarvoor verschillende redenen aan te voeren. Frankrijk - het land waar de
klassicistische regels voor het epos uiteindelijk werden gecodificeerd - stond veel meer open
voor de cultuur en de taal van Italië dan voor die van Portugal. Bovendien was Camões'
epos zózeer een verheerlijking van de Portugezen, dat het niet-landgenoten minder
gemakkelijk aansprak dan het internationale en nauw met de

24
25
26
27
28
29

C.M. Bowra, From Virgil to Milton, blz. 118.
Ibidem, blz. 119.
Ibidem, blz. 120.
Ibidem, blz. 113-114.
Gedichten van P.C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, deel I (Amsterdam 1899), blz. 154.
Zijn goedthejt wijs vermoghen: Zijn wijze en machtige goedheid.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

77

chansons de geste verbonden kruistocht-motief van Tasso. Verder had de laatste in de
Gerusalemme een praktische toepassing gegeven van de theoretische denkbeelden over
het epos, die hij in zijn Discorsi had vastgelegd en die zulk een belangrijk aandeel zouden
hebben in de tot-stand-koming van de regels voor het genre. Als gevolg daarvan kon de
Gerusalemme liberata voor de eerste helft van de 17de eeuw, en zelfs nog iets langer,
gelden als het ideale model waarnaar men zich bij het schrijven van een epos had te richten.
Daarentegen kwam het heldendicht van Camões, die van andere opvattingen was uitgegaan
dan die van de nog niet bestaande of gepubliceerde Discorsi, op allerlei punten niet met de
17de-eeuwse regels overeen. Zo nam men hem kwalijk dat hij eigenlijk niet een hèld
verheerlijkte, maar een vòlk. Weliswaar neemt Vasco da Gama in Os Lusiadas een leidende
positie in, maar toch een van andere aard dan Aeneas in de Aeneis. Camões bezingt hem
niet om zijn zelfs wil, maar als exponent, als personificatie bijna, van de Portugese natie.
Bovendien worden in zijn epos, naar de smaak van de theoretici, te veel exacte feiten
meegedeeld, waardoor sommige gedeelten meer het karakter krijgen van een leer- dan van
een heldendicht. Verder behandelt hij een onderwerp uit een recent verleden, terwijl volgens
de theorie van Tasso een epos zich bezig diende te houden met stof uit een zó ver
verwijderde tijd dat Dichtung en Wahrheit door de lezer niet meer konden worden
onderscheiden. En het ergste van alles: Camões houdt zich niet aan de - eveneens
Tassoniaanse - regel, dat in een epos het Christelijke niet vermengd mag worden met het
heidense; het optreden van Jupiter, Venus, Bacchus en andere goden in Os Lusiadas viel
in deze gedachtengang eenvoudig niet goed te praten.
Camões' epos kon om bepaalde episoden of passages bewonderd en herhaaldelijk vertaald
worden, maar het blééf een buitenbeentje!

30

§ 4. Spanje

Spanje heeft een belangrijk aandeel gehad in de bloei van de Renaissancistische letterkunde
in West-Europa, en in allerlei opzicht invloed uitgeoefend op de ontwikkeling daarvan. Voor
het proza behoef ik slechts te herinneren aan auteurs als Montemayor en Cervantes, voor
de poëzie aan Góngora en Quevedo, voor het toneel aan Lope de Vega en Calderón, om
dit boven alle twijfel te stellen.
Op het gebied van het epos heeft Spanje echter géén leidende rol gespeeld. Hoewel ook
daar het genre uiteraard werd beoefend, heeft het geen enkel werk opgeleverd dat ook
buiten de landsgrenzen algemene bewondering vond en het karakter van het
Renaissancistisch-klassicistische epos in West-Europa mede heeft helpen bepalen.
31
De meeste bekendheid verkreeg het epos van Alonso de Ercilla, La Araucana, dat met
tussenpozen van ongeveer tien jaar in drie gedeelten verscheen:
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het eerste in 1569 - dus nog vóór Os Lusiadas! -, het tweede in 1578 en het laatste in 1589
(met nog een kleine toevoeging in 1590). Het geheel omvat 37 zangen en is geschreven in
acht-regelige strofen, de octava real. Deze komt - evenals de oitava van Camões - geheel
overeen met de ottava rima van de Italianen. Daaruit en uit de indeling in ‘zangen’ mag men
afleiden, dat ook Ercilla zich, wat de uiterlijke vormgeving betreft, gericht heeft naar het
voorbeeld van Ariosto die omstreeks het midden van de 16de eeuw in Spanje in hoog aanzien
stond; van de Orlando furioso verscheen binnen één jaar (1549-1550) zelfs tweemaal een
vertaling in verzen. Opnieuw zien wij hier dus, evenals in Italië en Portugal, dat de opkomst
van het Renaissancistisch epos niet los te denken valt van de romanzi. En tevens blijkt ook
in Spanje die opkomst tegelijkertijd het - zij het in dit geval relatieve - hoogtepunt van het
genre te zijn geweest.
In de tweede helft van de vijftiger en het begin van de zestiger jaren nam Ercilla deel aan
de strijd, die de Spanjaarden in midden-Chili moesten voeren tegen de Araucaniërs die zich
in hun moeilijk toegankelijke gebied tussen de zee en de Andes hardnekkig tegen de
conquistadores bleven verzetten. Het is deze strijd die het onderwerp van zijn epos vormt.
In nog veel sterkere mate dan Camões wijkt hij dus af van de - latere - Tassoniaanse regel
dat de stof voor een heldendicht niet aan een te recent verleden ontleend mag zijn. Ercilla
bezingt eigentijdse gebeurtenissen waarbij hij persoonlijk betrokken is geweest, en neemt
in zijn epos zelf een belangrijke plaats in.
Aanvankelijk schijnt de dichter geen andere bedoeling te hebben gehad dan nauwkeurig
verslag te geven van de strijd tegen de Araucaniërs. In zijn eerste strofe zet hij zich af tegen
de stanza waarmee de Orlando van Ariosto begint: in tegenstelling tot de laatste zal hij zich
niet bezighouden met de liefdesgevallen van amoureuse ridders en andere boeiende
verzinsels, maar enkel met reële oorlogsfeiten. Hij begint dan ook met een uiteenzetting
omtrent de geografische gesteldheid van Arauco, om vervolgens in chronologische volgorde
te vertellen hoe de Araucaniërs - na zich eerst aan de Spanjaarden onderworpen te hebben
uit angst voor hun paarden en vuurwapenen - in opstand komen en daarmee aanvankelijk
succes hebben. In de twaalfde zang is hij gekomen tot het moment waarop hijzelf in
Zuid-Amerika voet aan wal zette, zodat hij nu verder verslag kan uitbrengen als ooggetuige.
Vanaf de dertiende zang laat Ercilla echter deze zakelijk-vertellende opzet schieten. Ook
naar de inhoud gaat hij zijn epos nu meer voegen naar het voorbeeld van Ariosto (en wellicht
van Boiardo). Ter afwisseling van zijn oorlogsrelaas last hij liefdesgevallen in,
droomverschijningen, magische openbaringen. Maar het ontbreekt hem aan de
verbeeldingskracht en het compositievermogen, die nodig geweest zouden zijn om deze
ingelaste episoden op overtuigende wijze in zijn epos te integreren. Het blijven Fremdkörper,
die als zodanig een storende en ontbindende werking hebben.
In het bijzonder geldt dit voor de episode van Dido in de 32ste en 33ste zang. De dichter
doet daarin een poging tot eerherstel van de Carthaagse koningin. Tegenover de ‘valse’
voorstelling die Vergilius in de Aeneis van haar geeft, plaatst hij - naar een andere
overlevering uit de Oudheid - haar ‘ware’ beeld: dat van de weduwe die trouw blijft aan de
nagedachtenis van haar vermoorde echtgenoot en in Carthago liever de dood kiest dan zich
door een nabuur-koning tot een nieuw huwelijk te laten dwingen. Deze lange episode wordt
gepresenteerd als een verhaal dat Ercilla gedurende een nachtelijke
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mars aan zijn soldaten vertelt: een onhandige vorm van ‘integratie’, niet alleen vanwege de
onwaarschijnlijkheid, maar ook omdat er geen enkel werkelijk verband met de hoofdhandeling
door wordt gelegd.
Dat verband ontbreekt ook, hoewel op wat minder hinderlijke wijze, bij de twee andere
grote episoden die worden opgenomen: uitvoerige beschrijvingen van de slag bij
Saint-Quentin (1557) en van de zeeslag bij Lepanto (1571). De eerste maakt Ercilla als het
ware zelf mee, dank zij een droom waarin de oorlogsgodin Bellona hem toont wat zich op
datzelfde ogenblik in het verre Europa aan het afspelen is (17de en 18de zang). De
overwinning van Don Juan van Oostenrijk op de Turkse vloot wordt hem als toekomstvisioen
voor ogen gesteld door de Araucaanse tovenaar Fitón (24ste zang). Hier hebben de
inlassingen met de strijd in Araucanië althans gemeen, dat zij eveneens Spaanse
krijgsverrichtingen betreffen. - In zijn laatste zang stelt de dichter ook nog de verovering van
Portugal (1580) aan de orde, maar zonder die ten einde toe te behandelen. Hij laat dat aan
anderen over en legt zelf, moe en teleurgesteld, de pen neer om zijn verdere levensdagen
aan God te kunnen wijden.
Het wordt niet uitgesloten geacht, dat Ercilla er door het voorbeeld van Camões toe
gebracht is ook andere gebeurtenissen uit de Spaanse historie - zij het uitsluitend de
contemporaine - bij zijn epos te betrekken dan alleen het verloop van de Araucaanse oorlog.
De episoden van Saint-Quentin en Lepanto komen voor in het tweede gedeelte (zang 16
t/m 29) dat in 1578 verscheen, toen de dichter dus ruimschoots gelegenheid had gehad Os
Lusiadas te leren kennen; a fortiori geldt dit voor de verovering van Portugal in de slotzang.
Ik ben geneigd die beïnvloeding voor uiterst waarschijnlijk te houden. In de betrekkelijk
‘dun-bevolkte’ respublica litteraria van die dagen heeft de voorgang van succesvolle
tijdgenoten ongetwijfeld op veel ruimer schaal gewerkt, direct zowel als indirect, dan achteraf
met de stukken kan worden aangetoond.
Het is duidelijk dat de lossere en meer gevarieerde structuur, waartoe Ercilla in de 13de
zang overgaat - is het enkel toeval dat dit vrijwel samenvalt met zijn eigen komst op het
strijdtoneel? -, de Araucana compositorisch niet ten goede is gekomen. De te grote
zelfstandigheid en uitgebreidheid van de genoemde episoden brengen de eenheid van het
geheel danig in de knel. Trouwens, ook in de hoofdhandeling laat de eenheid te wensen
over. De oorlog tegen de Araucaniërs wordt verteld als een reeks van opeenvolgende
gebeurtenissen die vrij los naast elkaar staan. Er is géén centrale figuur om wie zij worden
gegroepeerd, géén centrale gedachte van waaruit zij worden geinterpreteerd, géén centrale
visie in het licht waarvan zij worden gesteld. In dat opzicht blijft Ercilla ver achter bij Lucanus,
wiens Pharsalia (eveneens het verslag van een reële oorlog) meer dan de Aeneis zijn grote
klassieke voorbeeld is geweest.
De poëtische waarde van de Araucana ligt dan ook meer in de onderdelen dan in de
totaliteit. Ercilla is een scherp waarnemer en een voortreffelijk beschrijver. Dat blijkt vooral
uit de levendige weergave van veldslagen en gevechten, waarom hij terecht vermaard is.
Daarnaast slaagt hij er meermalen in een indruk te geven van de wilde natuur in dit even
gevaarlijke als imponerende gevechtsterrein, waar gebergten, moerassen, oerwouden,
vulkanen en waterlopen elkaar als het ware verdringen. Kenmerkend voor hem is verder de
aandacht die hij besteedt aan de Araucaniërs. Hij heeft niet alleen belang-
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stelling voor hun leefwijze en hun gebruiken, maar ook bewondering voor de dapperheid
waarmee zij hun ongelijke strijd tegen de superieur bewapende Spanjaarden voortzetten.
Een aantal van hun opperhoofden komt in zijn werk naar voren als primitieve heroën, voor
wie hij eigenlijk meer sympathie voelt dan voor zijn landgenoten, al idealiseert hij ze niet en
heeft hij wel degelijk ook oog voor hun minder nobele eigenschappen.
Ercilla nous a fait connaître [...] ces Peaux-Rouges aux figures glabres, couleur
d'ocre, aux fortes épaules, aux larges poitrines, aux jarrets et aux poumons
d'acier, capables de forcer les cerfs à la course. Il nous les a montrés en tenue
de combat, la tête parée de plumes d'aigle, le bras armé du casse-tête ou de
l'arc bariolé. Il a employé à l'occasion des mots de leur langue et a même été
32
obligé de joindre un petit lexique à l'Araucana.
Uit dergelijke passages blijkt, dat Ercilla ongetwijfeld een groot dichter is geweest. Maar een
epicus - althans in de Renaissancistisch-klassicistische zin van dit woord - was hij niet. Hoe
de Westeuropese kritiek van de 17de en 18de eeuw tegenover de Araucana stond, wordt
goed geïllustreerd door het oordeel dat Voltaire erover geeft in zijn Essai sur la poësie
33
épique. Hij begint met het uitspreken van onverholen bewondering voor een passage in
de tweede zang, waar Ercilla naar zijn mening Homerus heeft overtroffen:
Il est à propos de faire connaître ici un endroit du deuxième chant, dont le sujet
ressemble beaucoup au commencement de l'Iliade, et qui, ayant été traité d'une
manière différente, mérite d'être mis sous les yeux des lecteurs qui jugent sans
partialité. La première action de l'Araucane est une querelle qui naît entre les
chefs des Barbares, comme, dans Homère, entre Achille et Agamemnon. La
dispute n'arrive pas au sujet d'une captive; il s'agit du commandement de l'armée.
Chacun de ces généraux sauvages vante son mérite et ses exploits; enfin la
dispute s'échauffe tellement qu'ils sont près d'en venir aux mains: alors un des
caciques, nommé Colocolo, aussi vieux que Nestor, mais moins favorablement
prévenu en sa faveur que le héros grec, fait la harangue suivante ...
En dan citeert Voltaire in Franse vertaling deze ‘harangue’, die hij waardiger en
psychologischer vindt dan de vermanende toespraak waarmee Nestor in het eerste boek
van de Ilias (vs.254-284) de oplaaiende twist tussen Achilles en Agamemnon tracht te
bezweren.
Maar daarmee acht Voltaire dan ook alles gezegd wat er ten gunste van de Araucana te
zeggen valt:
Il est vrai que si Alonzo est dans un seul endroit supérieur à Homère, il est
dans tout le reste au-dessous du moindre des poëtes: on est étonné de le voir
tomber si bas, après avoir pris un vol si haut. Il y a sans doute beaucoup de feu
dans ses batailles, mais nulle invention, nul plan, point de variété dans les
descriptions, point d'unité dans le dessein. Ce poëme est plus sauvage que les
nations qui en font le sujet. Vers la fin de
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l'ouvrage, l'auteur, qui est un des premiers héros du poëme, fait pendant la nuit
une longue et ennuyeuse marche, suivi de quelques soldats; et, pour passer le
temps, il fait naître entre eux une dispute au sujet de Virgile, et principalement
sur l'épisode de Didon. Alonzo saisit cette occasion pour entretenir ses soldats
de la mort de Didon, telle qu'elle est rapportée par les anciens historiens; et, afin
de mieux donner le démenti à Virgile, et de restituer à la reine de Carthage sa
réputation, il s'amuse à en discourir pendant deux chants entiers.
Het is een vernietigend oordeel, maar historisch gezien had het niet anders kunnen
uitvallen. La Araucana valt namelijk geheel buiten het patroon van het Westeuropese
Renaissance-epos, zoals dit zich in de loop van de 17de eeuw heeft gefixeerd. Nog veel
meer dan Os Lusiadas staat het ‘buiten de wet’. Want hoewel Camões op een aantal
belangrijke punten afwijkt van de epische voorschriften die later als normatief werden
aanvaard, staat zijn heldendicht in opzet en structuur toch zó onmiskenbaar in de Vergiliaanse
traditie dat elke twijfel omtrent het genre is uitgesloten. Bij La Araucana ligt dit anders. Ercilla
richt zich met de keus van zijn onderwerp naar het voorbeeld van Lucanus, aan wiens
Pharsalia door de meeste theoretici van Renaissance en Klassicisme de benaming ‘epos’
werd ontzegd, omdat de historische werkelijkheid er te veel praevaleerde boven de dichterlijke
verbeelding. Aan Lucanus kon echter géén gebrek aan eenheid in zijn epos worden verweten,
dank zij de centrale vrijheidsgedachte die het gehele werk beheerst en samenbindt. Bij
Ercilla daarentegen is een centrale idee niet aanwezig, waardoor zijn werk nog veel meer
dan de Pharsalia het karakter krijgt van een historische kroniek. Niet zonder overdrijving,
maar toch ook niet helemaal zonder grond is er opgemerkt dat hij eigenlijk schrijft in de trant
34
van Livius en ‘n'était qu'un historien fourvoyé dans la poésie’. Waarschijnlijk om aan dat
kroniekmatige te ontkomen, heeft de dichter vanaf de 13de zang getracht meer variatie en
meer verbeeldings-elementen in zijn epos te brengen. Maar hij liet zich daarbij leiden door
de vrije en losse romanzo-vorm van Ariosto, waarin de opeenvolging van de verschillende
gebeurtenissen en episoden schijnbaar aan geen enkele ordening gebonden was. Ik ben
geneigd aan te nemen, dat hij het structuur-beginsel van Ariosto's werk niet heeft onderkend
en in de Orlando furioso een rechtvaardiging zag voor de weinige samenhang van zijn eigen
epos. Hoe dit echter ook zij, in de ogen van de Renaissancistisch-klassicistische critici was
de Orlando evenmin een epos als de Pharsalia, en maakte Ercilla's
aansluiting-in-tweede-instantie bij Ariosto de Araucana nòg onaanvaardbaarder als
Renaissancistisch aequivalent van het klassieke heldendicht.
Het epos van de Spaanse krijgsman-dichter is het typisch product van een betrekkelijk
korte periode in de 16de eeuw, waarin er voor het nieuwe epos van West-Europa nog geen
normen waren vastgesteld, waarin Ariosto nog als baanbreker van dat nieuwe epos werd
vereerd, en waarin de romanzo nog niet voor het (Trissoniaanse en) Tassoniaanse epos
had moeten wijken. Als zodanig behoort het tot de peripherie van het Westeuropese
Renaissance-epos, zonder er zelf wezenlijk een te zijn geworden. Intussen laat dit de
dichterlijke waarde van de Araucana onaangetast, op dezelfde manier als dit het geval
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is bij de eveneens buiten ‘het beschermd domein’ van het epos gesloten Orlando furioso waarmee Ercilla's epos zich overigens op verre na niet kan meten.

§ 5. Frankrijk
In Frankrijk wijkt de ontwikkeling van het Renaissancistische epos in zoverre van die in de
eerder besproken landen af, dat de opkomst van het genre nièt onmiddellijk tot een
hoogtepunt leidt. Voor het overige vinden wij er in grote lijnen ongeveer hetzelfde
ontwikkelingspatroon terug, met de Orlando furioso als uitgangspunt.
Het Franse Renaissancistische epos begint met het optreden van de Pléiade. In 1549
wekt Joachim du Bellay tot de beoefening ervan op in zijn Deffense et illustration de la langue
françoise, dat als het manifest van de jonge dichtergroep kan worden beschouwd. In het
vijfde hoofdstuk handelt hij ‘du long poème françois’, waarmee het epos wordt bedoeld. Als
grote voorbeeld voor dit genre houdt Du Bellay zijn landgenoten, náást de epici uit de
Oudheid, Ariosto voor ‘que j'oseroy' (n'estoit la saincteté des vieux poëmes) comparer à un
35
Homère et Virgile’. Evenals de Italiaanse dichter moeten ook zij hun stof bij voorkeur aan
de oude Franse ridderromans ontlenen om er een nieuwe Ilias of Aeneis van te maken. Van
enige kritiek op de romanzo is hier nog geen sprake; deze wordt integendeel aangeprezen
als de meest geëigende vorm voor het nieuwe epos.
Het duurt echter niet lang, of de kritiek komt uit Italië overwaaien, en dan wordt zij dadelijk
zeer au sérieux genomen. Reeds in dit eerste stadium geven de Fransen er blijk van, een
bijzondere belangstelling te hebben voor de literair-theoretische problemen die met de
renaissance van het epos samenhangen. Niet alleen houden zij in hun werk rekening met
de mening van de Italiaanse theoretici, maar in toenemende mate gaan zij ook zelf aan de
discussie deelnemen - zózeer, dat deze in de 17de eeuw door Frankrijk min of meer
gemonopoliseerd blijkt.
Een van de directe gevolgen daarvan is geweest, dat het Franse Renaissanceepos van
het begin af de strofen-vorm van de Italianen vermijdt. Ondanks de bezwaren van Trissino,
die erop gewezen had dat noch Homerus noch Vergilius hun werk in strofen hadden
36
geschreven, was Tasso bij zijn compromis aan de ottava rima blijven vasthouden. Maar
nog vóór diens Gerusalemme liberata in 1581 verscheen, hadden de Fransen de
consequentie van Trissino's opmerking al volledig getrokken en deze vorm van compromis
met de romanzo afgewezen. Evenals hun voorgangers uit de Oudheid schreven zij hun
epische werk in doorlopende verzen, waarbij de alexandrijn - door Ronsard ‘vers héroïque’
genoemd - de plaats van de hexameter innam. Voor een belangrijk deel moet deze eerbied
voor de klassieken toegeschreven worden aan de invloed van Jean Dorat, die aan het
Collège Coqueret te Parijs de voornaamste Pléiade-dichters tot leerlingen had gehad. Dank
zij hem beheersten zij - in tegenstelling tot de meeste Humanistische dichters van elders niet alleen voortreffelijk het Latijn, maar eveneens het Grieks. Behalve Homerus
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kenden zij ook de Hellenistische dichters uit de Alexandrijnse school zoals Callimachus,
Apollonius Rhodius, Theocritus (allen 3e eeuw v.Chr.), van wie duidelijke sporen in hun werk
zijn terug te vinden. Het lijkt niet onredelijk het (mede) aan de invloed van Callimachus toe
te schrijven, dat de Pléiadedichters - ondanks de aansporing van Du Bellay in 1549 - zo
weinig neiging hebben vertoond tot het opzetten van een omvangrijk epos. Deze verwierp
namelijk het ‘grote epos’, dat volgens hem niet meer bij de tijd paste en dat hij vervangen
wilde zien door epyllia: epen-in-zakformaat, betrekkelijk korte verhalen in dichtvorm. In ieder
geval is het in een daarmee zeer verwante vorm, dat de epische activiteit van de Pléiade
zich bij voorkeur manifesteert. Ronsard bewerkt een aantal episoden uit de Metamorphoses
en uit de Argonautica van Apollonius Rhodius tot zelfstandige gedichten; Du Bellay en Remy
Belleau doen hetzelfde met stof die zij aan de Bijbel ontlenen, Baïf en Desportes met motieven
uit de Orlando furioso. Verder dan deze ‘epyllische’ dichtstukken zijn de dichters van de
Pléiade op episch gebied nooit gekomen. De mislukking van Ronsard's poging tot het
schrijven van een ‘groot epos’ - de Franciade - heeft niet alleen hemzelf, maar ook zijn
vrienden ervan weerhouden een dergelijk experiment te herhalen.
Ronsard had die poging trouwens met weinig enthousiasme ondernomen. Hij deed het
alleen om te voldoen aan de uitgesproken wens van zijn koninklijke maecenas Karel IX, die
van zijn dichter een nationaal epos verlangde dat voor Frankrijk zou zijn wat de Aeneis voor
de Romeinen was geweest. Het werk vorderde dan ook uiterst moeizaam: eerst in 1572
zagen de eerste vier boeken van de Franciade het licht. De overige zijn nooit verschenen;
de dood van de koning in 1574 ontsloeg de dichter van de verplichting een taak voort te
zetten die hem hoe langer hoe meer was gaan tegenstaan.
Uit de vier verschenen boeken blijkt, dat Ronsard een epos voor ogen had volgens de
opvattingen van Trissino: aansluitend bij de epen uit de Oudheid en vrij van elke besmetting
door de romanzo. In zijn Préface van 1572 verwerpt hij met nadruk
une Poësie fantastique comme celle de l'Arioste, de laquelle les membres sont
aucunement beaux, mais le corps est tellement contrefaict et monstrueux qu'il
ressemble mieux aux resveries d'un malade de fièvre continue qu'aux inventions
37
d'un homme bien sain.
Als de voorbeelden, die hij gevolgd heeft, noemt hij Homerus en Vergilius. Hoewel dit in het
algemeen niet onjuist is, blijkt Ronsard's meest directe ‘bron’ toch een ander geweest te
zijn: Apollonius Rhodius, de tijdgenoot en tegenstander van Callimachus. In tegenstelling
tot de laatste geloofde Apollonius wèl aan de mogelijkheid tot voortzetting van het ‘grote
epos’ uit het verleden, en hij droeg daartoe zelf een uitvoerig epos in vier boeken bij, dat
handelde over de tocht van Jason naar Colchis ter verwerving van het Gulden Vlies: de
Argonautica. Wij hebben al gezien dat Ronsard enkele episoden daaruit tot ‘epyllische’
gedichten had verwerkt; het is dus niet vreemd dat hij, toen hij zich genoodzaakt zag een
‘groot epos’ te gaan schrijven, juist op Apollonius teruggreep die trouwens ook een van de
bronnen van Vergilius was ge-
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weest. Zó nauw is de aansluiting van Ronsard bij de Alexandrijnse dichter, dat men heeft
kunnen opmerken:
On s'est demandé pourquoi, après avoir composé ses quatre premiers chants,
le poète s'était senti comme vidé. La raison en est simple: en ces quatre chants,
il avait transporté tout ce qu'il y avait de bon à prendre dans les quatre chants
38
des Argonautiques.
De categorische verwerping van de romanzo als epische vorm betekent overigens niet,
dat Ronsard geen bewondering had voor de poëtische qualiteiten van Ariosto. Het tegendeel
blijkt uit de duidelijke reminiscensen aan de Orlando furioso, die in de Franciade vallen op
39
te merken en waarop Vianey de aandacht gevestigd heeft. Het meest opvallend is de
aansluiting bij Ariosto in de beschrijving van de tweekamp tussen Francus en de boosaardige
reus Phovère op Kreta. De Italiaanse dichter had in de talrijke tweegevechten van zijn
Orlando zoveel vaart, kleur en heroïek weten te brengen, dat ook de principiële tegenstanders
van de romanzo er voor hun gevechts-scènes graag op teruggrepen. Dat wordt zelfs min
of meer tot traditie; en deze blijft zich ook na verschijning van de Gerusalemme liberata
voortzetten, al gaat dan het epos van Tasso steeds meer de Orlando als rechtstreekse bron
voor dergelijke episoden vervangen. Wezenlijk verschil maakt dit echter niet, want Tasso
had bij zijn compromis tussen romanzo en epos terecht de gedetailleerde beschrijving van
tweekampen en veldslagen als een van de grote verworvenheden van de romanzo
gehandhaafd. De Renaissancistische epici vonden dus bij hem voor hun gevechtsepisoden
eenzelfde welkome aanvulling op wat de Oudheid hun in dit opzicht te bieden had, als bij
Ariosto.
In grote lijnen had de fabula van de Franciade ongeveer parallel moeten lopen aan die
van de Aeneis. Zoals Vergilius in Aeneas de glorie van het oude Troje verbond met die van
het eigentijdse Rome en van Augustus, zo wilde Ronsard de roem van het Franse koningshuis
verhogen door zijn oorsprong terug te voeren op Francus of Francion die niemand anders
40
was dan Astyanax, de zoon van Hektor en Andromache! Uit Epirus waar hij tot jongeman
41
was opgegroeid, zou deze na een avontuurlijke zwerftocht via Kreta en Hongarije uiteindelijk
het land bereiken, dat de goden voor hem bestemd hadden en dat naar hem Frankrijk zou
worden genoemd. Bij deze opzet kon Ronsard steunen op een bestaande mythe, die aan
het begin van de eeuw door Jean le Maire de Belges in zijn Illustrations de Gaule et
Singularitez de Troie met succes opnieuw naar voren was gebracht. Het onderwerp van de
Franciade
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bood op zichzelf de dichter dus alle kans op succes. Desondanks werd het epos een
mislukking; niet alleen bleef het onvoltooid, maar ook de vier verschenen boeken stellen
teleur. Weliswaar verloochent Ronsard's dichterschap zich nooit helemaal, maar het geheel
laat toch een indruk van matheid, monotonie en verveling na. Het is mogelijk, dat de dichter
zich in te veel opzichten gebonden voelde om poëtisch ‘los’ te kunnen komen. Behalve aan
de regels van de theoretici en aan zijn klassieke voorbeelden, had hij zich ook nog te houden
42
aan de wensen van Karel IX die voor hem praktisch even zovele voorschriften waren. Maar
ik zie daarin toch niet de voornaamste oorzaak van Ronsard's falen. De grote fout van de
Franciade is het gebrek aan vaart. Voortreffelijk beschrijver als hij is - méér dan verteller 43
laat de dichter de grote lijn van het verhaal verloren gaan in de tekening van details. Elke
handeling (zich kleden, offeren, rouw bedrijven) wordt minutieus uitgewerkt, elke monologue
intérieur ‘uitputtend’ weergegeven, elke apostrophe tot een verhaal op zichzelf gemaakt.
Daardoor wordt de aandacht van de lezer telkens weer gevraagd voor bijzonderheden die,
hoe knap en kleurig zij ook beschreven worden, niet functioneel zijn; en inmiddels stagneert
het verhààl. Hoe dodelijk dit voor het epos is, blijkt het best door de tegenstelling tussen het
slot van het vierde boek en alles wat daaraan voorafgaat. Het is een merkwaardige paradox,
want juist dat slot bevat de uivoerigste en in structureel opzicht meest aanvechtbare
detailbeschrijving van alle: het eerste deel van de volledige opsomming der toekomende
Franse koningen, die Karel IX geëist had. Maar als de Kretensische prinses en profetes
Hyante aan Francus de stoet der vorsten toont die uit hem geboren zullen worden, en over
elk van hen een kort commentaar geeft, vindt er een klein poëtisch wonder plaats. Door de
kortheid van die commentaar is de ene vorst nog maar nauwelijks ‘gezien’, of de aandacht
wordt al weer gevraagd voor een volgende. Daardoor krijgt Hyante's profetie een tempo,
dat na de traagheid van het voorafgaande onmiddellijk opvalt en dit slot van de Franciade
tot het meest boeiende en leesbare deel ervan maakt!
In 1574 - hetzelfde jaar waarin koning Karel IX stierf en Ronsard er definitief van afzag zijn
epos te voltooien - verscheen in Bordeaux de bundel La Muse Chrestiene van Guillaume
de Saluste, seigneur Du Bartas: een kleine landedelman uit Gascogne en fervent Hugenoot.
Verreweg het omvangrijkste dichtstuk uit die bundel was een Bijbels epos in zes boeken,
La Judit. Door het échec van de Franciade werd dit het eerste ‘grote epos’, dat de Franse
Renaissance heeft voortgebracht.
Hoewel Du Bartas niet tot de dichters van de Pléiade behoort - hij was jonger dan zij -,
heeft hij vooral aanvankelijk sterk onder hun invloed gestaan en zich naar hun voorschriften
gericht. In het verre Gascogne liep hij echter bij de literaire ontwikkelingen in Parijs ten
achter. Zo moet verklaard
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worden, dat hij in de ‘Advertissement au lecteur’ van La Muse Chrestiene nog altijd Ariosto
op één lijn stelt met Homerus en Vergilius. Over zijn Judit merkt hij daar op:
... je n'ay pas tant suivi l'ordre, ou la frase du texte de la Bible, comme j'ay
taché (sans toutesfois m'esloigner de la vérité de l'histoire) d'imiter Homère en
son Iliade, Vergile en son Aenéide, l'Arioste en son Roland, et autres qui nous
ont laissé des ouvrages de semblable estoffe, et ce pour en rendre de tant plus
44
mon oeuvre délectable.
Bij de herdruk van 1579 weet hij echter beter en herstelt hij zijn ‘fout’ door de woorden
45
‘l'Arioste en son Roland’ uit de geciteerde zin weg te laten.
Evenmin als Ronsard is Du Bartas uit eigen aandrift tot het schrijven van zijn epos
gekomen. Ook hij voldeed daarmee aan een koninklijke wens, in zijn geval die van de
koningin van Navarre, Jeanne d'Albret. Wellicht moet het mede daaraan worden
toegeschreven, dat La Judit geen meesterwerk werd en op verre na niet vergelijkbaar is met
de Gerusalemme liberata, Os Lusiadas of zelfs La Araucana. De zelf-discipline, die van een
epicus wordt gevraagd, lag Du Bartas niet. Om zichzelf te kunnen zijn, had hij meer
bewegingsvrijheid nodig, moest hij onbekommerd van het een kunnen overspringen op het
ander, en naar de impuls van het ogenblik episch of lyrisch, satirisch of didactisch kunnen
zijn. Hijzelf was zich daarvan bewust, zoals blijkt uit zijn ‘Advertissement au Lecteur’,
opgenomen in de eerste uitgave van La Seconde Semaine (1584). Du Bartas reageert daar
op het verwijt dat hij in de Première Sepmaine (1578) ‘les règles qu'Aristote et Horace
proposent aux poètes héroïques’ zou hebben verwaarloosd, en stelt vast:
... que ma Seconde Semaine n'est (aussi peu que la Première) un oeuvre
purement épique, ou héroïque, ains en partie héroïque, en partie panegirique,
en partie prophétique, en partie didascalique. Ici je narre simplement l'histoire,
là j'émeu les affections; ici j'invoque Dieu, là je luy en ren graces; ici je luy chante
un hymne, et là je vomi une satire contre les vices de mon âge; ici j'instrui les
hommes en bonnes meurs, là en pieté; ici je discours des choses naturelles, et
là je loue les bons esprits. Que donques en une si grande nouveauté de sujet
poétique, une nouvelle et bisarre (puis qu'ils le veulent ainsi nommer) méthode
46
me soit permise.
Dat is een voortreffelijke karakteristiek van de werkwijze, die Du Bartas in zijn Première
47
Sepmaine heeft toegepast en die voor dat hexameronische epos volkomen gerechtvaardigd
is. Hoewel in wat mindere mate geldt dit ook voor La Seconde Sepmaine, waarin de dichter
de Enfance du Monde, eveneens in zeven ‘jours’, had willen behandelen, maar die onvoltooid
gebleven is. In 1584 verschenen daarvan de eerste twee ‘jours’, elk bestaande uit vier
Bijbelse episoden. Na de dood van Du Bartas in 1590 werden er uit zijn nalatenschap nog
negen episoden aan toegevoegd, waarvan echter niet
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The Works of Guillaume De Salluste Sieur Du Bartas, ed. U.T. Holmes Jr., J.C. Lyons and R.W.
Linker, 3 delen (Chapel Hill 1935-1940), deel I, blz. 212.
Ibidem, I, blz. 215.
Ibidem, I, blz. 220.
Zie boven, blz. 49-50.
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vaststaat hoe de dichter ze over de resterende vijf ‘jours’ van zijn tweede ‘Sepmaine’ had
48
willen verdelen. Zijn behandeling van de - in totaal dus zeventien - Bijbelse episoden zou
men ‘epyllisch’ kunnen noemen: zij vormen elk een gedicht op zichzelf en herinneren als
zodanig aan de epyllische Bijbeldichten van Du Bellay en Belleau. Maar zij verschillen
daarvan door de niet-epische interjecties en uitweidingen, die Du Bartas zich telkens
veroorlooft en die hij in zijn hierboven geciteerd ‘Advertissement’ van 1584 aankondigde. Al
deze onderbrekingen van het eigenlijke verhaal zijn dáár in het algemeen echter
aanvaardbaar, omdat bij de opzet van Du Bartas niet het verhaal primair is, maar de zin
daarvan en de bezinning daarop.
De bovenstaande excurs over de beide Sepmaines was nodig om duidelijk te maken wat
het tekort van de Judit is. Hoewel Du Bartas met dit werk een epos beoogt en uitdrukkelijk
de Ilias en de Aeneis als zijn voorbeelden noemt, blijkt bij hem de natuur sterker dan de
leer. Hij houdt er geen rekening mee dat in een epos het verhààl primair moet zijn, en gaat
ongeveer op dezelfde manier te werk als later in zijn Sepmaines. De meest opvallende en
storende inlas vindt men in het vijfde boek. Een opdracht van Holofernes aan zijn maître
des menus plaisirs is voor Du Bartas aanleiding om 70 regels lang te fulmineren tegen de
verdorven hoveling die erin toestemt ‘Le ministre secret des voluptés d'un maistre’ (vs.52)
te zijn, en tegen de niet minder verdorven hofdames die ‘une ame et difforme et vilaine’
verbergen ‘dedans un bel estuy’ (vs.96-97). Daarna heeft hij dan nog 20 regels nodig om
zijn koninklijke opdrachtgeefster te verzekeren dat hij háár niet bedoelt en dat zij integendeel
49
‘de France, ains plustost du monde l'ornement’ (vs.117) is.
Ook in andere opzichten is de compositie van Du Bartas' epos zwak. Vijf boeken lang
gebeurt er maar weinig dat rechtstreeks betrekking heeft op de
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In de invocatio van de eerste episode (Eden) uit de ‘Premier jour’ van de Seconde Sepmaine vraagt Du
Bartas aan God (vs. 9-12):

Donne-moy de chanter l'histoire de l'Eglise,
Et l'histoire des Roys. Permets que je conduise
Le monde à son cercueil, allongeant mon propos
Du premier des sabats jusqu'au dernier repos.
(The Works III, blz. 1)
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Daaruit blijkt dat de dichter zijn werk wilde voortzetten tot de ondergang der wereld en de dag van het
Laatste Oordeel. De editeurs van The Works vergissen zich naar mijn mening echter, wanneer zij menen:
‘It would not be unsafe to conjecture [...] that Du Bartas intended to close his Seconde Sepmaine with
Antichrist and the Destruction of the World. As we have complete, or in part, seventeen of the episodical
poems there remained a possible eleven in which he could have brought us past the Nativity, the spread
of Christianity, his own period, and the end of the Universe, making twenty-eight poems in all’. (The Works
I, blz. 132, noot 2). Zij zien daarbij over het hoofd, dat de subtitel Enfance du Monde uitsluit dat ook het
einde van de wereld in de Seconde Sepmaine aan de orde zou hebben moeten komen. Op de Enfance
hadden ongetwijfeld nog ‘Sepmaines’ dienen te volgen over b.v. Maturité en Consommation van de
wereld. Ik ben zelfs zeer geneigd aan te nemen, dat Du Bartas dacht aan een reeks van zeven
‘Sepmaines’, elk van zeven ‘jours’, die tezamen de gehele Gods- en wereldgeschiedenis zouden omvatten
van de Schepping tot het Laatste Oordeel. Ik voel mij in die opvatting gesterkt door de versregel die de
dichter onmiddellijk op het hierboven geciteerde gebed uit zijn invocatio laat volgen: ‘Je sçay que ceste
mer est sans fonds et sans rive’.
Zie voor deze passage: The Works II, blz. 94-98 (La Judit V, vs. 41-128).
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hoofdhandeling, terwijl de afloop daarvan (het doden van Holofernes door Judith en de
overwinning van de Israëlieten op het leger van de belegeraars) in het zesde boek vrij
summier en abrupt wordt verteld; dit laatste boek is het kortste van de zes! Ten gevolge
daarvan wordt de aandacht van de lezer niet voldoende op het centrale motief
geconcentreerd, maar telkens op zijwegen gevoerd. Daar vindt hij dan uitvoerige episoden,
die op zichzelf stellig hun verdienste hebben, maar te los in het geheel staan om de eenheid
daarvan niet te schaden. Zo in het tweede boek de geschiedenis van Israël, die door Achior
50
de Ammoniet aan Holofernes wordt verteld; in het vierde boek het verhaal van Judith's
51
jeugd en opvoeding; en - vooral! - in het vijfde boek de uitvoerige beschrijving van de strijd,
waarin Nebukadnezar de koning der Meden versloeg en die de veldtocht tegen Israël tot
52
nasleep had.
De vrijmoedigheid, waarmee Du Bartas dergelijke uitgebreide verhalen inlast, zonder zich
zorgen te maken over de eenheid van handeling, moet ongetwijfeld worden toegeschreven
aan zijn bewondering voor de Orlando furioso; bij het schrijven van zijn, epos stelde hij
immers Ariosto als voorbeeld nog op één lijn met Homerus en Vergilius. Maar ook in concreter
zin heeft Du Bartas invloed van de Italiaanse romanzo-dichter ondergaan. Toute la partie
53
guerrière de sa Judith est tirée de l'Arioste', constateert Vianey, en hij doelt daarmee in het
bijzonder op de beschrijving van de strijd tussen Nebukadnezar en de Meden. Wij vinden
hier opnieuw een voorbeeld van de ontlening aan Ariosto in gevechts-scènes, zoals wij die
54
al bij Ronsard hebben aangetroffen.
Ondanks alle bezwaren, die men tegen La Judit kan aanvoeren, kan een zekere charme
er toch niet aan worden ontzegd. Du Bartas' epos heeft wat dat van Ronsard mist: vaart. En
die vaart voert de lezer, over alle onvolkomenheden heen, geboeid van boek tot boek mee.
Daarom kan men dit werk - in tegenstelling tot de Franciade - niet beschouwen als een
échec. Maar evenmin als een overtuigend succes.
De Franciade vond enkele voortzetters en de Judit enkele navolgers. Of dit op de duur tot
een volwaardig epos zou hebben geleid, valt echter niet te zeggen, want de continuïteit van
de ontwikkeling werd al spoedig doorkruist. Malherbe en de zijnen bewerken wat Bray
55
tekenend genoemd heeft ‘La rupture avec le XVIe siècle’: een afwijzing van de Pléiade en
vooral van Ronsard. Dat bracht de behoefte mee aan een nieuwe oriëntering en een nieuw
begin, óók op het gebied van het epos. Daardoor krijgt Tasso's Gerusalemme liberata in
Frankrijk zijn grote kans, terwijl de Franciade steeds meer op de achtergrond raakt.
56
Chandler B. Beall heeft in een boeiende studie de nauwelijks te overschatten invloed
aangewezen, die Tasso op vrijwel ieder gebied van de Renaissancistische literatuur in
Frankrijk heeft uitgeoefend. Ongeveer tegelijker-
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Vs. 23-388; een aanzienlijke uitbreiding van Judith V: 5-21.
Vs. 67-320; zonder Bijbelse bron.
Vs. 177-496.
J. Vianey, L'Arioste et la Pléiade, blz. 307.
Zie boven, blz. 84.
René Bray, La formation de la doctrine classique en France (Parijs 1927 en latere fotomechanische
herdrukken), blz. 7-27.
Chandler B. Beall, La fortune du Tasse en France (Eugene, Oregon, 1942).
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57

tijd ging Joseph Cottaz in het bijzonder deze invloed op het Franse epos na. Reeds in
1595, het jaar van Tasso's dood, verschenen er twee vertalingen van de Gerusalemme
liberata, een in proza en een in verzen; 1596 bracht nogmaals een vertaling van de eerste
vier zangen. In de 17de eeuw zagen drie bewerkingen het licht, waaronder twee volledige.
Maar men kan de bewondering voor Tasso's epos niet afmeten aan het aantal vertalingen;
velen gaven uiteraard de voorkeur aan lezing in de oorspronkelijke taal, waardoor hun de
onvolkomenheden van een overzetting bespaard bleven. In zijn L'Art poetique françois
(1605) beval Vauquelin de la Fresnaye aan alle epici Tasso als voorbeeld aan, en deze
waren - vooral na de ‘rupture’ met de 16de eeuw - graag bereid aan deze aansporing gehoor
te geven. Hun opvatting laat zich niet beter weergeven dan met de woorden van Beall:
Ils ont été éblouis par le succès universel de la Jérusalem délivrée et
s'efforceront pendant de longues années de faire pour la France ce que Ronsard
n'avait pu réussir, ce que le poète de Ferrare avait fait pour l'Italie. L'exemple
d'un poète presque contemporain dotant sa patrie d'un beau poème épique, à
la fois national et chrétien, instructif et divertissant, régulier et romanesque,
58
historique et merveilleux - rien ne pouvait exciter davantage l'enthousiasme
des Français qui voulaient égaler l'antiquité dans le genre épique, le plus noble
de tous. L'exemple du Tasse va être une inspiration, son poème va être un
modèle à imiter dans le détail. La Jérusalem délivrée prendra sa place à côté de
l'Iliade et de l'Enéide comme ‘source’ où l'on puisera descriptions, motifs,
59
épisodes, personnages, etc.
Dat geldt niet alleen voor de praktijk, maar ook voor de theorie. De Gerusalemme en nog
meer de Discorsi behoren tot de voornaamste bronnen waaraan de regels voor het nieuwe
epos werden ontleend. Het is niet zonder reden, dat de vertaler en popularisator Jean
Baudoin in zijn driedelige Morales de Torquato Tasso (1632-1633) óók diens verhandeling
‘Du Poëme Heroïque’ opnam en deze later nòg tweemaal uitgaf. Hij kon er zeker van zijn
60
daarmee in een behoefte te voorzien.
Sayce is van mening, dat in studies als die van Beall en Cottaz ‘critical opinion has
61
emphasized the role of Tasso and neglected the other sources’. Volgens hem was de breuk
62
met de 16de eeuw ‘by no means so complete as appears at first sight’. Zijn onderzoek naar
het Bijbelse epos in Frankrijk heeft hem met name overtuigd van ‘the persistent influence
of Du Bartas’; in dit verband merkt hij op:
In his search for models a writer, it is true, may easily turn to a book which has
been forgotten by the general public, and the fact that Biblical poets made use
of Judith or the Semaine does not prove that those books were still widely read.
But in spite of such reservations the continued life
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Joseph Cottaz, L'influence des théories du Tasse surl'épopée en France (Parijs 1942).
Men merke op, hoezeer Beall het succes van Tasso toeschrijft aan diens compromis tussen epos
en romanzo.
Ch.B. Beall, Fortune du Tasse, blz. 80.
Zie beneden, blz. 149-150.
R.A. Sayce, The French biblical epic in the seventeenth century (Oxford 1955), blz. 27.
Ibidem, blz. 75.
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of Du Bartas throughout the century throws some light on the hardy nature of
63
literary reputations, which perhaps are never completely obliterated.
Ook bij aanvaarding van Sayce's reserve valt intussen niet te ontkennen, dat in het Franse
epos van de 17de eeuw de invloed van Tasso dominant is geweest. Omstreeks 1630-1640
bereikte de geestdriftige bewondering voor diens werk een hoogtepunt; Bray spreekt van
64
‘une sorte de fièvre épique’ die zich toen van de dichters meester maakte. Ongeveer twintig
jaar later begint het resultaat van de persen te komen. Het wordt een stróóm van epen,
deels gewijd aan nationaal-Christelijke stof naar het rechtstreekse voorbeeld van de
Gerusalemme, deels aan Bijbelse onderwerpen die mede door de theorie van Tasso werden
65
gedekt, maar die volgens Sayce óók werden bevorderd door ‘the continued life of Du
66
Bartas’. Het heeft weinig zin, hier een opsomming van al deze epen te geven; werk van
blijvende waarde is daaronder niet te vinden: de geest was gewillig genoeg, maar het poëtisch
vermogen zwak. Ik volsta daarom met het vermelden van de twee bekendste.
Voor de Bijbelse epen is dat de Moyse sauvé van Saint-Amant, verschenen in 1653 en
verschillende malen herdrukt. Van de dertig Bijbelse epen, die Sayce onderzocht heeft, is
dit het enige waaraan hij in poëtisch opzicht werkelijke waarde toekent: ‘[it] has high poetic
67
qualities, though marred by serious blemishes’. Interessant is ook - in verband met wat wij
bij de Nederlandse Bijbelse epen zullen waarnemen - zijn opmerking, dat slechts
a minority of later poets, the most interesting, continue the Italianate features
68
of Saint-Amant. The majority choose fidelity to the Scriptures and the sacrifice
69
of literary ornament.
Van de nationaal-Christelijke epen noem ik La Pucelle ou la France délivrée van Jean
Chapelain, waarvan de eerste twaalf zangen (tot en met de gevangenneming van Jeanne
d'Arc door de Engelsen) in 1656 verschenen. Aanvankelijk had het werk succes, maar al
spoedig ging de kritiek domineren. De laatste twaalf zangen bleven dan ook goeddeels in
portefeuille en werden eerst in 1882 in hun geheel uitgegeven.
De kentering in de waardering voor Chapelain's epos hangt samen met het verschijnen
van de satiren van Boileau, waarin de contemporaine Franse epici
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Ibidem, blz. 248.
R. Bray, Form. doctr. class., blz. 337. Vgl. boven, blz. 7.
In tegenstelling tot wat Cottaz (Infl. des théories du T., blz. 34, 53, 64) meent. Zie hiervoor beneden, blz.
152.
Zie daarvoor: Raymond Toinet, Quelques recherches autour des poèmes héroïquesépiques français du
dix-septième siècle, 2 delen (Tulle 1899-1907). Vgl. ook: R. Bray, Form. doctr. class., blz. 295; Ch.B.
Beall, Fort. du Tasse, blz. 83-98; J. Cottaz, Infl. des théories du T., blz. 30-109; Arch. Marni, Allegory in
the French Heroic Poem of the seventeenth century (Princeton 1936).
R.A. Sayce, The French biblical epic, blz. 1.
In zijn hoofdstuk over Saint-Amant's epos wijst Sayce (blz. 81-102) op ontleningen ààn, of althans
overeenkomsten mèt, plaatsen bij Ariosto, Tasso en Marino. Daarnaast zijn er enkele duidelijke
reminiscensen aan de Seconde Sepmaine (éénmaal ook aan de Judit) van Du Bartas. Enige
invloed van de Franciade is niet helemaal uitgesloten, maar valt niet met zekerheid aan te tonen.
R.A. Sayce, The French biblical epic, blz. 103.
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over de hekel werden gehaald, met name ook Saint-Amant en Chapelain. Onder invloed
van deze spot en van de kritiek, die ook tevoren nooit helemaal gezwegen had, vertonen
de later verschijnende epen een neiging minder pretentieus te zijn dan hun voorgangers:
soberder en vooral korter. De reactie op de ‘fièvre épique’ van de jaren '30 tot '50, die daarin
reeds merkbaar is, zet echter verder door. Zowel bij de auteurs als bij het publiek overheersen
gevoelens van frustratie en teleurstelling. In 1672 constateert een bel-esprit als
Bussy-Rabutin: ‘Je conviens qu'un poème épique ne peut réussir en notre langue: il est aisé
70
de le prouver par les exemples’.
Twee jaar later, in 1674, brengt Boileau's L'Art poétique het reeds kwijnende genre
71
voorlopig de genadeslag toe. Bij deze constatering mag echter niet uit het oog worden
verloren, dat de spot van Boileau slechts de praktijk van zijn tijdgenoten betreft. Het epos
als zodanig valt hij niet aan; hij formuleert integendeel zelfs de regels waaraan het moet
72
73
voldoen om te kunnen slagen. Cottaz heeft duidelijk aangetoond, dat deze regels vrijwel
overeenstemmen met de opvattingen van Tasso en de daarop gebaseerde epische theorie
die zich in Frankrijk ontwikkeld had. Slechts op één punt wijkt Boileau radicaal van zijn
voorganger af. Zoals wij gezien hebben, wees Tasso voor het Christelijke epos het
heidens-mythologische goden-apparaat af en wilde hij dit vervangen zien door een Christelijk
74
aequivalent. Boileau wil echter van deze verchristelijking van het wonderbaarlijke (=
bovennatuurlijke) tot le merveilleux chrétien niet weten. Naar zijn mening schuilt er in de
klassieke mythologie, wier goden hij allegorisch interpreteert, een ornamentele waarde
waarvan men in het epos slechts ten koste van de poëzie afstand kan doen. Bovendien laat
het Christelijk geloof een Tassoniaanse aanwending als verbeeldings-element niet toe:
De la foi d'un chrétien les mystères terribles
D'ornements égayés ne sont point susceptibles.
L'Evangile à l'esprit n'offre de tous côtés
Que pénitence à faire et tourments mérités;
Et de vos fictions le mélange coupable
75
Même à ses vérités donne l'air de la Fable.

Boileau stond in zijn beperkte, maar principiële kritiek op Tasso niet alleen; de vererende
bewondering voor de laatste neemt in deze jaren af. Toch vond hij ook heftige tegenstanders:
vooral Desmarets en Perrault werpen zich op als verdedigers van le merveilleux chrétien.
En daarmee zijn wij in de eerste fase gekomen van de ‘Querelle des Anciens et des
Modernes’.
Na al deze teleurstellingen brengt dan de verschijning van Les aventures de Télémaque
door Fénelon (1699) onverwachts een eerste episch succes, ook internationaal. Maar de
ironie van de geschiedenis wilde, dat juist in Frankrijk - het land van de literaire regels bij
uitstek! - het eerste succes
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Geciteerd door R. Bray, Form. doctr. class., blz. 337.
Ch.B. Beall, Fortune du Tasse, blz. 99.
N. Boileau, L'art poétique III, vs. 160-334. In de Oeuvres poétiques de N. Boileau, ed. Ed. Fournier (Parijs
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J. Cottaz, Infl. des théories du T., blz. 113-116.
Zie boven, blz. 68.
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op een van de meest kardinale punten nièt met de regels overeenkwam. De Télémaque
was, in strijd met elke traditie, in proza geschreven. Mocht het werk desondanks een epos
heten?
De Télémaque is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan tussen einde 1694 en einde 1696,
in de laatste jaren dat Fénelon als geestelijke belast was met de opvoeding en het onderricht
van de jonge hertog van Bourgondië (1682-1712), kleinzoon van Lodewijk XIV. Hij stelde
het samen ten behoeve van zijn leerling, als middel om deze in een aantrekkelijke en
boeiende vorm de wijsheid en de kennis bij te brengen, die hij als essentieel beschouwde
voor een toekomstige koning van Frankrijk. Telkens weer wordt er in de Télémaque de
nadruk op gelegd,
qu'il n'est de vraie grandeur que celle qui se fonde sur la vertu, et qu'il n'est
point de vertu chez un homme sans humilité et sans ‘désintéressement’,
uniquement occupé de lui-même et qui envisage le pouvoir souverain comme
76
un moyen seulement de satisfaire sans obstacle son ambition et ses passions.
Daarnaast komen er ook uitvoerige ‘lessen’ in voor, die betrekking hebben op
staathuishoudkunde, binnen- en buitenlandse politiek, handhaving van het recht, keuze van
medewerkers, omgang met hovelingen - kortom alles waarmee een jonge vorst rekening
dient te houden om een goed koning te kunnen worden en blijven.
Dit alles is verpakt in de vorm van een verhaal, dat aan het utile het nodige dulce moest
toevoegen. Het is even origineel van vinding als knap in de uitwerking. Fénelon gaat uit van
het vierde boek van de Odyssee. Het overgrote deel daarvan is gewijd aan het verblijf van
Telemachus in Sparta, waar hij bij Menelaus en Helena navraag is komen doen naar zijn
vermiste vader Odysseus. Dat bezoek is onderdeel van de speurtocht, die Telemachus in
het tweede boek op aansporing van Pallas Athene heeft ondernomen en waarbij de godin
zelf hem begeleidt in de gedaante van Mentor, een gastvriend van Odysseus. Bij Homerus
blijft hij in Sparta, tot hij in het vijftiende boek rechtstreeks naar Ithaka terugkeert en daar
zijn vader bij de zwijnenhoeder Eumaeus aantreft. Fénelon echter last tussen het verblijf in
Sparta en de terugkeer op Ithaka een hele reeks ‘avonturen van Telemachus’ in; de titel van
zijn werk luidt in de eerste drukken dan ook Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère,
ou les Avantures de Télémaque fils d'Ulysse. De terugkeer van Sparta naar huis wordt voor
Telemachus een even gevaarlijke en langdurige Odyssee als die van zijn vader. Fénelon
laat hem alle wisselvalligheden van het leven aan den lijve ondervinden: schipbreuk lijden,
door vijanden vervolgd en door vrienden geholpen worden, in slavernij raken, heldendaden
bedrijven en misslagen begaan, goede en slechte regeerders ontmoeten, landen en steden
zien onder wijze zowel als onder tyrannieke of zwakke vorsten. Dóór en áán dit alles leert
Telemachus zijn fouten kennen en overwinnen, zichzelf te blijven in voor- of tegenspoed,
deugdzaam en rechtvaardig te zijn wat dit ook kosten moge. Hij komt daartoe echter niet
uit eigen kracht, maar dank zij Minerva (Pallas Athene) die in de gedaante van Mentor al
deze avonturen met hem mee-beleeft, hem steunt, bemoedigt, waarschuwt of berispt naar
ge-
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lang dit nodig is, hem uitlegt wat hij niet begrijpt, en - in het geval van Idomeneus - zelfs de
gelukkige gevolgen van een goed bestuur, zowel voor de vorst als voor zijn onderdanen,
als het ware zicht- en tastbaar demonstreert. Om te voorkomen dat Telemachus te afhankelijk
van hem zou worden om op eigen benen te kunnen staan, verdwijnt Mentor een paar maal
voor enige tijd uit diens nabijheid, maar slechts om zich tenslotte weer te doen terugvinden
en zijn opvoedende taak voort te zetten.
De Télémaque is dus een typische ‘vorstenschool’. Als zodanig is het - ondanks zijn
Homerische kleed - uiteraard gericht op de eigen tijd. Het bevat dan ook tal van toespelingen
op personen of toestanden aan het hof van Lodewijk XIV, en op de wijze waarop deze zijn
koningschap opvatte - met de bedoeling de jonge prins ertoe te brengen het straks anders
en beter te doen. Deze verhulde kritiek is voor de tijdgenoten ongetwijfeld een van de grote
attracties van Fénelon's boek geweest. Men heeft - vooral van Hugenootse zijde - naarstig
naar dergelijke toespelingen gezocht en er waarschijnlijk meer ontdekt dan er bedoeld waren.
Maar ontbrèken doen zij zeker niet, en het is dan ook begrijpelijk dat Lodewijk XIV er zich
aan ergerde en verdere publikatie van het boek in Frankrijk verbood. De verspreiding werd
daardoor echter nauwelijks beïnvloed; in clandestiene uitgaven en buitenlandse edities vooral die van Adriaan Moetjens in Den Haag zijn bekend geworden - blééf het werk in
77
omloop.
Het grote succes van de Télémaque moet echter niet in de eerste plaats aan de pikanterie
van zijn min of meer ‘boosaardige’ toespelingen worden toegeschreven. Het verhaal wordt
boeiend verteld, en ook de didactische passages laten zich prettig lezen. Dat is een gevolg
van de even eenvoudige als heldere stijl waarin Fénelon zich hier uitdrukt, ongetwijfeld om
het zijn leerling niet moeilijker te maken dan nodig was en om alle kans op misverstand uit
te sluiten. Er gaat daarvan een onmiskenbare charme uit. Terecht heeft Albert Cahen in dit
verband opgemerkt, dat de Télémaque beschouwd kan worden als ‘le livre le plus accessible
qui soit dans toute la littérature française’. En hij laat daarop volgen:
...le Télémaque est d'une lecture incomparablement plus facile que les tragédies
de Racine, les satires de Boileau ou les fables de La Fontaine. Là est la raison
de sa popularité; mais par là aussi s'explique le charme de ses parties les mieux
78
venues.
Bovendien is Fénelon erin geslaagd, Telemachus en Mentor te doen rondzwerven door
een wereld, die inderdaad overeenstemt met de voorstellingen en overleveringen uit de
Oudheid en daarom gemakkelijk als Homerisch wordt aanvaard. Zijn verhaal wemelt van
ontleningen en reminiscensen aan klassieke auteurs, zowel wat de feiten als wat de
beschrijvingen en vergelijkingen betreft. Het moet voor de literaire fijnproevers van de 18de
eeuw een exquis genot zijn geweest, de talloze citaten en zinspelingen als zodanig te
herkennen, en de wijze te bewonderen waarop Fénelon ze had weten te ver-
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werken tot een mozaïek, dat zó nauwkeurig bij de wereld van de Oudheid aansloot en
tegelijkertijd zó duidelijk doelde op die van de eigen tijd.
Natuurlijk was er ook kritiek, en veelszins een gerechtvaardigde. De nadelen van de
primair-didactische opzet laten niet na, zich in de Télémaque te doen gelden. De ontwikkeling
van het verhaal en de tekening van de karakters staan te duidelijk in dienst van de morele
en paedagogische strekking om helemaal te kunnen voldoen. Aan passages, waarin die
strekking minder op de voorgrond treedt, besteedt Fénelon ook minder aandacht en dan
herhaalt hij zichzelf; zo worden b.v. de verschillende schipbreuken steeds naar hetzelfde
schabloon beschreven. Ook verliest hij meermalen - en dat was voor zijn tijdgenoten een
kardinale fout! - de waarschijnlijkheid uit het oog, door lange gesprekken te doen plaats
79
vinden op momenten die daarvoor volkomen ongeschikt zijn.
De kritiek deed echter weinig afbreuk aan de bewondering en de daarmee gepaard gaande
algemene opluchting. Eindelijk had dan Frankrijk op episch gebied zijn achterstand ingehaald!
En hoe! ‘Ce poème épique, quoique en prose, met notre nation en état de n'avoir rien à
envier de ce côté-là aux Grecs et aux Romains’, schreef de koninklijke censor De Sacy in
80
zijn Approbation voor de uitgave van 1717.
De Sacy was niet de enige die in de Télémaque, ‘quoique en prose’, een heldendicht zag;
hij sprak als de tolk van vele bewonderaars. Hun opvatting wordt begrijpelijk, wanneer wij
bedenken dat er maar één alternatief was: als Fénelon's werk geen ‘epos’ mocht heten, kon
het alleen maar als ‘roman’ worden beschouwd. En de roman stond aan het begin van de
18de eeuw nog in gering aanzien; het was het genre van de sensationele, vaak ook wat
scabreuse avonturen-, schelmen- en liefdesverhalen die in literair opzicht niet meetelden.
Daartoe kon de Télémaque met zijn ‘Homerische’ stof, zijn deugdhelden, zijn verheven
moraal en zijn charmerende stijl toch niet gerekend worden!
Anderen stelden daar echter tegenover, dat de vorm beslissend is voor het genre en een
prozawerk onmogelijk een poème épique kon zijn. Tot hen behoorde ten onzent Feitama,
die in zijn vertaling de Télémaque tot een onbetwistbaar epos maakte door er het enige aan
toe te voegen wat er bij Fénelon aan ontbrak: de versvorm.
Het meest verstandige woord in deze controverse werd gesproken door Voltaire in zijn
Essai sur la poësie épique. Hij ziet scherp in, dat de Télémaque niet in verzen geschreven
had kùnnen worden, omdat Mentor in zijn lessen meermalen triviale details betrekt die zich
niet voor poëtische behandeling leenden. De proza-vorm is dus géén toevalligheid, maar
hangt samen met de inhoud, de stof. Het is dan ook onzin, Fénelon's werk als een poème
te willen beschouwen:
Le Télémaque est un roman moral, écrit, à la vérité, dans le style dont on aurait
dû se servir pour traduire Homère en prose; mais l'illustre auteur du Télémaque
avait trop de goût, était trop savant et trop juste
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pour appeler son roman du nom de poëme. J'ose dire plus, c'est que si cet
ouvrage était écrit en vers français, je dis même en beaux vers, il deviendrait un
poëme ennuyeux, par la raison qu'il est plein de détails que nous ne souffrons
point dans notre poésie, et que de longs discours politiques et économiques ne
81
plairaient assurément pas en vers français.
Toen Voltaire zijn oordeel over de Télémaque gaf, had hij zijn eigen epos, de Henriade,
reeds voltooid. Er zit in dat oordeel dan ook stellig een stuk oratio pro domo. Want hoe
bescheiden Voltaire zich in het Essai over zijn heldendicht uitlaat, de bedoeling is kennelijk
toch de lezer ervan te overtuigen dat niet de Télémaque, maar de Henriade het epos is
waarnaar al bijna twee eeuwen werd uitgezien en dat eindelijk Frankrijk op episch gebied
zou ‘opstoten in de vaart der volkeren’.
En dat heeft de Henriade inderdaad gedaan. Voltaire's epos werd al spoedig gerekend
tot ‘de vijf beroemdste heldendichten van lateren tijd’, zoals de Hollandsche Maatschappij
82
van Fraaije Kunsten en Wetenschappen het bij het uitschrijven van haar prijsvraag uitdrukte.
Dat maakt het des te merkwaardiger, dat het publiceren ervan de auteur aanvankelijk zoveel
moeite heeft gekost. De toestemming zijn werk aan Lodewijk XV op te dragen werd hem
geweigerd, aan de uitgave werden allerlei moeilijkheden in de weg gelegd. De eerste editie
(van 1723) moest dan ook clandestien verschijnen; het werk telde toen negen zangen die
nog niet overal helemaal waren voltooid. In 1728 volgt de eerste officiële uitgave, nu in tien
zangen, die in Londen verscheen en opgedragen was aan de koningin van Engeland; in
datzelfde jaar zag ook een editie het licht in Den Haag. Daarna volgen de drukken elkaar
snel op en geeft ook Frankrijk zich aan Voltaire's epos gewonnen.

La Henriade
De Henriade is gewijd aan de meest glorieuse periode uit het leven van Hendrik van Bourbon,
koning van Navarre, die in 1589 als Hendrik IV koning van Frankrijk werd en een einde wist
te maken aan de bloedige godsdienst- en burgeroorlogen waardoor het land tientallen jaren
geteisterd was. Het epos vangt aan op het moment dat hij een verbond heeft aangegaan
met koning Hendrik III van Frankrijk om deze te steunen in diens strijd tegen de Ligue, en
eindigt met de triomfantelijke intocht in Parijs waar hij jubelend als vredeskoning wordt
begroet.
Voltaire's grote voorbeelden zijn de Aeneis en de Gerusalemme liberata geweest. In de
eerste drie zangen herkennen wij al dadelijk de opzet van Vergilius. Zoals Aeneas in het
eerste boek van diens epos gastvrij door koningin Dido in Carthago ontvangen wordt, en in
het tweede en derde boek haar het verhaal doet van de ondergang van Troje en van zijn
zwerftochten tot op het ogenblik van zijn schipbreuk aan de Carthaagse kust - zo wordt in
de eerste zang van de Henriade Hendrik naar Engeland gezonden om de hulp in te roepen
van koningin Elisabeth, als tegenwicht tegen de steun die Spanje aan de Ligue verleent;
Elisabeth ontvangt de koninklijke ambassadeur met de meeste welwillendheid, en in de
tweede en derde zang doet deze haar dan het verhaal van de godsdienstoorlogen in Frankrijk
tot op het ogenblik van zijn
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vertrek naar Engeland. Toch is ook hier al invloed van Tasso en de Renaissancisten
merkbaar. Tekenend is bijvoorbeeld, dat Voltaire zijn epos in zangen verdeelt en niet in
boeken. En terwijl er in de eerste helft van de Aeneis - afgezien van Aeneas' verhaal over
de val van Troje - nog nauwelijks sprake is van oorlog, houdt Voltaire zich aan de
83
Renaissancistische opvatting dat een epos ‘tout guerrier’ behoorde te zijn. Van het begin
af staan bij hem dè strijd en de oorlogsdaden van zijn helden in het middelpunt van de
belangstelling.
Ook ten aanzien van le merveilleux wijkt Voltaire van Vergilius af. Hij gaat nièt mee met
Boileau, die bezwaar had gemaakt tegen le merveilleux chrétien van Tasso en diens school,
84
en terugkeer naar het goden-apparaat van de heidens-klassieke mythologie had bepleit.
In principe is hij het geheel met Tasso eens, dat er in een Christelijk-nationaal epos - zoals
ook de Henriade er een is - geen plaats kon zijn voor heidense goden. Maar wat deze er in
de Gerusalemme voor in de plaats had gesteld - de strijd tussen Hemel en Hel, en de
overdaad aan magie - was voor de 18de-eeuwer niet meer aanvaardbaar. Toverij was
onmogelijk en deed in een epos dus tekort aan de grote eis van de waarschijnlijkheid. En
het voortdurend ingrijpen van God of Satan al naar de auteur daaraan behoefte had, was daarin was Voltaire het wèl met Boileau eens - een aantasting van ‘les mystères terribles’
van het Christendom. De oplossing, die Voltaire voor dit dilemma vond, is typerend voor het
rationalisme van zijn tijd, en verklaart waarom zij zoveel opgang heeft gemaakt en zoveel
85
navolging gevonden. Hij maakt van de bovennatuurlijke wezens, die in zijn epos moeten
optreden, allegorieën. De menselijke eigenschappen en aandriften - goede zowel als slechte,
maar vooral de laatste - worden gepersonifieerd voorgesteld en oefenen in
anthropomorph-bovenmenselijke gedaante hun invloed uit; in zekere zin zijn zij verwant aan
de sinnekens uit het rederijkersdrama, maar zonder de komische inslag die deze gewoonlijk
hebben. Op deze manier slaagt Voltaire erin, aan de strijd op aarde de vereiste ‘boven-aardse’
achtergrond te geven, zonder dat de waarschijnlijkheid in het gedrang komt: de allegorie
concretiseert immers slechts wat in abstracto wel degelijk een realiteit is.
De grote tegenstandster van de held uit de Henriade is La Discorde: de Tweedracht die
poogt hem te verhinderen vrede en eendracht aan Frankrijk terug te geven. Zij wordt daarin
bijgestaan door figuren als de Politiek, de zinnelijke Hartstocht, het Fanatisme. - Tegenover
haar staat de geest van Saint-Louis, de 13de-eeuwse koning Lodewijk IX de Heilige die in
zijn tijd als een volmaakt ridder gold en in 1297 heilig werd verklaard. Ter wille van het land
en het volk, die hij zo lief heeft, steunt hij vanuit de hemel de pogingen van Hendrik om tot
vrede te komen, daarin geholpen door le génie de la France, de goede genius van het land,
en la vraye religion, het Rooms-Katholicisme. Saint-Louis is een uitzondering op le merveilleux
allégorique in Voltaire's epos; hij wordt voorgesteld als boodschapper van God - ‘c'est
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Dieu qui m'envoie’ (VI, 347b) - en komt daarin overeen met de Engelen die bij Tasso met
een opdracht naar de aarde worden gezonden.
Op zichzelf is deze ‘boven-menselijke’ controverse een mooie vondst van Voltaire, en de
beschrijvingen die hij van zijn allegorische personificaties en hun diverse verblijfplaatsen
geeft, zijn goed doordacht en vaak origineel. Toch doet zich ook duidelijk het bezwaar van
deze renovatie gelden. Voltaire's personificaties komen vanwege hun rationalistische
oorsprong niet tot werkelijk leven. Zij blijven voor de lezer te veel allegorie om in het epos
meer dan een onwezenlijk bestaan te leiden. Zij missen wat de goden van Homerus en
Vergilius, en ook de magiërs van Tasso, wèl hebben: het accent van echtheid in een wereld
die wij binnen het epos als volkomen reëel aanvaarden.
Ook nog in een ander opzicht openbaart zich het rationalisme, dat bij wijze van spreken
aan de wieg van de Henriade heeft gestaan. Bij de epos-dichters van de Renaissance lag
het poëtische zwaartepunt steeds in de plastische, dikwijls vervoerende, wijze waarop zij
aan hun grootse verbeeldingen gestalte wisten te geven. Zij beeldden uit; zij zagen zelf vóór
zich wat zij ons willen doen mee-zien en mee-beleven. Bij Voltaire daarentegen domineert
niet de uitbeelding, maar het betoog. Zijn kracht ligt in de eerste plaats in de manier waarop
hij, kort en bondig en vaak ongelooflijk raak, een typering weet te geven, een situatie samen
te vatten, een algemene conclusie spreekwoordelijk te formuleren. De ‘sententies’ van de
16de en 17de eeuw bereiken bij hem een hoogtepunt. Ik laat hier enkele van deze
typisch-Voltairiaanse uitspraken volgen. Men vindt er al dadelijk een in de propositio,
aansluitend bij het ‘Arma virumque cano’ van Vergilius: ‘Je chante ce héros, qui regna sur
la France, // Et par droit de conquête, & par droit de naissance’ (I,1-2). In twee versregels
is hier de essentie van het hele epos samengevat: een held, koning krachtens zijn
geboorterecht, die zijn koninkrijk op zijn vijanden veroveren moest en er zo een twéévoudig
recht op kreeg. Elders gaat het om een jong meisje, dat door l'Amour in contact wordt
gebracht met de held, en natuurlijk niet tegen die confrontatie is opgewassen. Weer wordt
de situatie in twee regels meesterlijk samengevat: ‘Elle avait à combattre, en ce funeste
jour, // Sa jeunesse, son coeur, un héros, & l'Amour’ (IX,231-232). In III,83-86 treft de rake
karakteristiek van het hoofd van de Ligue, hertog Hendrik de Guise: ‘Téméraire en ses
voeux, sage en ses artifices, // Brillant par ses vertus, & même par ses vices; // Connaissant
le péril, & ne redoutant rien; // Heureux guerrier, Grand prince & mauvais citoyen’. En als
laatste voorbeeld een beroemd geworden sententie: ‘Le crime a ses héros, l'erreur a ses
martyrs’ (V,200). Dergelijke details zijn telkens weer een verrassing en houden de aandacht
voortdurend gespannen.
Ook de - in een oorlogs-epos ter afwisseling onmisbaar geachte - liefdesepisode ontbreekt
in de Henriade niet. Het is zelfs deze episode die, evenals in de Aeneis het geval was met
de liefde van Aeneas en Dido, het meest de aandacht getrokken heeft en als het best
geslaagde deel werd beschouwd.
Men vindt ze in de negende zang. De aanhoudende overwinningen van Hendrik van
Navarre in alle veldslagen beginnen tenslotte la Discorde te verontrusten. Zij begrijpt dat er
met ongewone middelen ingegrepen zal moeten worden, willen de Ligueurs nog een kans
hebben. Daarom begeeft zij zich naar de verblijfplaats van de Liefdesgod, l'Amour, om diens
hulp in te roepen. Deze Liefdesgod is nièt de Cupido uit de mythologie van de Oudheid, al
heeft hij er enkele uiterlijke trekken mee gemeen. Ook hij is een allegorie: per-
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sonificatie van de zinnelijke hartstocht die in het verderf stort. Hij woont in een tempel waarvan
‘l'aimable entrée’ (IX,37) enkel bekoorlijke verlokking is. Maar binnen is er geen spoor van
liefelijkheid meer te vinden: ‘Les plaintes, les dégoûts, l'imprudence, la peur, // Font de ce
beau séjour un séjour plein d'horreur’ (IX,43-44). De Jaloesie waart er rond, in gezelschap
van Wantrouwen, Haat, Toorn, Boosaardigheid, Berouw. Wij zijn hier wel heel ver van het
Idalische dal, waar volgens de Oudheid Venus woonde temidden van louter liefelijkheid en
lentevreugde, en waar Cupido zich in zijn vrije tijd vermeide met het vangen van vlinders en
bijen!
L'Amour blijkt bereid aan het verzoek van la Discorde te voldoen. Gewapend met zijn
pijlen, ‘Il vôle aux champs Français sur l'aîle des zéphirs’ (IX,108). Onderweg geniet hij met
daemonische vreugde van de aanblik der plaatsen waar hij eerder triomfen heeft gevierd,
bijna altijd tot ongeluk voor de betrokkenen. Hij ziet de velden waar eenmaal Troje lag,
ondergegaan door de liefde van Paris voor Helena. Vaucluse herinnert hem aan het leed
van Petrarca om Laura, het kasteel van Anet aan de liefde van Hendrik II voor Diane de
Poitiers. Eindelijk bereikt hij Ivry, waar Hendrik van Navarre juist met zijn edelen op jacht is.
L'Amour maakt dadelijk gebruik van de gelegenheid die dit hem biedt. Hij brengt de elementen
in beroering; er breekt een noodweer los: storm, bliksem en stortregen, op klaarlichte dag
wordt het donker als bij nacht. Hendrik raakt zijn jachtstoet kwijt; verloren en eenzaam
ploetert hij door de modder, op zoek naar een onderkomen. Zo komt hij bij een afgelegen
kasteel, waar een jongmeisje van edelen bloede woont, Gabriëlle d'Estrées. L'Amour heeft
haar al voorbereid op de rol die hij haar heeft toebedacht. In de gedaante van een onschuldig
kind is hij bij het onschuldige meisje doorgedrongen, en heeft hij haar verteld dat Hendrik,
86
de overwinnaar van Mayenne, op komst is om bij haar te schuilen. Tegelijkertijd blies hij
haar ‘Un desir inconnu de plaire à ce héros’ (IX,188) in; zij wordt daardoor nog mooier en
verleidelijker dan zij al was. Maar nog is l'Amour niet tevreden! Hij betovert het kasteel en
87
zijn omgeving. Elkaar omstrengelende myrtebomen schieten plotseling uit de grond; wie
onder hun schaduw doorgaat, wordt met onzichtbare banden vastgehouden. Er stroomt een
beekje waarvan het water alle plichten vergeten doet. Alles leeft er nog slechts vàn en vóór
de liefde. In dit betoverde kasteel zijn natuurlijk zowel Gabriëlle als Hendrik weerloze
slachtoffers van l'Amour. Voor hen bestaat alleen nog maar hun hartstocht. Hendrik vergeet
zijn verantwoordelijkheid, zijn leger, zijn wachtende officieren. Een catastrophe dreigt: ‘On
le cherchait en vain; ses soldats abattus, // Ne marchant plus sous lui, semblaient déjà
vaincus’ (IX, 243-244).
Maar dan grijpt le génie de la France in, opgeroepen door Saint-Louis. Neergedaald uit
de hemel, zoekt hij in het leger de beroemde Hugenotenleider en staatsman Philippe Du
Plessis-Mornay op, onkreukbaar in eer en trouw als geen ander, en inspireert hem tot redding
van Hendrik. Mornay slaagt erin het kasteel te vinden waar de held verblijft. Tevergeefs
tracht l'Amour hem de toegang te beletten of hem te verleiden. Met de Wijsheid
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aan zijn zijde schrijdt hij ongehinderd voort, totdat hij diep in de kasteeltuin eindelijk zijn
koning vindt, verloren in het minnespel. Als Hendrik de statige en strenge figuur van Mornay
vóór zich ziet staan, hervindt hij zichzelf. Weer weet Voltaire met een minimum aan woorden
aan te geven, wat deze ontmoeting voor Hendrik betekent: ‘il le voit & rougit’ (IX,312b). De
koning schaamt zich over zijn gedrag en is dadelijk bereid met Mornay naar het leger terug
te keren: ‘Partons, bravons l'Amour dans les bras de la Gloire’ (IX,330). Het afscheid kost
hem overigens moeite genoeg, want de wanhoop van Gabriëlle snijdt hem door de ziel.
Maar hij gáát, ook al verliest zij van verdriet het bewustzijn en ‘Reste sans mouvement, sans
couleur & sans vie’ (IX,346).
Het is duidelijk, dat Voltaire voor dit beroemdste gedeelte van zijn Henriade véél te danken
heeft aan Tasso's Gerusalemme liberata. Wat hij geeft, is tenslotte niets anders dan een
rechtstreekse imitatio van de episode, waarin de toveres Armida de held Reinout op haar
88
tover-eiland gevangen houdt in de boeien van een wellustige liefde. Tot in de details vinden
wij de parallellie terug. Ik noem ter illustratie slechts twee voorbeelden. Zoals de twee ridders,
die Reinout moeten bevrijden, hem in de binnenste paleistuin aantreffen in de armen van
Armida, zo vindt Mornay koning Hendrik in de tuin en in de armen van Gabriëlle. Zoals
Armida flauw valt als Reinout haar verlaat, zo ook Gabriëlle als zij haar geliefde ziet
vertrekken.
Maar niet alleen aan Tasso is Voltaire hier schatplichtig; hij is dat eveneens aan Camões
en Vergilius! In Os Lusiadas gaat Venus, wanneer zij ter beloning van de Portugezen haar
89
gelukzalige eiland voor hen voorbereidt, naar de verblijfplaats van Cupido om hem te vragen
haar bij de volvoering van haar plan behulpzaam te zijn. Precies zo en om dezelfde reden
begeeft in de Henriade de brouwster van alle kwaad, la Discorde, zich naar de tempel van
l'Amour; alleen is de luchtige en blije verbeelding van Camões bij Voltaire geworden tot een
rationele, moraliserende allegorie. Het noodweer, dat Hendrik onder het jagen overvalt en
naar het kasteel van Gabriëlle drijft, is afkomstig uit de Aeneis, waar het de jachtpartij van
Aeneas en Dido verstoort en beiden een schuilplaats doet zoeken in de grot waar hun
‘huwelijk’ zich voltrekt (Aen.IV,160-172).
Bij het ontlenen aan zijn voorbeelden heeft Voltaire meedogenloos alles geschrapt wat
hij daarin onwaarschijnlijk, fantastisch of overdreven vond. Het ontging hem blijkbaar of het
deerde hem althans niet, dat dit gebeurde ten koste van de poëtische charme die bij Tasso
en Camões over het verhaal wordt gelegd door de vreugde van de dichter aan het vrije spel
van zijn verbeelding: aan het loslaten van de realiteit voor een wereld waarin het ongewone
gewoon is en aan het mogelijke geen grenzen worden gesteld.
Ongetwijfeld mede dáárom staat de Henriade tegenwoordig niet hoog aangeschreven.
Een opmerking als de volgende kan zo ongeveer als graadmeter voor de huidige waardering
gelden: ‘Zijn [Voltaire's] jeugdwerk La Henriade (1728) toont duidelijk in de slappe nabootsing
90
van de Enéide dat hij geen eigen episch talent bezat’. Deze uitspraak is echter - nog
afgezien van de onjuistheid als zou Voltaire zich alleen naar Vergilius hebben gericht - een-
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zijdig en onbillijk. Tot de hoogten van Camões, Tasso en Milton reikt Voltaire stellig niet,
maar talent had hij even stellig wèl. Alleen is hij - en dat maakt hem anders dan zijn
voorgangers - typisch de dichter van het klassicisme in zijn meest rationalistische
verschijningsvorm. Hij vernieuwt niet, maar conformeert zich aan de regels. Hij is eerder
een ‘transponerend’ dan een scheppend kunstenaar. De beroemde motieven en episoden,
die hij aan zijn grote voorbeelden ontleent, bewerkt hij naar de opvattingen en de smaak
van de eigen eeuw, zodat de essentie ervan voor zijn tijdgenoten opnieuw levensvatbaar
wordt. Wij mogen niet vergeten dat het verlies aan oorspronkelijke charme, waarmee de
rationalisering gepaard ging, door die tijdgenoten juist als winst werd ervaren, omdat deze
charme inhaerent is aan een verbeeldingswereld die voor hen onaanvaardbaar en zelfs
aanstootgevend was geworden.
Voltaire was als dichter niet groot genoeg om zich bòven zijn tijd te verheffen zoals Milton,
maar wèl om die tijd op waardige wijze poëtisch te representeren. Eerst wanneer wij uitgaan
van het klassicisme, lezen wij dan ook de Henriade zoals deze gelezen moet worden. En
dan gaan wij de bewondering begrijpen, die dit epos in de 18de eeuw heeft gewekt. Want
dan worden ook wij geboeid door de knappe en schijnbaar moeiteloze aansluiting bij de
regels - regels die wij, evenals de tijdgenoten van Voltaire, moeten kennen om de toepassing
ervan ten volle te kunnen waarderen. Dan gaan ook wij de ontleende motieven en episoden
genietend herkennen, en aandacht besteden aan de virtuositeit waarmee van geval tot geval
de ontlening werd voorbereid door het toewerken naar een situatie in het verhaal die haar
mogelijk maakte. Dan krijgen wij oog voor de subtiliteit, waarmee er variaties en
accentverschuivingen zijn aangebracht, die van hetzelfde tegelijkertijd toch ook weer iets
91
anders maken. Dan gaan wij begrijpen dat die variaties mede beogen de bezwaren te
ondervangen, die Voltaire's meer ‘verlichte’ tijd had tegen de epen van zijn voorgangers.
Met de Henriade heeft Frankrijk aan het nieuwe epos van West-Europa zijn aandeel
bijgedragen: het heeft de klassicistische verschijningsvorm daarvan gerealiseerd op het
hoogste niveau dat er ooit mee bereikt werd. En wij mogen, dunkt mij, daaraan toevoegen:
dat ermee bereikbaar was.

§ 6. Engeland
In de vorige paragraaf heb ik vrij uitvoerig moeten ingaan op de mislukkingen en
teleurstellingen, die in de 16de en 17de eeuw de ontwikkeling van het nieuwe epos in
Frankrijk hebben gekenmerkt. Dat was nodig, omdat daarvan een negatieve werking is
uitgegaan op de opkomst van het Renaissancistische epos in de Nederlanden. Bij de
bespreking van de eerste epische fase hier te lande (1550-1700) moet ik dan ook op de
gang van zaken in Frankrijk kunnen teruggrijpen.
Voor Engeland behoeft een dergelijke overweging niet te gelden, zodat ik kan terugkeren
tot de eigenlijke opzet van dit hoofdstuk en mij beperken tot een overzicht van de
hoogtepunten. Daarbij valt ons dan dadelijk op, dat in Engeland - evenals in Italië, Portugal
en Spanje, maar anders dan in Frank-
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rijk - het nieuwe epos inzet met zulk een hoogtepunt: The Faerie Queene van Edmund
Spenser.
In zijn boek over het Engelse epos legt Tillyard er de nadruk op, dat in de Elizabethaanse
periode de Engelsen enigszins anders tegenover de Oudheid stonden dan hun collega's op
het vasteland:
In spite of a universal classical education, Elizabethan criticism was anything but
rigid in demanding from the epic a strict imitation of classical models. The
classicising impulses behind the Franciade and the Lusiad hardly exist in
92
England.
Naarmate na de Reformatorische troebelen van de eerste eeuw-helft de kerkelijke situatie
zich tijdens de regering van koningin Elizabeth stabiliseerde, keerde de belangstelling voor
Middeleeuwse literatuur terug, met name voor de ridderromans die zelfs ‘enjoyed something
of a new vogue in the Elizabethan age’, als gevolg waarvan ‘the Elizabethans [...] were
93
tolerant of a degree of medievalism unthinkable on the Continent’. De populariteit van de
Orlando furioso - waarvan in 1591 een vertaling (in ottava rima) door Sir John Harington
verscheen - werd daardoor versterkt, terwijl omgekeerd Ariosto's werk de interesse voor de
oude ridderverhalen stimuleerde.
Tegen deze achtergrond moet The Faerie Queene worden gezien. De eerste drie boeken
ervan verschenen in 1590, de volgende drie in 1596. Daarmee was Spenser's werk nog
slechts ten halve voltooid, maar zijn dood in 1599, op 46-jarige leeftijd, verhinderde hem
94
zijn grootse opzet ten einde toe te realiseren.
Spenser had grote bewondering voor de Italiaanse romanzo-dichters, in het bijzonder
voor Ariosto aan wie hij véél te danken heeft. Maar hij kende ook Boiardo, van wie hij de
indeling overnam in ‘boeken’ die elk uit een aantal canto's bestaan. Hij gaat daarbij echter
veel systematischer te werk dan zijn voorganger. Terwijl bij de laatste het aantal canto's per
95
boek wisselt, handhaaft Spenser een strenge regelmaat. Elk boek omvat er twaalf, en in
totaal had zijn epos twaalf boeken moeten tellen. De voorkeur voor het getal twaalf hangt
ongetwijfeld samen met het feit dat Vergilius zijn Aeneis in 12 boeken geschreven had.
Eerst nadat hij, naar de voorgang van Ariosto en Boiardo, zijn Faerie Queene had opgezet
en aangevangen, kon Spenser kennis nemen van de inmiddels verschenen Gerusalemme
liberata. Naar geest en strekking sloot Tasso's epos nauwer aan bij wat hem voor ogen
stond dan de speelse en vaak ironische Orlando, maar juist daardoor was het ook ‘far less
suggestive of incident and situation’ dan de laatste. En zo werd het ‘his aim in the Faerie
96
Queene to combine something of Ariosto's exuberance with the poetic temper of Tasso’.
Hoewel Spenser de strofe-vorm handhaafde, nam hij niet de ottava rima
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van zijn Italiaanse voorbeelden over. Hij ontwikkelde een eigen ‘Spenserian stanza’ van
acht decasyllaben, afgesloten door een alexandrijn; het rijmschema is ababbcbcc. Behalve
de ottava rima kunnen ook de rhyme royal van Chaucer met zijn oneven aantal versregels
(ababbcc) en diens stanza met rijmschema ababbcbc hem daarbij hebben geleid; ‘but to
97
admit this detracts in no way from the absolute originality of the Spenserian stanza’.
Eenzelfde originaliteit als naar de vorm is er ook naar de inhoud. Men kan de
opeenvolgende boeken van The Faerie Queene beschouwen als een reeks samenhangende
romanzi, maar dan wel van geheel andere aard dan die van Boiardo en Ariosto! Terwijl
dezen zich geen ander doel stelden dan verfijnd en speels vermaak, was voor Spenser zijn
epos een zaak van diepe ernst. Hij heeft er een morele bedoeling mee: ‘The generall end
therefore of all the booke is to fashion a gentleman or noble person in vertuous and gentle
discipline’. Zijn ridderverhalen moeten dan ook gelezen en verstaan worden als ‘a continued
Allegory, or darke conceit’.
Die beide uitspraken zijn te vinden in de brief, die Spenser aan zijn vriend Sir Walter
Raleigh schreef, als toelichting bij de eerste drie boeken van The Faerie Queene toen deze
in 1590 verschenen. Uit die drie boeken - slechts het eerste kwart van het geheel! - vielen
opzet en strekking van het epos nog niet duidelijk op te maken, en daarom achtte de dichter
het wenselijk ‘to discouer vnto you the general intention and meaning, which in the whole
course thereof I haue fashioned ...’. Diezelfde overweging gold uiteraard ook ten opzichte
van andere lezers; vandáár dat Spenser zijn verklarende brief aan de uitgave van 1590
98
toevoegde.
Het is maar goed dat hij dit gedaan heeft, want anders zou de door hem voltooide helft
van het epos min of meer in de lucht zijn blijven hangen. Spenser houdt zich namelijk aan
het Horatiaanse voorschrift niet ab ovo te beginnen, maar de lezer dadelijk in medias res te
99
voeren. Hij gaat daarin echter veel verder dan Vergilius, bij wie de voorgeschiedenis - en
daarmee de verklaring en fundering - van Aeneas' landing op de kust van Carthago reeds
in het tweede en derde boek van zijn epos aan de orde komt. Naar de opzet van Spenser
zou bij hem de voorgeschiedenis echter eerst in het láátste (twaalfde) boek worden verteld,
om tot het einde toe de lezers in gespannen onzekerheid te laten omtrent de achtergrond
en de samenhang van alles wat er tevoren gebeurt. Een gelukkige greep kan deze excessieve
toepassing van Horatius' advies aan de beide Pisones zeker niet worden genoemd! De lezer
blijft op die manier het gehele epos dóór verstoken van de achtergrondgegevens, die voor
een goed begrip van de verhaalde gebeurtenissen onmisbaar zijn. Het eindeloos uitblijven
van de voorgeschiedenis doet de aanvankelijk gewekte spanning - die bij Vergilius wordt
opgelost voordat zij frustrerend kan gaan werken - bij Spenser omslaan in irritatie. De lezer
voelt zich tekort gedaan: hij verlangt geen verklaring achteraf in het laatste boek, maar de
mogelijkheid om reeds onder het lezen te gaan begrijpen hoe nu eigenlijk de vork in de steel
zit.
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Dank zij de brief aan Raleigh weten wij hoe Spenser zich de samenhang tussen vork en
steel voorstelde, ook al is hij aan zijn twaalfde boek niet meer toegekomen. Ter wille van de
meerdere duidelijkheid geef ik de schematische opzet niet weer in zijn eigen woorden, maar
in de samenvatting van E. de Selincourt:
100

Prince Arthur has seen in a vision Gloriana, the Faerie Queene, and, ravished
by her beauty, resolves to seek her out in faery land; the adventures that befall
him on the way are to form the main plot, and to serve as connecting links to
bind the whole together. Now the Faerie Queene has an annual feast which lasts
twelve days, and on each day she sends forth a knight to aid some suppliant
who has come to beg a champion from her court. It so falls that the redress of
each wrong calls for the exercise of a separate virtue. To the adventures of each
knight a book is principally to be devoted; and in the fortunes of each, Arthur,
still in quest of his lady, is in some measure to bear a part, thus gaining experience
101
in all that befits a perfect character.
Op de achtergrond van elk der zes bestaande boeken moet dus ‘the Annuall feaste’ van
de Faerie Queene worden gedacht. Elk van de betrokken ridders is door haar uitgezonden
met een bepaalde opdracht, en aan de uitvoering daarvan wordt een bepaalde deugd
gedemonstreerd: Holinesse (vroomheid en rechtgelovigheid), Temperaunce, Chastitie,
102
Friendship, Ivstice, Covrtesie. Uit de avonturen van de ridders blijkt van geval tot geval
welke hoge eisen deze deugden stellen, welke gevaren haar beoefenaars bedreigen, hoe
en met welke hulp de overwinning op het kwaad kan worden behaald.
In zijn brief aan Raleigh verklaart Spenser, dat hij op deze wijze achtereenvolgens ‘the
twelue priuate morall vertues, as Aristotle hath deuised’ wilde behandelen. De Selincourt
wijst er echter op, dat de dichter zich niet aan de deugden van Aristoteles houdt, maar een
eigen keuze volgt. Wel heeft hij een en ander aan de Griekse wijsgeer te danken, met name
his analysis of virtue into separate, though at times barely distinguishable,
virtues, and in the conception of one, μεγαλοψυχία, called by Spenser
103
Magnificence, which in a measure presupposes the possession of them all.
Als drager en personificatie van de Magnificence, die alle speciale deugden omvat, treedt
Arthur dan ook op in àlle boeken, van The Faerie Queene, en heeft hij in elk daarvan deel
aan de uiteindelijke triomf van de ‘separate virtue’ die er allegorisch wordt uitgebeeld. Zoals
Spenser het in zijn brief aan Raleigh zelf formuleert: ‘... in the whole course I mention the
104
deedes of Arthure applyable to that vertue, which I write of in that booke’.
Op deze manier kan Arthur inderdaad de schakel zijn tussen de opeenvolgende boeken.
Gaandeweg wordt deze functie echter minder belangrijk,
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omdat Spenser ook van andere schakels gebruik gaat maken. Steeds meer laat hij naast
de eigenlijke hoofdpersoon van een booke ook figuren optreden, die wij reeds kennen uit
een vroeger avontuur of die in een volgend de centrale plaats zullen gaan innemen. Hij is
er kennelijk op uit, te voorkomen dat zijn werk zal uiteenvallen in twaalf betrekkelijk los naast
elkaar staande verhalen, en tracht ze daarom zoveel mogelijk onderling te verweven; om
dit te bereiken brengt hij een groot aantal figuren samen, waaruit hij er telkens een paar
naar voren haalt voor een bepaalde episode of een bepaald avontuur. Dat is de vertel-wijze
van Ariosto, en De Selincourt heeft ongetwijfeld gelijk als hij opmerkt: ‘as far as mere narrative
105
is concerned he seems to be treating his plot with all the daring inconsequence of Ariosto’.
Het is duidelijk, dat de Faerie Queene bij deze opzet véél van zijn lezers eist. Het is niet
zo eenvoudig om in de details van de beschreven avonturen de moreel-allegorische betekenis
te onderkennen die Spenser bedoelde; zelfs niet om vast te stellen of een bepaald detail
opgevat moet worden als allegorie dan wel als onderdeel van het verhaal zonder meer. En
die moeilijkheid wordt nog aanzienlijk vergroot door het feit dat Spenser's figuren en situaties
vaak niet alleen betrekking hebben op de morele allegorie van het boek waarin zij voorkomen,
maar tevens doelen op reële personen en gebeurtenissen uit zijn tijd. Voor wat de Faerie
Queene betreft, zet de dichter dat in zijn brief aan Raleigh uitdrukkelijk uiteen. Het is niet
toevallig dat zij Gloriana heet, want in de morele allegorie is zij de personificatie van de glory
waartoe de deugd voert. Maar daarnaast is zij tevens koningin Elizabeth, zoals Spenser
haar ziet en vereert. Ook met andere vrouwen-figuren uit zijn epos doelt hij trouwens wel
op haar. Want behalve vorstin is Elizabeth óók het toonbeeld van een even deugdzame als
schone vrouw. In haar qualiteit van vorstin kan zij in het epos alleen maar Gloriana zijn,
maar als deugdzame en schone vrouw kan zij tevens haar spiegelbeeld vinden in andere
ideale vrouwengestalten die daarin optreden, zoals b.v. Belphoebe wier naam verwijst naar
106
Phoebe (Diana), de godin van de kuisheid.
Over zijn andere figuren spreekt Spenser in dit verband niet, maar voor vele daarvan geldt
107
iets dergelijks. Zo wordt b.v. met prins Arthur soms gedoeld op Sir Philip Sidney en soms
op de graaf van Leicester, al naar gelang de gebeurtenissen in het epos aanleiding geven
tot een parallellie met bepaalde historische feiten waarbij een van hen betrokken is geweest.
Hoe Spenser daarbij te werk gaat, kan ik het best demonstreren aan een
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episode, die voor Nederlanders de bijzondere attractie heeft hen in aanraking te brengen
met een stuk Nederlandse geschiedenis: de Leicesterse periode (1585-1587). Zij komt voor
in het vijfde boek dat gewijd is aan Ivstice, en neemt canto X alsmede de eerste helft van
canto XI in beslag.
Prins Arthur (Leicester) bevindt zich toevallig in het paleis van koningin Mercilla (Elizabeth),
als deze een verzoek om hulp ontvangt van Belge (de Nederlanden). Vroeger was deze ‘a
Ladie of great worth and wealth’, maar nu heeft een wrede tyran zich van haar land meester
gemaakt en het grootste deel van haar kinderen gedood: van haar zeventien zonen (de
gewesten) heeft zij er nog maar vijf over. Van alle kanten bedreigd, heeft zij een toevlucht
moeten zoeken in moerassen en venen; al haar steden en kastelen zijn in handen van de
tyran gevallen. Diens naam is Geryoneo (Philips II van Spanje), een monsterlijke reus met
drie lichamen. - Arthur biedt zich onmiddellijk aan als kampioen voor Belge, een aanbod dat
door Mercilla graag wordt aanvaard. In het land van Belge aangekomen, gaat hij er allereerst
voor zorgen dat deze weer een behoorlijke verblijfplaats krijgt. Daarvoor kiest hij de
voornaamste handelsstad uit, ondanks het machtige kasteel dat ze beschermt, ondanks het
108
sterke garnizoen, ondanks de ‘Seneschall of dreaded might’ (Parma) die daarover het
bevel voert. In een felle tweekamp doodt hij de Seneschall. Van drie ridders die hem willen
tegenhouden, verliezen er twee het leven; de derde slaat op de vlucht. Onweerstaanbaar
dringt Arthur het kasteel binnen en veegt dat van vijanden schoon, om er vervolgens Belge
binnen te voeren; met het bezit van het kasteel heeft deze tevens haar stad teruggewonnen.
- Maar Geryoneo legt zich daar niet bij neer! ‘With all his many bad’ haast hij zich naar het
verloren kasteel en eist van Arthur de overgave. Diens enige antwoord is dat hij - ‘Full nobly
mounted in right warlike wize’ - de poort uitrijdt en Geryoneo uitdaagt tot een tweegevecht.
Het wordt een verschrikkelijk duel, waarvan de beschrijving niet minder dan tien stanza's
vraagt. Aanvankelijk is Geryoneo in het voordeel door zijn drie lichamen en zes handen,
maar Arthur weet tenslotte toch de overwinning te behalen en zijn vijand te doden. Met
tranen van dankbaarheid ‘Belge with her sonnes prostrated low // Before his feete, in all that
peoples sight’. Maar tevens smeekt zij hem, haar ook nog te bevrijden van het monster (de
Inquisitie) dat verborgen ligt onder het gouden afgodsbeeld, door Geryoneo opgericht ‘in
this Church hereby’. Arthur aarzelt geen ogenblik. Hij gaat de kerk binnen en roept het
monster tevoorschijn door driemaal met het ontblote zwaard op het afgodsbeeld in te slaan.
Het is een afgrijselijk wezen dat hij tegenover zich ziet: een soort sfinx met vrouwengezicht,
hondenlijf, drakenstaart, leeuwenklauwen en arendsvleugels. Eerst deinst dat monster voor
Arthur terug, maar als het ziet dat vluchten onmogelijk is, valt het hem aan ‘like to an hellish
feend’. Eén ogenblik raakt de held door een geweldige slag van de drakenstaart in verwarring
en in gevaar. Maar dan herstelt hij zich en ‘Vnder her wombe his fatall sword he thrust, //
And for her entrailes made an open way, // To issue forth’. Onder het uitbraken van
sulfer-wolken
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sterft het monster en kan niet meer verhinderen dat Arthur het afgodsbeeld aan stukken
breekt. Dan is Belge waarlijk vrij van elke bedreiging; zij en haar volk bekransen hun verlosser
met laurieren en voeren hem in triomf door de straten van hun stad. Korte tijd blijft Arthur
nog in Belge's land, ‘Vntill he had her settled in her raine, // With safe assuraunce and
establishment’; dan keert hij naar Faery court terug.
Wie dit avontuur van Arthur vergelijkt met de werkelijkheid van de Leicesterse periode in
Nederland, ziet dadelijk dat de parallellie uiterst vaag en globaal is. De verschillen zijn groter
dan de overeenkomsten - zózeer zelfs dat de beoogde parallel de lezer waarschijnlijk zou
zijn ontgaan, als de dichter er hem niet op had geattendeerd door de naam Belge, haar
zeventien zonen, en vermelding van ‘the yoke of inquisition’. Aldus in de goede richting
gestuwd, kan hij er niet aan ontkomen in Geryoneo Philips II, in diens Seneschall Parma,
en in het sfinx-achtige monster onder het afgodsbeeld de Inquisitie te herkennen. Hij kan
nog verder gaan en vermoeden dat Belge's weduwschap opgevat moet worden als zinspeling
op de dood van Willem van Oranje in 1584, en dat met de drie lichamen van Geryoneo
gedoeld wordt op de Spaanse, Italiaanse en overzeese gebiedsdelen waarover Philips II
heerste. Maar dan is die lezer al bezig met conjecturen waarover geen zekerheid valt te
verkrijgen. Want zowel het weduwschap van de verdrukte Belge als de drie lichamen van
de tyran kunnen even goed, zonder enige symboliek, deel uitmaken van de emotionele en
miraculeuse attributen, die behoren bij de sfeer van de ridderroman waarin Spenser het
Nederlandse ‘avontuur’ van Leicester heeft getransponeerd. Evenals bij de morele blijken
ook bij de ‘politieke’ allegorie de grenzen te vaag om precies te kunnen worden aangegeven.
Belangrijker dan de vraag of bepaalde details al dan niet naar de werkelijkheid verwijzen,
is echter die naar de reden voor Spenser's opzienbarende afwijking van de historische
realiteit in het geheel van zijn weergave. Wat in feite een mislukking was geweest, wordt
door hem voorgesteld als een groots en volledig succes dat zowel Arthur-Leicester als
Mercilla-Elizabeth tot eer strekt. Dat komt, omdat hij met Faerie land wel steeds Engeland
bedoelt, zoals de Faerie Queene steeds Elizabeth is, maar ... een Engeland dat ànders is
dan het werkelijke: nobeler, mooier, gelukkiger. Faerie land is de uitbeelding van de
idealiserende droom, waarin hij zijn land ziet zoals het zou moèten en misschien ten dele
ook wel kùnnen zijn. Dat verbeelde Engeland is even onbereikbaar als onwezenlijk; dat
besef wordt door de sprookjes-motieven in de ridderlijke avonturen voortdurend
geaccentueerd. Maar tegelijkertijd is het in wezen toch wel degelijk het Engeland van
Elizabeth en van haar ‘ridders’: Sidney, Leicester, Raleigh en anderen. Daarom hebben zij
ook in Faerie land hun plaats, in de geïdealiseerde gestalte die bij het geïdealiseerde
Engeland behoort. Vandaar dat er telkens gezinspeeld wordt op de reële feiten waarbij zij
betrokken zijn geweest. Maar bij de transpositie naar Faerie land worden ook die feiten
opgenomen in de idealiserende droom, en uitgebeeld, niet zoals zij in werkelijkheid waren,
maar zoals zij hadden moeten zijn om in die droom te passen. ‘Spenser's whole artistic
method is that of idealization, and of emphasis on the essential. But for all that he bases it
109
on life’, constateert De Selincourt.
Ik meen met dit alles inhoud en strekking van The Faerie Queene voldoende
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gekarakteriseerd te hebben om te doen uitkomen, hoe juist de opmerking is die Tillyard bij
de bespreking van Spenser's epos maakt:
The true requisite for the reader of Spenser is a kind of sustained tact, a tact
of knowing when to press the allegory, when to abandon it, and when to allow it
110
to count for not too much without losing sight of it altogether.
111

Er valt over The Faerie Queene uiteraard nog veel meer te zeggen. Maar een uitvoeriger
behandeling zou in mijn overzicht van het nieuwe epos in West-Europa niet op zijn plaats
zijn. Ik laat daarom ook een bespreking van Spenser's poëtische qualiteiten en de aard van
zijn dichterschap achterwege. Hoe belangrijk ook voor een juiste evaluatie van The Faerie
Queene, voor de ontwikkeling van het Renaissance-epos als genre zijn deze aspecten niet
essentieel.
Wèl essentieel is in dat verband echter de conclusie, waartoe De Selincourt aan het slot
van zijn inleiding komt en die ik daarom niet onvermeld wil laten. De Engelse geleerde wijst
op de diepe persoonlijke betrokkenheid van Spenser bij zijn werk: ‘All that he creates is alike
moulded and controlled by his personal emotions, and is deeply charged with his own
reflection’. Het is de dichter niet in de eerste plaats te doen om wat hij vertelt of beschrijft,
maar om de zin daarvan en zijn bezinning daarop. En:
To admit this is to deny him a supreme place among narrative poets, even
among those whose narrative is romance; and readers who love a story for its
own sake will often find him tedious, and turn with relief to Ariosto, Byron, or
112
Scott.
Ik meen dat dit volkomen juist is. Spenser was een van de grootste dichters van zijn tijd,
maar te ‘lyrisch’ geaard om tot de grootste epici te behoren. De lyrische inslag van The
Faerie Queene maakt dit werk tot een uitzonderlijk geval onder de romanzi en epen van de
Renaissance: een unicum. Daarom heeft het, ondanks zijn onvoltooidheid, nooit een
voortzetter gevonden, en evenmin eigenlijke navolgers, al heeft de dichter met zijn stanza
en met bepaalde episoden wel enige invloed uitgeoefend. In het algemeen echter was
Spenser's droom van Faerie land tè ‘Spenserian’ om na- of verder-gedroomd te kunnen
worden door een ander.
Aan het eind van de 16de eeuw valt naast Spenser eigenlijk alleen Samuel Daniel als episch
dichter van enige betekenis te noemen. In 1595 verschenen - in ottava rima - de eerste vier
boeken van zijn History of the Civil Wars between York and Lancaster; het tweede viertal
volgde in 1609, tot het derde is het nooit gekomen. Het werk heeft te veel van een historische
kroniek om als epos werkelijk geslaagd te mogen heten; het is merkbaar dat de dichter
vooral Lucanus' Pharsalia als voorbeeld heeft gevolgd. Interessant is echter,
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dat de Civil Wars beschouwd kunnen worden als typische uiting van de gevoelens die
omstreeks 1600 de Engelsen het meest vervulden: ongelovige verbazing, en dankbaarheid
voor het feit dat op de ellende van de Rozen-oorlogen een wonder was gevolgd: ‘the internal
peace and the security from outside foes achieved by the Tudors generally and Elizabeth
113
in particular’.
In de eerste helft van de 17de eeuw valt er op episch gebied weinig belangrijks op te
merken. Enige aandacht verdient Abraham Cowley met de vier boeken van zijn onvoltooid
gebleven Davideis, geschreven in de dertiger jaren, maar eerst gepubliceerd in 1656: de
eerste poging in Engeland zich voor een epos geheel naar het voorbeeld van de klassieken
114
te richten, zoals dat aan de overzijde van het Kanaal al lang gebeurde.
Afgezien van deze voorloper werd het Engelse epos eerst nà de Restauratie van 1660
Renaissancistisch-klassicistisch in continentale zin. Daarbij is mede van invloed geweest,
dat in de periode van Cromwell vele niet-Puriteinen naar Frankrijk uitweken en daar de
‘doctrine classique’ leerden kennen.
Merkwaardig is, dat de figuur van Arthur - die in The Faerie Queene zo'n belangrijke plaats
inneemt - ook in de 17de eeuw de Engelsen blijft bezig houden. Zowel Milton als Dryden
hebben het plan gekoesterd een Arthuriade te schrijven, al is het er uiteindelijk bij geen van
beiden toe gekomen. Daarentegen verschenen, resp. in 1695 en 1697, wèl de Prince Arthur
en de King Arthur van Richard Blackmore, die daarin met Arthur doelt op de
stadhouder-koning Willem III. Meer dan een kortstondig actualiteits-succes hebben deze
epen echter niet gehad, hoe zorgvuldig Blackmore zich ook aan de epische regels hield en
115
hoezeer hij, behalve aan Vergilius, ook ontleende aan Tasso, Spenser, Milton en Dryden.
Hoe interessant dit alles op zichzelf ook moge zijn, in mijn globale overzicht kan ik er
verder zonder bezwaar aan voorbijgaan. Engeland heeft in de 17de eeuw tenslotte slechts
één epos opgeleverd dat als een hoogtepunt kan worden beschouwd: Milton's Paradise lost.
In de tijd dat Milton aan zijn epos werkte, was hij al gedurende enkele jaren geheel blind.
Telkens als hij voor een twintig- of dertigtal regels de vorm gevonden had die hem bevredigde,
was hij afhankelijk van iemand aan wie hij ze kon dicteren, om ze vast te leggen. Wij weten
niet precies wanneer hij met zijn grote dichtwerk begonnen is. In ieder geval eerst na 1655,
toen hij vanwege zijn blindheid gepensioneerd werd als ‘Latin secretary to the Council of
State’ van Cromwell en daardoor tijd vrij kreeg voor eigen - gedicteerde - arbeid. Tussen
1655 en 1660 gaf hij echter zijn beste krachten aan een drietal wetenschappelijke werken,
zodat het mogelijk is dat Paradise lost toen nog niet werd aangevangen. In 1660 bracht de
Restauratie Milton voor enige tijd in de gevangenis, maar op aandrang van enkele
bewonderaars kwam hij weer vrij en werd hij verder met rust gelaten. De jaren van volkomen
teruggetrokkenheid en afzondering, die daarop volgden, waren voor Paradise lost - al dan
niet reeds begonnen - de grote kans. In 1665 werd het voltooid en in 1667 verscheen het
voor de eerste maal in druk. Het epos telde toen tien boeken, maar voor de tweede uitgave
(in 1674) maakte Milton er twaalf van,
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ter aansluiting bij de Vergiliaanse traditie die op de twaalf boeken van de Aeneis berustte.
Een uitbreiding van het epos betekende dit niet; Milton deelde slechts de boeken VII en X,
die beide betrekkelijk lang waren, in tweeën en maakte de helften tot een afgerond geheel.
Vóór zijn blind-worden had Milton onvoorstelbaar veel gelezen. Hij was dan ook grondig
onderlegd op de gebieden die voor zijn epos van belang waren, met name de theologie en
de letteren. Behalve het Latijn beheerste hij ook het Grieks, zodat hij Homerus las in diens
116
eigen taal; de Odyssee schijnt zijn meest geliefde epos te zijn geweest. Een reis door
Frankrijk en Italië had hem met het Frans en het Italiaans vertrouwd gemaakt; hij kende de
Italiaanse theorieën omtrent het epos, en het werk van Boiardo, Ariosto en Tasso. Ook het
epos van Camões had hij gelezen, hetzij in het origineel, hetzij in de vertaling van zijn
tijdgenoot Fanshawe. Hij had bewondering voor het werk van Du Bartas, en Hugo de Groot's
Senecaanse tragedie Adamus exul was hem niet ontgaan. Van zijn landgenoten boeiden
hem vooral Chaucer en Spenser, naast wie hij graag de derde verhalende dichter van groot
formaat wilde worden, die Engeland had voortgebracht.
Paradise lost is ondenkbaar zonder deze achtergrond, maar wordt er niet door bepaald.
Als geen ander dichter van de Renaissance heeft Milton het ideaal van de imitatio weten
waar te maken: alles wat hij van anderen overnam, navolgde of verwerkte, te transformeren
tot iets van meerder waarde, zoals de bijen wat zij uit de bloemen puren omzetten in honing
(Petrarca).
Er is nog één punt waarop ik de aandacht moet vestigen, alvorens deze preliminaire
opmerkingen te besluiten. Milton volgt de traditie en houdt zich aan de regels, zolang dit
mogelijk is zonder schade te doen aan zijn werk; maar zodra hij moet kiezen, laat hij dit
laatste praevaleren en gaat hij vrijmachtig zijn eigen weg. Zo conformeert hij zich aan de
epische traditie door de tien boeken van zijn epos te maken tot twaalf. Maar hij breekt met
de veel gewichtiger traditie die in Engeland gold: dat blank verse de versvorm was voor het
drama, terwijl voor het epos hetzij een stanza, hetzij gepaard rijm vereist was. Zonder enige
aarzeling doet hij wat niet ‘kan’ en schrijft Paradise lost in blank verse; dat dit door zijn succes
117
het begin van een nieuwe Engelse traditie zou worden, kon hij uiteraard niet voorzien. Hetzelfde valt waar te nemen in Milton's houding tegenover de regels. Hij houdt zich
zorgvuldig aan het begin mediis in rebus en bereikt daarmee al in het eerste deel van boek
I een hoogtepunt: de beschrijving van de legioenen afvallige engelen, neergestort in de
uiterste diepten van de hel, waar zij nu - ‘Thick as autumnal leaves that strew the brooks //
In Vallambrosa’ (I,302-303) - versuft en wezenloos ronddrijven op de brandende sulferzee,
waarvan de vlammen geen licht geven ‘but rather darkness visible’ (I,63). Daarentegen wijkt
hij zeer bewust af van de (Tassoniaanse) regel dat het epos slechts aan oorlogshandelingen
gewijd behoort te zijn. Aan het begin van boek IX, als hij toe is aan het verhaal van de bloedeloze - zondeval, zegt hij uitdrukkelijk niet te zullen schrijven over ‘Wars, hitherto the
only argument // Heroic deemed’
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(I,28-29), maar over ‘higher argument // [...] sufficient of itself to raise // That name’ (I,42-44).
- Ook in de theologische en exegetische controversen rondom het Paradijsverhaal kent
Milton geen aarzeling bij het kiezen van de enige weg die voor hem de juiste is. Zo ten
aanzien van de vraag of er al vóór de zondeval tussen Adam en Eva lichamelijke
gemeenschap heeft (kunnen) bestaan. Ik heb elders, naar aanleiding van Vondel's Adam
118
in ballingschap, op de complexiteit van dit probleem gewezen en zal dit hier niet herhalen.
Ik signaleer slechts de twijfelloze verzekerdheid waarmee Milton het ‘oplost’ en wegveegt.
In boek IV beschrijft hij, hoe Satan het eerste mensenpaar bespiedt, om te ontdekken waar
hun zwakke punt ligt. Aan het einde van de dag trekken Adam en Eva zich voor de nacht
terug in hun ‘blissfull bower’ (IV,690) en leggen zich naast elkaar neer: ‘... nor turned, I ween,
// Adam from his fair spouse, nor Eve the rites // Mysterious of connubial love refused: //
Whatever hypocrites austerely talk // Of purity, and place, and innocence, // Defaming as
impure what God declares // Pure, and commands to some, leaves free to all’ (IV,741-747).
Deze enkele voorbeelden mogen volstaan om te typeren, hoe Milton zowel de vorm als
de stof van zijn epos hanteert: in volstrekte autonomie en met volstrekt vertrouwen in de
juistheid van zijn decisies.

Paradise lost
Wie moet trachten in kort bestek een niet al te inadaequate indruk te geven van een zó
veel-omvattend en zó veelzijdig dichtwerk als Paradise lost, kan, dunkt mij, niet beter doen
dan zich beperken tot de aspecten die hem persóónlijk het meest getroffen hebben - al
beseft hij dat daarmee aan de lezer, evenals aan de koningin van Scheba, de helft niet wordt
aangezegd.

1. - Het meest adembenemende van Paradise lost ligt - althans voor mij - in wat Milton met
dit werk beoogt. Hij wil een einde maken aan de kritiek van de mens op God; aan vragen
als: waarom schiep God de mens, als Hij in Zijn alwetendheid wist dat deze vallen zou?
waarom heeft Hij in Zijn almacht de zondeval niet onmogelijk gemaakt? waarom toegelaten
dat Satan doordrong in het Paradijs? Aan het slot van zijn invocatio spreekt hij onomwonden
deze bedoeling uit, als hij bidt om steun, opdat ‘I may assert eternal Providence, // And justify
the ways of God to men’ (I,25-26).
Het is zeker geen toeval, dat deze bedoeling in de invocatio wordt uitgesproken en niet
reeds in de propositio. Milton is er zich ongetwijfeld van bewust geweest dat zij op zichzelf
een grenzenloze, om niet te zeggen blasphemische, pretentie inhoudt. Niet in eigen kracht,
maar alleen in de naam en met de hulp van God kan hij het epos schrijven dat hem voor
ogen staat. Vandaar dat het voor hem niet genoeg is alleen de ‘heavenly muse’ (I,6) aan te
roepen en haar te vragen hem voor te zingen wat hij zeggen moet, zoals zij dat eertijds voor
Mozes en David heeft gedaan. Voor dit werk heeft hij méér nodig dan goddelijke bezieling
alleen. Hij dient ertoe gelouterd en geheiligd te worden door God de Heilige Geest zelf: door
de Geest die bij de schepping der wereld zweefde op de wateren van de nog woeste en
duistere aarde. Tot die Heilige Geest richt hij dan ook zijn tweeledig gebed, om kennis en
heiliging; enerzijds: ‘Instruct me, for thou knowest’ (I,19), anderzijds: ‘... what
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in me is dark, // Illumine; what is low, raise and support’ (I,22-23). Eerst nà dit gebed volgen
de regels over de bedoeling van het epos.
Het is naar mijn mening onjuist, in dit alles slechts een formele variant op de traditionele
aanroep tot de Muzen te zien. Wij kunnen niet tot de kern van Paradise lost doordringen,
zolang wij niet aannemen dat Milton hier spreekt uit het diepst van zijn hart. Hij zet zich niet
alleen maar tot het schrijven van een groots gedicht; hij onderneemt een daad van geloof
waartoe hij zich van Godswege geroepen en gedrongen voelt. Daarom kan hij zich zo vol
vertrouwen tot de Geest wenden om hulp, en zo twijfelloos aannemen dat zijn gebed zal
worden verhoord.
Men heeft wel gezegd, dat in Milton's epos het dogma van zondeval en genade op
rationalistische wijze wordt uitgewerkt. Ten onrechte. Milton poneert geen leerstuk, hij belijdt
zijn geloof zoals hij dat persoonlijk aanvaardt. Vanuit dat geloof vertelt en verklaart hij, maakt
hij voor zijn lezers het onbegrijpelijke even eenvoudig en vanzelfsprekend als het voor
hemzelf geworden is. Rationalistisch? Maar dan op de wijze van de kindekens, die argeloos
het Koninkrijk der hemelen ontvangen zoals het zich aan hen voordoet!
Centraal staan in het geloof van Milton: enerzijds Gods almacht en rechtvaardigheid,
anderzijds Zijn liefde en barmhartigheid. Naar die beide aspecten vertelt hij de geschiedenis
van de zondeval, om te doen zien dat ook dáárin deze twee elkaar niet uitsluiten, maar
aanvullen. Hoe dit mogelijk is, wordt het duidelijkst uiteengezet aan het begin van boek III.
De situatie is als volgt. In de twee voorafgaande boeken hebben de duivels zich, onder de
bezielende leiding van Satan, hersteld van de wezenloosheid na hun neerstorten in de
119
diepten der hel. Zij hebben hun nieuwe gebied - brandend ‘with solid, as the lake with
liquid fire’ (I,229) - verkend, er zich georganiseerd, er hun paleis en hoofdstad gebouwd:
Pandemonium. Daarop is een samenkomst van de Helleraad gevolgd, waar besloten werd
de oorlog tegen God onverminderd voort te zetten, zij het niet met rechtstreeks geweld als
vóór hun val, maar indirect en met sluwe listigheid; de enige mogelijkheid afbreuk te doen
aan God ligt in het aantasten van Zijn schepping. In dit verband komen de nieuw-geschapen
aarde en de nieuw-geschapen mens ter sprake, die nog door geen der duivels ooit zijn
aanschouwd. Ligt daar misschien hun kans? Satan neemt persoonlijk de hachelijke
verkenningstocht op zich, waarvan het antwoord op die vraag afhangt. Met titanische moed
en verbetenheid slaagt hij erin buiten de poorten van de hel te komen, de afgrondelijke
verschrikkingen van de Chaos te doorstaan en tenslotte, uitgeput, de grens van het nieuwe
wereldstelsel te bereiken. In het centrum van dat stelsel ligt de Aarde, als een kleine ster;
daarheen zet hij koers. - Vanaf Zijn troon ziet God hem gaan, en Hij maakt de Zoon - ‘on
his right // The radiant image of his glory ...’ (III,62-63) - op hem attent. Satan zal zijn doel
bereiken, zegt God, en de mens ten val brengen. Maar de mens kòn niet anders geschapen
worden dan vrij: vrij om te kiezen tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, goed en
kwaad. Want wat voor waarde zou een gehoorzaamheid hebben, die mechanisch is en niet
berust op een bewuste keus? Daarom waren de engelen vrij om te kiezen, en velen van
hen zijn gevallen. Vrij is nu ook de mens, en hij zal eveneens vallen. Maar toch is er een
fundamenteel verschil. De engelen vielen, verleid uit en door zichzelf; de mens daarentegen
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valt, verleid door een ander. Daarom is er voor hèm genade mogelijk en nièt voor de gevallen
120
engelen.
Het gehele epos dóór wordt de houding van God tegenover Zijn afvallige schepselen door
dit verschil bepaald. Tegenover Satan en de zijnen betoont Hij zich de Almachtige en
Gestrenge, tegenover Adam en Eva de Liefdevolle en Meedogende.
Reeds in het eerste boek, nog vóór de duivels zich hebben hersteld van de wezenloosheid
na hun val, legt Milton er de nadruk op, dat alles wat er straks in en buiten de hel door hen
tot stand zal worden gebracht, slechts mogelijk is doordat God het toelaat. Satan meent uit
eigen kracht en initiatief te handelen, maar in werkelijkheid volvoert hij enkel Gods plan:
door zichzelf verder te verdoemen en de ‘infinite goodness, grace, and mercy’ over het
121
eerste mensenpaar te brengen. Tillyard merkt in dit verband op, dat er sprake is van ironie
122
en dat die ironie ‘is central to the whole plot’. Dat is niet onjuist - mits men daaruit niet
afleidt dat Milton die ironie bewust heeft gewild. Zij is een onwillekeurig en vanzelfsprekend
gevolg van het feit dat Gods almacht het voorstellingsvermogen van Zijn schepselen zó
volledig te boven gaat, dat zij zich hun voortdurende afhankelijkheid van Zijn toelating of
Zijn wil niet kunnen realiseren en telkens weer menen los van Hem een eigen beslissing te
nemen. Het ironisch effect, waarvoor Tillyard aandacht vraagt, moet daarom naar mijn
mening in de eerste plaats worden gezien als bewijs voor de magistrale manier waarop
Milton in zijn epos heeft weten ‘waar’ te maken dat Gods almacht het bevattingsvermogen
van de duivels verre te boven gaat.
Zij worden er echter aan herinnerd op het hoogtepunt van hun vermeende triomf! In boek
X keert Satan na de verleiding van Adam en Eva naar de hel terug ‘successful beyond hope’
(X,463). Maar dan voltrekt zich aan hem en de zijnen de straffende metamorphose in slangen
- ‘punished in the shape he sinned’ (X,504) - ten bewijze van Gods volstrekte heerschappij
123
ook over hem.
Geheel anders betoont God zich tegenover Adam en Eva. Als deze twee in boek V,
onvewust van Satan's nabijheid en het gevaar dat hen bedreigt, beginnen met ‘their morning's
rural work [...] // Among sweet dews and
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In de woorden, die bij Milton door God tot de Zoon gesproken worden:

The first sort [= de gevallen engelen] by their own suggestion fell,
Self-tempted, self-depraved; man falls, deceived
By the other first; man therefore shall find grace,
The other none: in mercy and justice both,
Through heaven and earth, so shall my glory excel:
But mercy, first and last, shall brightest shine.
(III, 129-134)
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I, 214-220:

That with reiterated crimes he might
Heap on himself damnation, while he sought
Evil to others; and, enraged, might see
How all his malice served but to bring forth
Infinite goodness, grace, and mercy, shown
On man by him seduced; but on himself
Treble confusion, wrath, and vengeance poured.
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flowers’ (V,211-212), dan ziet ‘with pity heaven's high King’ (V,220; cursivering van mij) op
hen neer, en Hij zendt Rafaël naar het Paradijs om hen te waarschuwen op hun hoede te
zijn. - Na de zondeval zegt God te willen ‘Mercy colleague with justice’ (X,58); daarom zendt
Hij ter berechting van de gevallen mens Zijn Zoon naar de aarde: ‘Man's friend, his Mediator,
his designed // Both ransom and Redeemer volluntary’ (X,59-60). De Zoon kwijt zich met de
uiterste mildheid van Zijn straffende taak, en onmiddellijk daarna voelt Hij diep meedogen
met Adam en Eva, ‘how they stood // Before him naked to the air, that now // Must suffer
change’ (X,211-213). Hij kleedt hen daarom met eigen hand ‘as Father of his family’ (X,216):
niet alleen hun uiterlijke naaktheid met dierenvellen, maar ook hun ‘inward nakedness, much
more // Opprobrious, with his robe of righteousness’ (X,221-222). Ten gevolge daarvan
komen zij tot oprecht berouw en vurig gebed, waardoor het contact tussen de Hemel en hen
wordt hersteld. Wel zullen zij het Paradijs moeten verlaten, maar Michaël - die hen moet
uitbannen - krijgt opdracht dit met mildheid te doen: ‘Dismiss them not disconsolate’ (XI,113).
De aartsengel voldoet aan dit bevel. Hij maakt Adam - deels door visioenen, deels
verhalenderwijs - bekend met de toekomst van de wereld: alle verschrikkingen daarvan,
124
maar ook de uiteindelijke verzoening en verlossing door Christus. En hij houdt hem voor,
dat hij nu wel ‘this Paradise’ verliest, maar door geloof en liefde - ‘by name to come called
charity’ (XII,494) - in plaats daarvan ‘(thou) shalt possess // A paradise within thee, happier
far’ (XII,496-497; cursivering van mij). Door dit alles raakt Adam zó vertroost, dat hij blijmoedig
zijn verbanning kan aanvaarden; óók omdat hij Eva naast zich weet in volstrekte
125
verbondenheid. Paradise lost eindigt dan ook - in tegenstelling tot Vondel's Adam in
ballingschap - nièt in mineur. Adam en Eva hebben elkaar en weten zich gedragen door de
zorgende liefde van God. Als zij achter zich het Paradijs afgesloten zien door de vlammende
zwaarden van de Cherubim, worden zij niet door wanhoop bevangen. Integendeel bijna.
‘Some natural tears they dropt, but wiped them soon; // The world was all before them, where
to choose // Their place of rest, and Providence their guide: // They, hand in hand, with
126
wandering steps and slow, // Through Eden took their solitary way’ (XII,555-559).
Het zijn de laatste regels van Milton's epos, dat daarmee uitloopt op de Goddelijke paradox
die voor de zondige mens troost en hoop betekent: enerzijds ‘their solitary way’, anderzijds
‘and Providence their guide’.
Het geheim van Paradise lost ligt in Milton's onweerstaanbare geloof. Een
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Voor deze blik in de toekomst voert Michaël Adam naar de top van de hoogste heuvel in het Paradijs.
Milton volgt hier de passage uit Os Lusiadas na, waar Thetis de Portugezen naar de hoogste bergtop
van haar tovereiland voert om hun de geheimen van het wereldstelsel te tonen.
Eva brengt die verbondenheid aldus onder woorden:

with thee to go,
Is to stay here; without thee here to stay,
Is to go hence unwilling; thou to me
Art all things under heaven, all places thou,
Who for my wilful crime art banished hence.
(XII, 525-529)
126

Milton bedoelt met Eden niet het Paradijs (de hof van Eden) zelf, maar de landstreek waarin die hof
gelegen was (vgl. Genesis 2:8).
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geloof dat in zijn lezers inderdaad bergen verzet. Wie zich onbevangen aan zijn epos
overgeeft, kàn niet anders dan met hem mee-geloven zolang hij leest.

2. - Het tweede aspect, dat ik aan de orde wil stellen, hangt direct samen met dit geloof.
Milton's epos speelt zich af buiten de wereld die wij kennen, in plaatsen die nooit door
menselijke ogen zijn aanschouwd: de hemel, de hel, de chaos, het Paradijs. Dat stelde
uitzonderlijk hoge eisen aan zijn verbeeldingskracht en zijn beschrijvingsvermogen.
Van de genoemde plaatsen bood het Paradijs de dichter verreweg de minste moeilijkheden.
Weliswaar is dit gesitueerd op de onverdorven aarde van vóór de zondeval zoals na Adam
niemand die gekend heeft, maar desondanks blijft het een lusthof op áárde. Milton mocht
zich die hof dus denken in aardse vormen en kleuren, waaraan slechts de suggestie behoefde
te worden toegevoegd van nòg volmaakter heerlijkheid. Bovendien vond hij voor zijn
beschrijving een basis in de gegevens die Genesis 2 over de hof van Eden verschaft.
Voor hemel en hel was de dichter echter vrijwel geheel op zichzelf aangewezen. De
Bijbelse gegevens daarover zijn uiterst summier en vaag. De traditionele volks-voorstellingen
pasten niet in zijn epos, omdat zij uitgaan van de aanwezigheid van verdoemde zielen in de
hel en van gelukzaligen in de hemel, terwijl bij Milton beide op dit punt nog ‘leeg’ moesten
zijn. Enkele aanknopingspunten vond hij in de Helleraad-beschrijvingen van Vida en/of
Tasso, en ongetwijfeld ontleende hij ook wel iets aan andere auteurs wier werk hij bij de
uitgebreide lectuur van vóór zijn blindheid onder ogen had gehad. In het algemeen echter
zijn de beroemde buiten-aardse passages uit Paradise lost zowel naar vinding als uitwerking
geheel zijn eigen schepping. Op twee daarvan ga ik wat nader in, om te doen uitkomen van
welke aard zij zijn.
In boek II trekt Satan er, na de eerste samenkomst van de Helleraad, op uit, ter verkenning
van de nieuw-geschapen wereld waarin Adam leeft. Op snelle vleugels schiet hij omhoog
naar het gewelfsel van de eindeloos diepe grot waarin de hel gevangen ligt. Daar ziet hij
reeds de poorten, maar gesloten, zwaar versterkt, en bovendien bewaakt! Twee
angstwekkende wezens houden aan de binnenzijde de wacht. Het ene, half schone vrouw
half slang, heeft een levende gordel van helle-honden die zich steeds weer terugtrekken in
haar schoot en haar ingewanden verscheuren. Het andere heeft nauwelijks een
onderscheidbare gestalte: een geweldige zwarte schaduw, gewapend met een verschrikkelijke
spies, en iets wat lijkt op een koningskroon op ‘what seemed his head’ (II,672). Bijna komt
het tussen dit schaduw-monster en Satan tot een gevecht op leven en dood. Maar dan stelt
de vrouw-slang zich tussen hen. Zij heeft Satan herkend en spreekt hem aan als haar vader.
Want haar naam is Zonde, en zij is - als Athene uit het hoofd van Zeus - als een gewapende
godin uit het hoofd van Satan (toèn nog Lucifer) geboren op het moment dat deze zich voor
het eerst overgaf aan gedachten van hoogmoed en van verzet tegen God. Zonde's
schoonheid heeft er veel toe bijgedragen dat engelen hun plicht vergaten en afvallig werden.
Ook Lucifer zelf heeft geen weerstand kunnen bieden aan haar verlokking. Zwanger van
hem werd zij meegesleept in de val van de opstandige engelen, om zichzelf terug te vinden
als poortwachtster van de hel. Daar heeft zij haar kind gebaard: de Dood. Haar kind - maar
tevens haar ergste vijand: de andere gestalte bij de poort. Onmiddellijk na zijn geboorte viel
hij haar aan en verkrachtte haar. De vrucht daarvan
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zijn de helle-honden die haar ingewand bewonen en verteren! Na deze uitleg van Zonde
vinden de drie elkaar. Satan belooft aan Zonde en Dood heerschappij over de
nieuw-geschapen wereld en over de mens, als hij erin slaagt die van God af te trekken. Op
die belofte opent Zonde de poorten. Sluiten kan zij ze daarna niet meer, zodat zij wijd open
blijven staan naar de leegte van de Chaos, terwijl de vlammen door de opening naar buiten
slaan. Maar Satan kan zijn tocht voortzetten.
Er komen in deze indrukwekkende passage gedeelten voor, die zich zonder moeite
allegorisch laten interpreteren: de zonde vindt haar oorsprong in de hoogmoed van
Lucifer-Satan, en ‘de zonde voleindigd zijnde, baart de dood’ (Jacobus 1:15). Toch is Milton's
scène bij de poorten van de hel als geheel zeker géén allegorie. Immers, bij een allegorie
gaat het in de eerste plaats om wat uiteindelijk bedoeld wordt, en niet om het beeld waarin
die bedoeling tot uitdrukking wordt gebracht. Wij gaan de Faerie Queene eerst werkelijk
begrijpen, wanneer wij in de avonturen van Spenser's ridders hun moeizame opgang naar
een van de twaalf ‘priuate morall vertues’ herkennen, en in Faerie land het geïdealiseerde
Engeland dat de dichter zich droomde. Van iets dergelijks is in de passage van Milton geen
sprake. Milton beoogt allerminst de zinnebeeldige voorstelling van een abstracte theologische
waarheid. Hij wil rechtstreeks zijn lezers confronteren met de werkelijkheid van Duivel, Zonde
en Dood. Zijn beschrijving is niet bedoeld als fictie, maar als de uitbeelding van een
verschrikkelijke realiteit die precies zó heeft plaats gevonden als hij ze vertelt. Met slechts
één restrictie, die de dichter aan Rafaël in de mond legt, als deze op het punt staat aan
Adam het verloop van de strijd in de hemel tegen de afvallige engelen te gaan vertellen. De
aartsengel zegt dan: ‘... and what surmounts the reach // Of human sense, I shall delineate
so, // By likening spiritual to corporal forms, // As may express them best’ (V,571-574). Wij
mogen veilig aannemen, dat ditzelfde óók geldt voor de beschrijving van Satan's ontmoeting
aan de hellepoort en voor andere buiten-aardse passages. Die restrictie doet echter niets
af aan de intrinsieke waarheid van het vertelde. Trouwens, Milton is ervan overtuigd dat die
waarheid slechts heel weinig behoeft te worden aangepast aan ‘human sense’. Dat blijkt uit
wat hij Rafaël in onmiddellijke aansluiting op het vorige citaat laat zeggen: ‘... though what
if earth // Be but the shadow of heaven, and things therein // Each to other like, more than
on earth is thought?’ (V,574-576). In de mond van de aartsengel - die als zodanig het antwoord
kent! - kan dit moeilijk anders bedoeld zijn dan als een rhetorische vraag.
Alvorens de implicaties daarvan te bespreken, geef ik eerst een overzicht van de tweede
episode die ik in dit verband op het oog heb: het verhaal van Rafaël over de strijd in de
hemel, dat met de zo juist geciteerde versregels wordt ingeleid. Het is de meest uitvoerige
en meest grootse beschrijving van buiten-aardse gebeurtenissen in het epos.
De eerste maal dat de legers van de getrouwe en de opstandige engelen tegenover elkaar
staan, worden de laatsten teruggeslagen. Door hun verzet tegen God is er namelijk iets in
hun natuur veranderd. Zij zijn nog wel onsterfelijk, maar niet meer onkwetsbaar en niet meer
ongevoelig voor pijn. De zwaardslagen van hun tegenstanders brengen hun diepe wonden
toe, die wel snel weer genezen, maar het moment van pijn - een volkomen nieuwe sensatie
voor hen - is ondraaglijk! Alles kunnen zij aanvaarden, maar niet die pijn! ‘But pain is perfect
misery, the worst // Of evils, and, excessive, over-
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turns // All patience’ (VI,462-464), zoals een van de opstandige groten verklaart in de
krijgsraad die volgt op de nederlaag. Maar Lucifer bedenkt een middel om deze zware
handicap weer goed te maken. Gedurende de nacht graven zijn volgelingen koortsachtig
de bodem van de hemel uit, op zoek naar zwavel, salpeter, en alles wat zij verder nodig
hebben voor de uitvoering van hun plan. Wanneer de morgen aanbreekt en de beide
slagorden opnieuw tegenover elkaar staan, hebben de Luciferisten in het front van hun leger
127
een aantal kanonnen, die zij op de troepen van Michaël afvuren. Doden of verwonden
kunnen zij de getrouwe engelen daarmee niet, maar het geweld van de kogels werpt ze
omver zodat hun aanval gebroken wordt. Eén ogenblik heerst er verwarring en onzekerheid
bij de legerscharen van God: ‘but they stood not long; // Rage prompted them at length, and
found them arms // Against such hellish mischief fit to oppose’ (VI,634-636). Zij grijpen naar
de heuvels, die zij met begroeiing en al - ‘with all their load’ (VS.644) - uit de grond lichten
(‘plucked’ zegt Milton) om er de nieuwe wapenen van hun vijanden onder te begraven. Dat
lukt inderdaad, maar dan zetten de Luciferisten een tegenaanval in met eveneens de heuvels
als strijdmiddel. Het wordt een wild gevecht van man tegen man, waarbij heel het aanzicht
van de hemel verandert en schijnt terug te vallen in de chaos: ‘So hills amid the air
encountered hills, // Hurled to and fro with jaculation dire’ (VI,664-665); vanonder de
neerstortende heuvelmassa's komen de strijders hijgend weer tevoorschijn.
Maar dan grijpt God in. Wat er tot nu toe gebeurd is, heeft Hij toegelaten om de triomf van
de Zoon des te heerlijker te maken; want slechts aan de Zoon is de overwinning beschoren.
Op de derde dag van de strijd rijdt Deze uit, gezeten op ‘the chariot of Paternal Deity’ (VI,750):
128
Gods vlammende strijdwagen, ‘itself instinct with spirit’. Op Zijn woord wijkt de chaos van
het hemelse slagveld: ‘At his command the uprooted hills retired // Each to his place; they
heard his voice, and went // Obsequious; heaven his wonted face renewed, // And with fresh
flowerets hill and valley smiled’ (VI,781-784). Weerstand is onmogelijk. Verwezen laten de
Luciferisten hun wapens vallen. Over hun schilden en helmen en hoofden heen rijdt de Zoon,
oppermachtig, onbestreden. Dan drijft Hij de overwonnenen voor zich uit als een kudde
geiten of schapen, naar de kristallijnen omwalling van de hemel. Wijd opent zich bij hun
nadering deze wal: daar beneden gaapt de leegte van de Chaos. Ontsteld deinzen de
voorsten voor deze verschrikking terug, maar een
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Milton noemt ze niet met name, maar beschrijft hun uiterlijk en werking (VI, 572-592).
De beschrijving van die strijdwagen is een meesterlijk staal van apocalyptische ziening:

Forth rushed with whirlwind sound
The chariot of Paternal Deity,
Flashing thick flames, wheel within wheel undrawn,
Itself instinct with spirit, but convoyed
By four cherubic shapes; four faces each
Had wondrous; as with stars, their bodies all,
And wings, were set with eyes; with eyes the wheels
Of beryl, and careering fires between;
Over their heads a crystal firmament,
Whereon a sapphire throne, inlaid with pure
Amber, and colours of the showery arch.
(VI, 749-759)
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nòg groter verschrikking jaagt hen van achteren voort: ‘headlong themselves they threw //
Down from the verge of heaven’ (VI,864-865). Negen dagen vallen zij door de peilloze diepte,
tot zij eindelijk, aan de andere zijde van de Chaos, worden opgevangen door de hel.
Nog minder dan bij de ontmoeting van Satan, Zonde en Dood is hier een allegorische
interpretatie mogelijk. Hoogstens kan men erop wijzen, dat het buskruit als duivelse uitvinding
wordt bestempeld, dat de Zoon op de derde dag de Luciferisten overwint zoals Hij ‘ten derden
dage’ door Zijn opstanding over de dood zegeviert, en dat op Zijn nadering de chaos in een
129
kosmos verkeert. Daarmee is echter de essentie van Rafaël's verhaal noch quantitatief
noch qualitatief ‘verklaard’. Die essentie ligt, evenals bij ons vorige voorbeeld, in de
omstandigheden dat het een verhaal van feiten is en niet van zinnebeelden. Alleen wanneer
het door de lezer wordt aanvaard als weergave van de werkelijkheid - behoudens enige
aanpassing aan het menselijk bevattingsvermogen ‘by likening spiritual to corporal forms’ krijgt het zijn volledige zin en heeft het zijn volledig effect. Zolang het slechts wordt beschouwd
als een virtuoos en ietwat onthutsend spel van dichterlijke verbeelding, als poëtische fictie
dus, blijft het een gratuïte ‘episode’ die vanwege haar ludieke inslag eigenlijk niet thuis hoort
in een epos dat in diepe ernst pretendeert te willen ‘assert eternal Providence, // And justify
the ways of God to men’.
En daar ligt de moeilijkheid. Hoe kan Milton er zijn lezers van overtuigen, dat het verslag
van Rafaël over de strijd in de hemel géén dichterlijk verzinsel van hemzelf is, maar Goddelijke
realiteit tot in de details toe? Oók in de uitvinding en het gebruik van kanonnen door de
Luciferisten, óók in het gigantische ‘sneeuwballen’-gevecht met de heuvels? Hij kon zich
daarvoor immers niet beroepen op enige autoriteit, allerminst op de Bijbel als Woord van
God!
Ik meen dat wij een aanwijzing voor het antwoord op deze vraag vinden in de beschrijving
van Gods strijdwagen, waarop de Zoon tegen de Luciferisten uitrijdt. Terloops heb ik er al
130
op gewezen, dat die beschrijving apocalyptisch van toon en ziening is. Dat is naar mijn
mening niet alleen geen toeval, maar een compositorisch element van grote betekenis.
Milton slaat daarmee een brug tussen zijn epos en het Bijbelboek De openbaring van
Johannes. Ook Johannes verhaalt van feiten en gebeurtenissen, die geen sterfelijk mens
weten kan. En toch is zijn getuigenis waarachtig, want het is God zelf die hem dit alles heeft
geopenbaard, zoals blijkt uit de inzet van zijn eerste hoofdstuk:
De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn
dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die Hij door
Zijn Engel gezonden en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft.
Milton stelt - daar komt het tenslotte op neer - dat hem hetzelfde overkomen is als Johannes.
Alleen kwam bij hem de openbaring niet van Jezus
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Dit motief keert met meer nadruk terug in boek VII, als de Zoon - naar het verhaal van Rafaël - diep in de
Chaos doordringt om daar het nieuwe wereldstelsel te scheppen waarvan de Aarde deel uitmaakt (VS.
216 vv.).
Zie boven, blz. 116, noot 128.
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Christus maar van de Heilige Geest, en ging het niet om ‘de dingen die haast geschieden
moeten’ maar om de dingen die weleer geschied zijn in de hemel, de hel en het aardse
Paradijs. Zijn werk berust op ‘De openbaring van de Geest [...] die Hij door Zijn Engel
gezonden en Zijn dienstknecht Milton te kennen gegeven heeft’. Evenals Johannes doet hij
niets anders dan vertellen ‘al wat hij gezien heeft’ (Openb. 1 : 2). Zijn beschrijving van de
gebeurtenissen in hemel en hel zijn géén poëtische verzinsels, maar Goddelijke openbaring.
Daaraan ontlenen zij hun autoriteit, hun geloofwaardigheid en, in het geheel van het epos,
hun zin.
Wij mogen een dergelijke conclusie natuurlijk niet trekken alleen op grond van de
overeenkomst met de Apocalyps in de beschrijving van Gods strijdwagen. Maar er zijn meer
aanwijzingen in dezelfde richting. Ik herinner aan het gebed tot de Heilige Geest in de
131
invocatio, dat al eerder ter sprake is gekomen: ‘Instruct me, for thou knowest’. Dat op dit
gebied het voltooide epos volgt, impliceert dat de Geest de dichter heeft verhoord en diens
gebrekkige kennis aangevuld met wat hij niet weten kon en voor zijn werk toch weten moest.
- Aan het begin van boek VII wordt Urania, de hemelse Muze, aangeroepen. De dichter heeft
in zijn vorige boek zo juist Rafaël's verhaal van de strijd in de hemel voltooid, en is er zich
van bewust dat hij dit niet uit eigen kracht heeft kunnen doen: ‘Up led by thee, // Into the
heaven of heavens I have presumed, // An earthly guest, and drawn empyreal air, // Thy
tempering ...’ (VII,12-15). Dat her innert aan wat Paulus zegt over zijn opgetrokken-worden
132
‘tot in de derde hemel’, daarbij doelend op ‘gezichten en openbaringen des Heren’. - De
sterkste aanwijzing voor de juistheid van de visioentheorie vinden wij echter aan het begin
van boek IX. Daar spreekt de dichter niet tòt, maar òver zijn ‘celestial patroness’, zoals hij
hier Urania noemt. En hij zegt van haar dat zij ‘deigns // Her nightly visitation unimplored, //
And dictates to me slumbering; or inspires // Easy my unpremeditated verse’ (IX,21-24). Dat
herinnert onweerstaanbaar aan de leer van de mechanische inspiratie der Bijbelboekschrijvers
door of namens God; wij mogen zelfs zeggen dat het er een omschrijving van is.
Onderricht, omhoog gevoerd, gedicteerd in de slaap, geïnspireerd tot unpremeditated
verse. Het is telkens weer in een andere vorm gezegd, maar het komt steeds op hetzelfde
neer: Paradise lost is van Godswege aan de dichter geopenbaard. De Geest heeft hem
Urania gezonden, zoals Christus Zijn engel aan Johannes op Patmos zond.
Zo stèlt Milton het. Maar bij lezing van zijn epos wordt al spoedig duidelijk, dat wij ‘dictates’
en ‘unpremeditated’ met een flinke korrel zout hebben te nemen. De dichter heeft de stof,
die hem ‘gegeven’ werd, wel degelijk overdacht en op zijn eigen manier verwerkt. Dat blijkt
133
uit de literaire reminiscenties en ontleningen die wij aantreffen, de Homerische
vergelijkingen, de
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Zie boven, blz. 110.
2 Corinthiërs 12 : 1-4. - Reeds in III, 19-24, drukt Milton, zij het wat vager, dezelfde gedachte uit.
Een van de meest treffende vinden wij al dadelijk in de invocatio, waar Milton van zijn dichtwerk zegt dat
‘it pursues / / Things unattempted yet in prose or rhyme’ (I, 15-16). Wij herkennen daarin Ariosto's
aankondiging in de Orlando furioso (I, st. 2, 1-2): ‘Dirò d'Orlando in un medesmo tratto / / cosa non detta
in prosa mai né in rima’. Maar wat heeft de laatste van deze twee versregels in Milton's context aan zin
en diepte gewonnen!
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terloopse vermelding van talloze namen: mythologische, Bijbelse, historische, legendarische,
geografische. Hij laat niet na, gebruik te maken van elke gelegenheid die zich voordoet om
blijk te geven van zijn belezenheid en zijn kennis. Geen enkele lezer zal bereid zijn aan te
nemen, dat dergelijke passages hem zonder meer door Urania zijn gedicteerd!
Moeten wij dus aannemen, dat het openbarings-karakter van Paradise lost beschouwd
dient te worden als niet meer dan een structureel element: een poëtische fictie zonder reële
achtergrond? Ik heb moeite dit aan te nemen; daarvoor is het epos, zoals ik hierboven heb
trachten aan te tonen, te duidelijk een belijdenis van persoonlijk doorleefd geloof. Veel
waarschijnlijker lijkt mij, dat Milton zich inderdáád telkens boven zichzelf uitgeheven heeft
gevoeld en zijn ‘verbeeldingen’ heeft aanvaard als komende van buiten hemzelf: als
Goddelijke inspiratie in de letterlijke zin van het woord. Maar hij heeft dit stilerend uitgewerkt
en gepreciseerd, in een combinatie van de traditionele epische Muze met de Engel die aan
Johannes de Apocalyps openbaarde. Daarmee blijft zijn voorstelling van zaken in wezen
waar, al werd zij aangepast aan de literaire traditie ‘by likening spiritual to corporal forms’,
om het met de formulering van Rafaël (V,573) te zeggen.
Hoe dit echter ook zij, voor de lezers van Paradise lost doet het er tenslotte weinig toe.
Voor hen is slechts van betekenis, dat Milton's epos niet ten volle tot zijn recht komt, zolang
men er niet méér in ziet dan een groots werk van dichterlijke verbeelding. Het presenteert
zich en wil verstaan worden als epos van de Goddelijke waarheid, zoals deze gegeven is
in de Bijbel en aangevuld werd met openbaringen aan de dichter.

3. - Bij de bespreking van de twee voorafgaande punten heb ik niet de pretentie gehad ook
maar iets nieuws aan de resultaten van de Milton-studie toe te voegen. Ik heb slechts onder
woorden trachten te brengen wat voor mij persóónlijk het meest essentiële van de Paradise
lost is en waarom.
Wat de structuur van het epos betreft, beperk ik mij tot een tweetal losse opmerkingen.
De eerste heeft betrekking op de antithese, waarvan de dichter uitgaat. Het verdient
opmerking dat hij tegenover zijn beschrijving van de hel niet die van de hemelse heerlijkheid
stelt. Zelfs in Rafaël's verhaal over de strijd in de hemel blijft de uitbeelding van het ‘decor’
135
vaag en algemeen. Tegenover de verschrikking van de hel staat in het epos de verrukking
van het aardse Paradijs. En de beschrijving van die verrukking vindt zijn climax in de
weergave van het moment onmiddellijk vóór de val van Eva. Satan, ‘inclosed in serpent’
(IX,494-495), is erin geslaagd haar te vinden op een ogenblik dat zij niet in het gezelschap
van Adam is. Zij is bezig met het opbinden van rozen. In een wolk van rozen en rozengeur
staat zij daar: zulk een liefelijke en volmaakte gestalte, dat de heerlijkheid ervan zelfs Satan
treft en ontroert: ‘That space the evil one abstracted stood // From his own evil, and for the
time
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Overigens praktisch alléén in de gedeelten waar hij zelf aan het woord is, niet in die waarin een van zijn
epos-figuren spreekt.
Vgl. V, 616-657. - In verband met het ‘heuvel-gevecht’ van de engelen merkt Rafaël op, dat de hemelse
heuvels in wezen niet verschillen van de aardse zoals Adam die kent: ‘For earth hath this variety from
heaven, / / Of pleasure situate in hill and dale’ (VI, 640-641). Blijkbaar neemt Milton aan, dat de aarde
naar het beeld van de hemel geschapen is, zoals de mens naar het beeld van God.
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remained // Stupidly good; of enmity disarmed, // Of guile, of hate, of envy, of revenge’
(IX,463-466). Het duurt maar een enkel moment; dan wordt hij weer zichzelf. Maar met de
weergave van dit éne moment heeft Milton een effect bereikt, dat de lezer als een schok
ervaart en dat suggestiever werkt dan de meest sublieme beschrijving had kunnen doen.
In overeenstemming met deze antithese tussen hel en Paradijs staat Satan tegenover
Adam en niet tegenover God. God is de Ongekende, de volstrekt Andere, de Schepper die
zelfs niet antithetisch op één lijn gesteld kan worden met een van Zijn schepselen. De
bewuste tegenstelling tussen Satan en Adam spitst zich tenslotte toe in die van: gevallen
engel tegenover gevallen mens. Satan is zowel vóór als na zijn val in alle opzichten titanisch:
ontembaar, hoogmoedig en uitdagend, maar altijd indrukwekkend en zelfs gróóts, voor zover
het kwaad groots kan zijn. Naast hem is Adam maar een hulpeloze en meelijwekkende
figuur: bezield met de beste voornemens maar te zwak om ze ten uitvoer te brengen,
gemakkelijk beïnvloedbaar zowel ten goede als ten kwade, Eva prefererend boven God en
dit achteraf aan háár verwijtend, rebellerend zonder voorbedachten rade om daarna ineen
te zakken van angst en zelfverwijt. Er is niets groots en niets indrukwekkends aan hem.
Maar hij heeft één ding op Satan voor. In zijn hulpeloze kleinheid is hij in staat tot berouw,
d.w.z. tot de weg terug naar God. En God stelt hem boven Satan, naar het woord uit het
Magnificat: ‘Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd’
(Lucas 1 : 52).
Mijn tweede opmerking betreft de epische held in Paradise lost. Men heeft wel opgemerkt
dat Satan als zodanig zou moeten worden beschouwd, maar terecht is men daarop
teruggekomen. De bewuste mening kwam voort uit de Romantische voorliefde voor
rebellen-figuren, eenzaam en groots in het verbeten voortzetten van een uitzichtloze strijd.
Maar de Renaissancistisch-klassicistische theorie kent in het epos dergelijke ‘helden’ niet.
Zij eist, dat de held een voorbeeld van deugdzaamheid is of op zijn minst van zijn afdwalingen
terugkeert op de goede weg. Bovendien moet hij tenslotte het edele doel bereiken dat hij
zich gesteld heeft; een ‘tragische held’ wordt voor het epos niet aanvaard. Satan voldoet
aan geen van beide voorwaarden. Weliswaar schijnt hij door de verleiding van het eerste
mensenpaar zijn doel bereikt en God in Zijn schepping overwonnen te hebben, maar de
metamorphose in ‘a monstruous serpent on his belly prone’ op het ogenblik van zijn triomf
leert hem - en de lezer! - wel anders: ‘a greater Power // Now ruled him, punished in the
shape he sinned, // According to his doom’ (X,514-517).
Ook Adam kan niet als de epische held worden aangemerkt. Wel keert hij zich in berouw
van zijn zonde af, maar de gevolgen daarvan blijven. Over zichzelf en over de aarde heeft
hij de heerschappij van Zonde en Dood gebracht. God aanvaardt zijn berouw, maar dat
maakt hem niet tot een overwinnaar in Renaissancistisch-epische zin. Als hij aan het slot
van het epos met Eva het Paradijs verlaat, begint voor hem pas de strijd tegen het kwaad,
met zijn eeuwig heil als inzet.
Is God dan misschien de held van Paradise lost? Of de Zoon? Maar die twee zijn één,
tezamen met de Geest. En kan men bij God zelfs maar denken aan ‘voorbeeld van
deugdzaamheid’ en ‘uiteindelijk bereiken van het gestelde doel?’ De vraag stellen is ze
reeds negatief beantwoorden.
Dat laat slechts één conclusie over. Een eigenlijke epische held komt in Milton's epos niet
voor. Ook op dit punt heeft de dichter zich slechts aan de
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regels gehouden, voor zover dit mogelijk was zonder schade te doen aan zijn werk.
hier was dat nièt mogelijk; daarvoor is ‘epische held’ een te menselijk begrip.

En

Paradise lost is het absolute hoogtepunt van het Renaissancistisch-klassicistische epos,
niet alleen in Engeland, maar in geheel West-Europa. Als geen andere dichter heeft Milton
het ideaal verwezenlijkt dat de bewonderaars van de Oudheid zich stelden: het epos opnieuw
levend te maken door er een te schrijven dat zich naast het werk van Homerus en Vergilius
volledig kon handhaven. Dat hij daarin slaagde, is het gevolg van een drietal factoren die
op de meest gelukkige wijze samenwerkten. Allereerst moet natuurlijk zijn fenomenale
dichterschap worden genoemd. Nauwelijks minder belangrijk is het feit dat hij de keuze van
zijn onderwerp niet - als andere epici - primair liet bepalen door de mate waarin dit zich
leende voor epische behandeling naar het model van de klassieken. Milton koos een stof,
die eigenlijk noch uit poëtisch noch uit theologisch oogpunt geschikt was voor een epos,
maar die voor hem en het merendeel van zijn tijdgenoten een metaphysische realiteit was
waarbij zij zich existentieel betrokken voelden. En de derde factor: bij de behandeling van
deze stof liet hij zich nòch door episch-theoretische voorschriften, nòch door dogmatische
beperkingen, nòch zelfs door de letter van de Bijbeltekst weerhouden van het gaan van zijn
eigen weg en het volgen van zijn eigen overtuiging.
En toch! Ook uit de samenwerking van deze drie factoren valt de glorie van Paradise lost
tenslotte niet te verklaren. Dat blijkt uit het vervolg daarop: Paradise regained, van 1671.
Het uitgangspunt had moeilijk gelukkiger en origineler kunnen zijn. Zoals Adam het Paradijs
verloor doordat hij voor de verleiding van Satan bezweek, zo heeft Christus het herwonnen
door ze te weerstaan. In vier boeken wordt ons voor ogen gesteld, hoe Jezus in de woestijn
door Satan verzocht wordt en hem afwijst. Aan het einde van het laatste boek zingen
Engelenkoren Hem als overwinnaar toe: ‘now thou hast avenged // Supplanted Adam, and;
by vanquishing // Temptation, hast regained lost Paradise, // And frustrated the conquest
fraudulent’ (IV,606-609).
Alle factoren, die tot het succes van Paradise lost hebben bijgedragen, vinden wij hier
terug. Maar desondanks kan Paradise regained, hoe indrukwekkend ook als poëzie, als
epos nauwelijks anders dan mislukt heten. Althans in vergelijking met zijn voorganger; het
lijkt mij niet ondenkbaar dat Paradise regained als een van de beste Bijbelse epen van
West-Europa zou zijn geprezen, wanneer het die voorganger niet gehad zou hebben. Nu is
dat onmogelijk: het verschil is te groot. Waaraan dat ligt, valt moeilijk precies te zeggen.
Men kan aanvoeren dat de korte perikoop uit Mattheüs 4 (slechts elf Bijbelverzen) in de vier
boeken van Milton's epos een veel te uitvoerige, ‘gerekte’ behandeling krijgt; dat alle actie
ontbreekt en er eigenlijk slechts sprake is van een reeks dialogen tussen Satan en Christus;
dat de uitbreidingen soms neerkomen op herhalingen; dat in het algemeen de verzoekingen
wel heel concreet en ‘vermenselijkt’ worden uitgebeeld. Maar het blijven verklaringen achteraf,
die niet als afdoende worden ervaren, omdat dezelfde of soortgelijke elementen ook in
Paradise lost vallen aan te wijzen en daar nièt als tekortkomingen worden gevoeld.
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Tenslotte kunnen wij alleen maar zeggen: in Paradise lost is een poëtisch wonder geschied,
dat zich in Paradise regained niet heeft herhaald.
*
Na Milton heeft Engeland in de Vergiliaanse lijn geen episch dichter van betekenis meer
voortgebracht. Wel dienen uit de eerste helft van de 18de eeuw nog de vrije
Homerus-vertalingen van Alexander Pope te worden vermeld, vooral die van de Ilias
(1715-1720), in mindere mate die van de Odyssee (1725).
In de tweede eeuw-helft volgen dan de beide epen die de kern vormen van de Songs of
Ossian van James Macpherson: Fingal (1762) en Temora (1763). Zij betekenen een bewuste
breuk met de Renaissancistisch-klassicistische traditie; daaroverheen grijpen zij terug op
137
het primitieve heldenepos, in dit geval het Keltische. In dit overzicht horen zij dan ook niet
meer thuis. Ik vermeld ze echter even, omdat wij erop bedacht moeten zijn enige
Ossianistische invloed te kunnen aantreffen in het Nederlandse klassicistische epos van de
laatste fase.

§ 7. Duitsland
In Duitsland heeft het nieuwe epos nog meer moeite gehad van de grond te komen dan in
Frankrijk. Er was wel belangstelling voor, zoals blijkt uit de vertaling van de Orlando furioso,
de Gerusalemme liberata, de Première Sepmaine, de Paradise lost, de Télémaque. Maar
in de 16de en 17de eeuw ontwikkelde zich daarnaast geen eigen epos van enige betekenis.
138
Van een ‘fièvre épique’, zoals die in Frankrijk het midden van de 17de eeuw kenmerkte,
is geen sprake. Er valt slechts te wijzen op een aantal episch-getinte verheerlijkingen van
Gustaaf Adolf en andere helden uit de Dertigjarige Oorlog, die echter ‘kaum den Namen
139
eines epischen Gedichtes’ verdienen.
Omstreeks 1700 begint er wat meer beweging te komen, met name in de kring van de
z.g. Hofpoëten. Voor een belangrijk deel is hun werk voortzetting van de vorsten-verheerlijking
uit de 17de eeuw, zoals Von Scheyb's Theresiade (1746) en Hudemann's Der großmütige
Friederich III, König zu Dänemark (1750). Maar er zijn ook dichters die teruggrijpen op de
oude geschiedenis van Duitsland, waarbij zij dan graag en véél ontlenen aan de epen van
hun voorgangers: niet alleen aan die uit de Oudheid, maar ook aan de Italiaanse
Renaissancisten. Tot hen behoort b.v. Christian Heinrich Postel, van wie in 1724 - negentien
140
jaar na zijn dood - tien boeken van het onvoltooide epos Der große Wittekind werden
gepubliceerd. Naast hem kan Daniel Wilhelm Triller worden genoemd, die in 1743 Der
sächsische Prinzenraub in vier boeken uitgaf, met uitvoerige historische aantekeningen. Hij
beschouwde trouwens zijn werk niet als een eigenlijk epos, maar als een historie-dicht in
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de trant van Lucanus; anders dan deze sloot hij echter het wonderbaarlijke niet helemaal
uit.
Al deze epen vonden hun theoretische fundering in een rationalistisch klassicisme naar
Frans model, zoals dit in 1730 door Johann Christoph Gottsched werd vastgelegd in zijn
Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen. In de herdruk van 1737 werd daarin
een felle aanval op Milton's Paradise lost opgenomen; Gottsched beschouwde de daarin
optredende engelen en duivels als in strijd met de rede en wees op grond daarvan het epos
af. Dat bracht hem in conflict met de Duits-Zwitserse letterkundige Johann Jakob Bodmer
en diens vriend Breitinger, die beiden het epos van Milton als een poëtisch hoogtepunt
beschouwden. Ter verdediging van de Engelse dichter - van wiens Paradise lost hij in 1737
een proza-vertaling had uitgegeven - publiceerde Bodmer in 1740 zijn Kritische Abhandlung
von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen.
In wezen is hij daarin weinig minder rationalistisch dan Gottsched, maar hij onderscheidt
zich van deze door een ruimere plaats toe te kennen aan de fantasie:
Kunst is nabootsing van de natuur, maar omvat ook ideeën en de fantasie, en
daarmee kan ook hetgeen boven het rationele uitgaat, d.w.z. wat in onze
ervaringswerkelijkheid niet bestaat, maar wat de fantasie zich toch wel kan
voorstellen, dus het mogelijke, object voor de dichter worden. Maar hij mag niet
141
de grens van het waarschijnlijke overschrijden.
Op grond daarvan acht hij Milton's uitbeeldingen van engelen en duivels niet alleen - in
142
tegenstelling tot de opvattingen van Boileau en Gottsched - ten volle aanvaardbaar, maar
een navolgenswaardig voorbeeld voor alle episch-religieuse poëzie. Zelf trachtte hij dit
voorbeeld na te volgen in een epos over Noach, maar aanvankelijk wilde het werken daaraan
niet erg vlotten. Eerst door de bezielende voorgang van Klopstock kwam hij op dreef, zodat
zijn Noah in 1752 in twaalf zangen verschijnen kon.
Daarmee zijn wij toegekomen aan de dichter, wiens werk een keerpunt betekend heeft in
de hierboven beschreven, vrij uitzichtloze situatie waarin de Duitse literatuur zich bevond:
Friedrich Gottlieb Klopstock. Centraal in dat werk staat het grote epos Der Messias, waarvan
men mag zeggen dat de dichter er zijn gehele leven mee bezig geweest is. Reeds op 16-jarige
leeftijd, gedurende zijn kostschooljaren, vatte hij het plan daartoe op. In een slapeloze nacht,
zo vertelde hij later, werd het hem opeens duidelijk dat Christus de held moest zijn van het
epos, dat hij wilde gaan schrijven maar waarvoor hij tot dusver nog geen geschikte stof had
kunnen vinden:
Bald - noch in derselben Nacht - stand im schwebenden, großen, noch
unbestimmten Umriß eine Art von Plan vor seiner Seele. Tag und Nacht verließ
143
ihn nun dieser Gedanke nicht mehr.
Als dit juist is - en waarom zouden wij daaraan twijfelen? - is Klopstock niet onder invloed
van Milton tot het plan voor zijn epos gekomen, al heeft
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hij bij de uitwerking meermalen een dankbaar gebruik van Paradise lost gemaakt. Maar in
de nacht van zijn ‘roeping’ had hij, zo verklaart hij met nadruk, nog geen regel daarvan
gelezen. De opzet van de beide epen is trouwens zó verschillend, dat het niet moeilijk valt
aan deze verzekering geloof te hechten.
Sindsdien blijft de jonge dichter bezig met het verder uitdenken van zijn grote plan. Als
theologisch student, eerst in Jena en daarna in Leipzig, waagt hij het tenslotte, de pen op
papier te zetten. Zo ontstaan de eerste drie zangen van Der Messias, in eerste instantie in
proza. Want Klopstock is er nog niet in geslaagd een vers-vorm te vinden die hem voor zijn
epos bevredigt; de gebruikelijke alexandrijnen acht hij te star en te weinig beweeglijk van
ritme om uitdrukking te kunnen geven aan de lof, de eerbied en de verrukking waarmee hij
het verlossingswerk van zijn Held wilde bezingen. Tenslotte kiest hij voor de hexameter: de
versmaat van Homerus en Vergilius, maar aangepast aan de eisen en mogelijkheden van
het Duits. Een poging de eerste zang van zijn epos in hexameters over te brengen, gelukt
boven verwachting (1746); een jaar later zijn ook de twee andere zangen in verzen
herschreven.
In het voorjaar van 1748 zagen deze drie zangen - nog anoniem - voor de eerste maal
het licht, in de Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes, gewoonlijk naar
de plaats van uitgave de Bremer Beiträge genoemd; de dichter moest toen nog 24 jaar
worden. In 1749 volgde de eerste afzonderlijke uitgave.
Klopstock was geen snelle werker. Ondanks de geestdriftige belangstelling, die deze
eerste drie zangen al spoedig wekten, duurde het nog 25 jaar voordat Der Messias voltooid
was. Voor een deel kan dit worden toegeschreven aan het feit, dat de dichter de reeds
gepubliceerde zangen telkens weer herzag en verbeterde, zowel wat de inhoud als wat de
versvorm (de ‘Duitse’ hexameter) betreft. De eigenlijke reden is echter wel, dat Klopstock
begreep zichzelf vooral niet te mogen forceren en, tussen de verschillende gedeelten van
Der Messias door, allerlei ander werk schreef: oden, clegieën, tragedies. Aan zijn epos zette
hij zich slechts, wanneer hij voelde dat er weer een stuk in hem schrijvens-rijp geworden
was. Daarbij werkte hij vaak aan meer dan één zang tegelijk, of week hij af van de volgorde
die zij in het geheel zouden moeten krijgen:
Bereits 1764 waren Fragmente aus dem zwanzigsten Gesang in einem nur
für Freunde bestimmten Abdruck erschienen, während nach einer brieflichen
Äußerung des Dichters an eine Freundin der sechzehnte Gesang erst im Herbst
144
1767 begonnen wurde.
Zo kwam het, dat pas in 1751 de vierde en vijfde zang aan de oorspronkelijke drie, ‘deren
145
Text jetzt schon manchfach verbessert war’, werden toegevoegd. In 1755 verscheen de
uitgave van zang I tot en met X - ‘Gesang I bis V durchgängig umgearbeitet’ -, waarmee de
eerste helft van het epos (tot en met de kruisiging) voltooid was. De tweede helft volgde in
nog langzamer tempo: de zangen XI tot en met XV in 1768, de laatste vijf in het voorjaar van
1773. Maar Klopstock beschouwde zijn grote werk daarmee nog niet als beëindigd. Dadelijk
begon hij met een grondige herziening, waarvan het
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resultaat in 1780-1781 als definitieve versie het licht zag. Ook daarna bleef hij echter doorgaan
met het aanbrengen van verbeteringen in zijn epos, ‘bevor er es (seit 1798) als dritten bis
146
sechsten Band der Sammlung seiner Werke einreihte’. Er liggen precies vijftig jaar tussen
de publikatie van de eerste drie zangen in de Bremer Beiträge en deze uiteindelijke uitgave
van het geheel!
In zijn indringende studie over Klopstock's religieuse opvattingen en de achtergronden
daarvan legt Gerhard Kaiser er de nadruk op, dat de dichter zichzelf zag als een door God
tot zijn werk geroepen profeet. De tot traditie verstarde voorstelling van de dichter als vates
wordt bij hem opnieuw levende werkelijkheid. Weliswaar blijft zij naar de mening van Kaiser
‘bei Klopstock weithin Anspruch, bloße Gebärde und sogar teilweise nachträgliche
Selbststilisierung’, maar in kern is zij wel degelijk aanwezig - zózeer zelfs dat hij trachtte
147
‘Leben und Schaffen konsequent nach der Vorstellung des Vates auszurichten’.
Kenmerkend is in dit verband de wijze, waarop Klopstock over zijn ‘roeping’ tot dichter van
148
Der Messias - in de slapeloze nacht op kostschool - spreekt als over een soort visioen.
En zijn epos is geschreven vanuit de overtuiging:
Der Dichter ist Prophet, von Gott berufen, visionär erleuchtet und Träger einer
149
Offenbarung, die er nur in seiner Eigenschaft als Poet aussprechen kan.
Het is hetzelfde als wij ook bij Milton waarnamen, maar in verhevigde en meer rechtstreeks
uitgesproken vorm.

Der Messias
Klopstock's epos behandelt in twintig zangen en een totaal van bijna 20.000 verzen het
verlossingswerk van Christus: Zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart. De eerste
Zang vangt aan op de avond van Palmzondag. Jezus heeft zich onttrokken aan de scharen,
die Hem ondanks hun hosanna's niet kenden voor wat Hij was, en de eenzaamheid van de
Olijfberg gezocht: ‘Denn noch einmal wollte der Sohn des Bundes Entschließung, // Seine
Menschen zu retten, dem Vater feierlich kundtun’ (I,41-42). Op de top van de berg, zo dicht
mogelijk bij de hemel waar God is, spreekt Hij tot de Vader. Zijn gebed loopt uit op een
plechtige eed: ‘Weiter sagt' er und sprach: Ich hebe gen Himmel mein Haupt auf, // Meine
Hand in die Wolken, und schwöre dir bei mir selber, // Der ich Gott bin, wie du: Ich will die
Menschen erlösen’ (I,135-137). En de Vader antwoordt met een andere eed - ‘unhörbar den
Engeln, nur sich und dem Sohne vernommen’ (I,140) - waarin Hij het offer van Zijn Zoon
aanvaardt: ‘Ich breite mein Haupt durch die Himmel, // Meinen Arm aus durch die
Unendlichkeit, sage: Ich bin // Ewig! und schwöre dir, Sohn: Ich will die Sünde vergeben’
(I,142-144).
Met deze hernieuwde bevestiging van het verlossings-besluit is de eigenlijke handeling
van de eerste Zang voltooid. Wat er in de bijna 600 hexameters, die de Zang nog omvat,
verder gebeurt, is van andere aard en heeft een andere
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strekking. Jezus zendt Gabriël - ‘der Seraph, der Jesus zum Dienst auf der Erde gesandt
war’ (I,55) - naar de hemel om Zijn gebed aan de Vader te brengen. Niet dat dit op zichzelf
nodig zou zijn: de Vader en de Zoon staan in voortdurend rechtstreeks contact met elkaar
en voeren, onafhankelijk van Gabriël's komst in de hemel en alles wat daarop volgt: ‘neue,
geheimnisvolle Gesprëche’ (I,188; vgl. de herhaling van I,188-192 in I,353-357). De bedoeling
van Gabriël's zending is te bereiken dat in de gehele kosmos alle schepsels van God op de
hoogte worden gebracht van ‘der Zeiten Fülle’ (I,181) en daarbij worden betrokken. Wanneer
het gebed van Christus als heilig reukwerk op het altaar van de Middelaar geofferd is - door
God zelf ‘wunderbar’ (I,349) ontstoken -, openbaart de Vader zich dan ook aan de verzamelde
hemelingen als Liefde (I,397). En de hoogste van alle engelen, Eloah, houdt hun uit Zijn
naam in een gloeiende rede de betekenis van Christus' verlossings-werk voor. De ‘hohen
150
Engel der Throne’ (I,441) krijgen opdracht de ‘Herrscher der Schöpfungen Gottes’ (I,442)
- d.w.z. de Engel-bewaarders van de verschillende zonnen en werelden die God geschapen
heeft - op de hoogte te gaan stellen, ‘daß sie sich der Feirung // Dieser erwählten
geheimnisvollen Tage bereiten’ (I,442-443). En zij gaan, ‘sich überall schnell in der Welten
Kreise (verbreitend)’ (I,516). Gabriël krijgt geheime bevelen - ‘wegen der Wunder beim Tode
des Sohns’ (I,471) - over te brengen aan de Schutsengelen van de Aarde en aan Uriël, de
151
beschermer van de Zon. Maar als hij vertrekken wil, wordt hij bij het altaar opgewacht door
152
(de ziel van) Adam, die hem smeekt de Messias te mogen zien. Na beloofd te hebben
deze wens aan Christus te zullen overbrengen, keert Gabriël terug naar de Aarde. Hij vindt
er de Verlosser, na Zijn gesprek met de Vader, in slaap. Lang ziet de Engel in aanbidding
op Hem neer. Dan begeeft hij zich - door de ‘heilige Pforte’ (I,608) aan de Noordpool - naar
het binnenste van de Aarde, waar ‘eine sanftere Sonne’ (I,625) dan wij aan de hemel zien
staan ‘ungesehen von uns, die innere Fläche der Erde, // Und, was dort Lebendigkeit atmet,
mit bleibendem Strahl labt’ (I,639-640). Op die zon wonen de Schutsengelen van de Aarde,
tot wier taak het ook behoort de zielen van jong-gestorven kinderen de religieuse opvoeding
te geven die zij in hun korte leven hebben gemist, om hen zo voor te bereiden op het verblijf
in de oorden waar de ‘volwassen’ rechtvaardigen op de Opstandingsdag wachten. Aan die
engelen en aan de hun toevertrouwde kinderzielen vertelt Gabriël alles ‘was Gott ihm befahl
vom Messias zu sagen’ (I,689). In diepe eerbied blijven zij achter, wanneer hij daarna zijn
reis voortzet naar de Zon. Hij strijkt er neer ‘auf ihren Tempel’
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‘Leibniz' Monadenwelt ist ein Gefüge von Intelligenzen. Klopstocks System der Seelen ist eine Fügung
von Gefühlskräften’ (G. Kaiser, Klopstock, blz. 247; zie ook blz. 335-336 aldaar).
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(I,714), waar hij op de tinnen ‘die Seelen der Väter’ (I,715) - de gestorven rechtvaardigen aantreft, die hun blikken meezenden met de zonnestralen ‘Welche den weckenden Tag in
die Täler Kanaans sandten’ (I,717); vol verlangen wachten zij op het ogenblik dat het op
aarde licht genoeg zal zijn geworden om de Olijfberg te zien waar Christus vertoeft. Vooraan
onder hen staat Adam! ‘Unter Gesprächen vom Heil der Menschen’ (I,721) wachten Gabriël
en Uriël met hen mee.
Met opzet heb ik de inhoud van de eerste Zang vrij uitvoerig weergegeven. Men vindt er
namelijk reeds een groot deel van de elementen, die kenmerkend zijn voor Der Messias.
Het belangrijkste daarvan is wel, dat Gabriël met Christus' gebed naar de hemel gezonden
wordt, enkel en alleen om de ganse kosmos te betrekken bij wat er te gebeuren staat.
Daarmee raken wij aan een van de meest fundamentele punten van Klopstock's opzet. Zeer
bewust is hij erop uit, steeds de gehèle schepping in aanraking te brengen met het
verzoeningswerk van de Messias. Sterker nog: het is hem méér te doen om de reactie van
de talloze groepen geschapenen op de Verlossing dan op de actie van de Verlosser zelf.
‘Der ganze vom Erlösungswerk betroffene Weltkreis versammelt sich um das
Passionsgeschehen, nicht um darin zu agieren, sondern um darauf zu reagieren’, merkt
153
Kaiser op. Hij spreekt in dat verband van een ‘Prinzip der Spiegelung’: in de reacties van
engelen, zielen en duivels ‘bildet sich ein Umstand, der von allen Seiten die Zentralgestalt
des Erlösers spiegelt. Die Personen der Messiade sind die Medien, in denen die Lichtgestalt
154
Christi unzählige Brechungen erfährt’.
Het is duidelijk, dat dit Prinzip der Spiegelung een sterk lyrische inslag in Klopstock's epos
brengt en aan het handelingsverloop afbreuk doet. Dat laatste raakt er onwillekeurig door
op de achtergrond; het wordt meer omzongen dan bezongen. Klopstock's dichterschap was
bij uitstek lyrisch, en Der Messias werd daardoor tot in zijn opzet bepaald.
Het samenbrengen van allerlei groepen - engelen, zielen van gestorvenen en nog
ongeborenen, levenden, duivels - als getuigen van Christus' lijden en opstanding brengt een
groot aantal kleine ‘episoden’ mee, die eveneens kenmerkend zijn voor het epos. De dichter
houdt er namelijk van, uit een bepaalde groep van omstanders enkele individuen naar voren
te halen om een persoonlijker en daardoor treffender accent te verlenen aan de algemene
‘spiegeling’. In de eerste Zang vinden wij daarvan een voorbeeld in het gedeelte, waar
Gabriël aan de Schutsengelen van de Aarde en de aan hun zorg toevertrouwde zielen van
jong-gestorven kinderen meedeelt dat het verlossingswerk van de Messias begonnen is.
Onder die kinderen zijn er twee - Benjamin en Jedidda, een liefdespaar (zielen zijn immers
niet aan leeftijd gebonden) - die zich de Messias herinneren als de ‘holde vertrauliche Lehrer’
(I,694), die hen eens gezegend en omarmd heeft. Benjamin ziet nog altijd de traan van liefde
op Jezus' gezicht die hij weggekust heeft, en Jedidda weet nog hoe Jezus ‘zu unsern
umstehenden Müttern’ gezegd heeft: ‘Werdet wie Kinder, sonst könnt ihr das Reich des
Vaters nicht erben’ (I,700-701). Het
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G. Kaiser, Klopstock, blz. 244.
Ibidem, blz. 238. Kaiser ziet ook daarin de invloed van Leibniz' monadenleer: ‘Die unter dem Kreuz
versammelten Seelen entsprechen mit ihrer Spiegelung der Passion dem Kosmos der Leibnizschen
Monaden, die alle als lebendige Spiegel der ausstrahlenden Urmonade Gott zugewandt sind’ (blz. 246).
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is voor hen een vreugde te meer, dat deze Kindervriend hun Verlosser blijkt. ‘Durch den
sind wir so selig! Umarme deinen Geliebten!’ roept Benjamin uit (I,703). Alleen in elkaars
armen kunnen Jedidda en hij hun blijde ontroering verwerken. - Dergelijke episoden missen
inderdaad hun werking niet en geven aan Der Messias een heel aparte kleur. Daar staat
evenwel tegenover, dat zij er mede toe bijdragen de aandacht telkens weer van de
hoofdhandeling af te leiden naar een secundair moment.
Nog een laatste opmerking naar aanleiding van de eerste Zang. Uit mijn inhouds-overzicht
blijkt, dat Gabriël (de ziel van) Adam tweemaal ontmoet. Eerst in de hemel, wanneer hij zich
opmaakt naar de Aarde terug te keren om er Gods bevelen over te brengen aan de
Schutsengelen; Adam vangt hem daar bij het altaar op, met het verzoek de Messias te
mogen zien. Tweehonderd regels verder treft Gabriël echter Adam aan op de tinnen van de
tempel op de Zon, als een van de daar verzamelde ‘Seelen der Väter’. Hoe dit met elkaar
in overeenstemming moet worden gebracht, wordt nergens verklaard. Sterker nog: Klopstock
introduceert Adam hier alsof deze een figuur was van wie nog niet eerder sprake is geweest:
‘Unter den Vätern war einer von hohen denkendem Ansehn, // Adam, der Sohn der
erwachenden Erd', und der Bildungen Gottes’ (I,718-719). De aandachtige lezer wordt er
voor een ogenblik door in verwarring gebracht, maar vergeet die kleine onregelmatigheid
dadelijk weer, omdat het punt in geen enkel opzicht essentieel is. - Intussen hebben wij ook
hier te doen met een kenmerk van Der Messias; dergelijke momenten komen vaker voor.
Kaiser verklaart ze uit het feit, dat Klopstock een oneindigheid wil uitbeelden en daarom de
ruimtelijke dimensies met opzet verwaarloost. Natuurlijk kan hij niet alle plaatsbepalingen
vermijden, met name niet waar het de Aarde betreft: Jeruzalem, de Olijfberg, Golgotha enz.;
verder situeert hij de Schutsengelen in het binnenste van de Aarde, de zielen der vaderen
op de Zon enz. Maar - aldus Kaiser - dergelijke plaatsbepalingen
geben nicht mehr als die unvermeidlichen punktuellen Fixierungen, die unsere
vorstellende Phantasie bei ihrer Arbeit mitliefert. Die Raumpunkte verlieren sich
im Unendlichen. Nur eine klügelnde und rechnende Vernunft, die aber von
Klopstock ja gar nicht angesprochen ist, kann feststellen, welche Handlung wo
155
spielt, wobei dann zahlreiche Widersprüche und Unklarheiten herauskommen.
In de tweede Zang komt de Messias in het epos voor het eerst tegenover Satan te staan.
Als Hij bij het aanbreken van de morgen op de Olijfberg ontwaakt - ‘ihn sahn in der Sonne
die Seelen der Väter’ (II,2) en Hij wordt daar jubelend begroet in een beurtzang van Adam
en Eva - wordt Hij door Rafaël, de beschermengel van Zijn discipel Johannes, naar het
sombere en verlaten gebied van de rotsgraven geleid. Daar vindt Hij Samma, een van de
duivel bezetene die in waanzin zijn jongste zoontje tegen de rotsen te pletter geslagen heeft
en nu in uiterste vertwijfeling door Satan naar de zelfmoord gedreven wordt. Maar als Jezus
hem aanziet, ‘Da erkannte der bange verlassene Samma // Seinen Retter. Ins bleiche Gesicht
voll Todesgestalten // Kam die Menschheit zurück’ (II,152-154). Als de Messias ‘mit mächtiger
Stimme’ (II,169) Satan ter verantwoording roept, neemt deze dadelijk de
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handschoen op. ‘Ich bin Satan, antwortet' ein zorniges tiefes Gebrüll, bin // König der Welt,
die oberste Gottheit unsklavischer Geister’ (II,172-173). Honend spreekt hij Jezus aan als
‘sterblicher Seher, // Denn Maria wird wohl Unsterbliche niemals gebären!’ (II,175-176). Hij
wijst triomferend op de graven: zijn werk, het bewijs van de macht van zijn dienaar de Dood.
Nu gaat hij, zo kondigt hij aan, naar de hel, zich voorbereiden op zijn terugkeer om ‘Hier auf
der Welt mein erobertes Reich, als König, zu schützen’ (II,190). Brallend voegt hij daaraan
nog toe, dat zijn hellegang de Aarde zal heugen: ‘Unter mir soll mein allmächtiger Fuß das
Meer und die Erde, // Mir zu bahnen gehbaren Weg, gewaltsam verwüsten’ (II,186-187).
Maar eer hij gaat, zal Samma sterven! In wilde woede wil Satan zich op zijn slachtoffer
storten. Maar hij kan niet: ‘des ruhigschweigenden Mittlers // Stille verborgne Gewalt’
(II,192-193) slaat hem met machteloosheid. ‘Er floh, und’ - zo voegt Klopstock er ironisch
aan toe - ‘vergaß im Entfliehen, // Unter allmächtigem Fuß zu verwüsten das Meer und die
Erde’ (II,195-196). Samma is gered en genezen!
Mede naar aanleiding van deze episode merkt Kaiser op, dat bij Klopstock het bestaan
van Satan en de zijnen nauwelijks betekenis meer heeft. En hij ziet daarin een tegenstelling
tot wat het geval is in Paradise lost:
Während sich Miltons Teufel an die Verwirklichung seiner Pläne begibt,
kommen die Satans im ‘Messias’ nicht einmal zum Ansatz einer Entfaltung, die
Kraft der Wirklichkeit Gottes läßt die Hölle ohne jede Wirkungsmöglichkeit. Schon
das erste Auftreten Satans, der den Besessenen Samma durch Verzweiflung
töten will, endet mit einer schnellen Niederlage. Jesus zwingt ihn durch ‘stille
156
verborgne Gewalt’ zur Flucht.
157

Naar ik meen, is deze tegenstelling niet juist. Kaiser overdrijft
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G. Kaiser, Klopstock, blz. 62.
Eenzelfde soort overdrijving begaat Kaiser bij zijn uiteenzetting omtrent een principiëel verschil tussen
het anthropomorphisme van Milton en het vermijden daarvan door Klopstock. Hij erkent dat Milton bij
zijn ‘anthropomorphe christliche Mythologie’ aansluit bij de voorstellingswereld van de Bijbel, maar meent
dat de dichter veel verder gaat dan deze. In de Bijbel ‘erscheint (Gott) unter dem Bild des Menschen,
aber der Mensch soll und kann sich kein Bild von Gott machen’. Milton daarentegen ‘macht sich ein Bild’.
Bij hem ‘befinden wir uns in der [...] Welt des klassischen Epos, die Geister und Menschen in gleicher
Plastik herausmodelliert’. - Klopstock echter wil volgens hem ‘eine Bildsprache schaffen, die nicht aus
der Ähnlichkeit der Geisterwelt mit der Menschenwelt, sondern aus der Unähnlichkeit beider Welten lebt’.
Kaiser verwerpt de opvatting van F.W.J. Schelling, als zou ‘die epische Gestaltlosigkeit’ van Der Messias
in de eerste plaats moeten worden toegeschreven aan ‘Klopstocks mangelnde epische Formkraft’. Er is
integendeel sprake van een bewuste poging de Christelijke mythologie te ‘entmenschlichen’ (Klopstock,
blz. 204-207).
In de eerste plaats is het m.i. niet juist, dat Milton's epos anthropomorpher is dan de Bijbel, en evenmin
dat de dichter zich een ‘Bild von Gott’ zou vormen. Hij hoedt er zich zorgzaam voor, verder te gaan dan
de Apocalyps. God spreekt of lacht of handelt wel, maar wordt daarin niet als gestalte zichtbaar; Hij blijft
de volstrekt Andere en Onkenbare (zie boven, blz. 120). - In de tweede plaats heeft God - hoe zou het
trouwens anders kunnen? - ook bij Klopstock wel degelijk anthropomorphe trekken. Hij spreekt; wenkt
een engel naar Zich toe (I, 468-469); staat van Zijn troon op (V, 57); ‘ging nach dem Tabor hinab und
schaute die Erd' an’ (V, 289), enz. Ook op dit punt zie ik geen principiëel verschil tussen de beide dichters,
en in het algemeen ben ik geneigd Schelling's verklaring voor ‘die epische Gestaltlosigkeit’ van Der
Messias te aanvaarden. Wel ga ik - althans voor een deel, want ook hier doet ‘Klopstocks mangelnde
epische Formkraft’ zich uiteraard gelden - met Kaiser mee, wanneer deze meent dat de dichter gestreefd
heeft naar een ‘Zerfall der Raum-Zeit-Ordnung’ (Klopstock, blz. 215-234), om te doen uitkomen dat in
de eeuwigheid begrippen als ruimte en tijd geen enkele betekenis hebben.
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kanten. Enerzijds stelt hij de ‘Wirkungsmöglichkeit’ van Milton's Satan voor als groter dan
zij is. Ook in Paradise lost kunnen de duivels enkel doen wat God hun toelaat te doen. Zij
mènen een eigen aanvalsplan op de mens tot uitvoering te brengen, maar in werkelijkheid
volbrengen zij slechts Gods plan om ‘infinite goodness, grace, and mercy’ over Adam en
Eva uit te storten. Zij mènen door hun verleiding van het eerste mensenpaar een overwinning
op God te hebben behaald, maar als zij die triomfantelijk willen gaan vieren, worden zij door
de straffende metamorphose in slangen herinnerd aan hun volstrekte afhankelijkheid van
158
Hem. - Anderzijds ziet Kaiser over het hoofd, dat ook bij Klopstock de duivels wel degelijk
tot een plan de campagne komen en dit tot uitvoering brengen. Na de episode met Samma
volgt in de tweede Zang dadelijk een samenkomst van de duivels, waar besloten wordt
Christus te doden. En Satan onderneemt wel degelijk stappen om dat besluit uit te voeren:
zijn verleiding-in-de-droom van Judas (Zang III) en van Kajafas (Zang IV). Evenals bij Milton
bereikt hij zelfs zijn doel: Christus wordt inderdaad gedood, zoals Adam inderdaad ten val
komt. Alleen is in beide gevallen het resultaat van zijn ‘succes’ geheel anders dan hij zich
had voorgesteld.
In principe is dus de positie van Satan en de zijnen ten opzichte van God bij Milton en
Klopstock dezelfde. Alleen legt de laatste een meer constante nadruk op de afhankelijkheid
van de duivels. Bij Milton laat God hen bij het maken en uitvoeren van hun plannen in de
waan, dat zij uit eigen initiatief en kracht handelen; de slangen-metamorphose weerlegt dit
eerst achteràf. Bij Klopstock daarentegen wordt Satan telkens weer geconfronteerd met zijn
onmacht en met de angst voor God, die hij slechts met moeite kan terugdringen. Een typisch
voorbeeld daarvan vinden wij in de zo juist genoemde episode van de Helleraad uit de
tweede Zang. Als Satan in een gloeiende rede hartstochtelijk aangedrongen heeft op het
doden van de Messias, laat Klopstock in enkele regels - na de bijna 200 van Satan! - uitkomen
hoe futiel al diens opwinding tenslotte is. Het geweld van Satan's haat heeft geen enkel
effect op Christus; het kan alleen maar bij Zijn voeten een gevallen blad even doen opritselen.
En ongewild diènt hij daarmee de Messias, want deze ontdekt op dat blad een stervende
worm aan wie Hij Zijn barmhartigheid kan betonen. Maar de blik van Christus op het ritselende
159
blad is genoeg om Satan met ontzetting te slaan.
Bovendien vormen de duivels bij Klopstock geen eenheid. Milton tekent hen als een
geordende groep: de legioenen van Satan, die hem als hun imperator vereren en blindelings
gehoorzamen. Bij Klopstock zijn zij onderling ver-
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Zie boven, blz. 112.
II, 620-623:

Mit dem Laute, womit der Lästerer endigte, rauschte
Vor den Fuß des Messias ein wehendes Blatt. An dem Blatte
Hin ein sterbendes Würmchen. Der Gottmensch gab ihm das Leben.
Aber mit ebendem Blicke sandt' er dir, Satan, Entsetzen!
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deeld. Zo heeft Satan een gevaarlijke mededinger in Adramelech, die het hem niet vergeven
kan bij de opstand tegen God de leiding te hebben gehad. Hij wacht slechts op de kans,
Satan van zijn troon te stoten en diens plaats te gaan innemen: ‘Da schon, als die gefallenen
160
Engel den Ewigen flohen, // Sann er darauf’ (II,310-311). En anderzijds is er Abbadona,
die verteerd wordt door berouw om zijn afval van God en die Satan haat (II,669) omdat deze
hem heeft meegesleept in het kwaad.
Abbadona, die in de tweede Zang voor het eerst wordt genoemd (II,628) neemt in Der
Messias een bijzonder belangrijke plaats in. Hij is de meest eigen en meest originele
schepping van Klopstock, en was lange tijd de meest bekende en omstreden figuur uit diens
epos.
Vóór de opstand der engelen was hij een serafijn, boezemvriend van Abdiël, de heldhaftige
seraf die bij Milton als énige uit het gevolg van Lucifer weigert deel te nemen aan diens
verzet tegen God en - ‘Among innumerable false, unmoved // Unshaken, unseduced,
unterrified’ - zich van zijn vroegere vrienden afwendt om zich te voegen bij het leger van de
161
God-getrouwen. Bijna was Abbadona zijn vriend gevolgd, maar tenslotte bleek Satan's
belofte ‘von künftiger Gottheit’ sterker, en ‘er kam in dem Taumel zu Satan’ (II,644-646).
Sindsdien heeft hij echter zijn zonde ingezien en is hij vervuld van heimwee naar God. Als
Satan in de Helleraad het voorstel doet de Messias te doden, kan hij zich dan ook niet
weerhouden daar heftig en verontwaardigd tegen in te gaan. Hij bereikt er uiteraard niets
mee dan de hoon van zijn mede-duivels en de woedende toorn van Satan. Maar - en dat is
weer typisch Klopstockiaans! - deze laatste is niet bij machte in zijn toorn Abbadona enig
letsel toe te brengen! God weerhoudt hem: ‘Dreimal bebt' er vor Wut, sah dreimal Abbadona
//Ungestüm an und schwieg’ (II,700-701).
In de volgende Zangen komt Abbadona telkens weer even naar voren. Onweerstaanbaar
wordt hij aangetrokken door alles wat er met en om de Messias gebeurt. Hij is aanwezig in
Gethsemane (vijfde Zang), op Golgotha (negende Zang), bij de Opstanding (dertiende Zang).
Steeds dieper worden zijn schuldbesef en zijn berouw; steeds dringender verlangt hij ernaar
door God van zijn onsterfelijkheid verlost en vernietigd te worden. Maar ondanks alles blijft
hij een duivel, en in de zestiende Zang wordt ook hij onderworpen aan het straffende gericht
162
dat de Messias na Zijn opstanding in de hel over de duivels houdt.
Bij de lezers van Der Messias werd, naarmate het epos vorderde, de spanning om het
uiteindelijke lot van Abbadona groter. Zou hij tenslotte genade vinden of niet? Velen drongen
bij de dichter op het eerste aan; anderen echter sméékten hem door begenadiging van een
duivel niet tekort te doen aan de orthodoxie: Satan en de zijnen zijn volgens deze immers
onherroepelijk voor eeuwig verdoemd! In de Confessie van Augsburg wordt de leer van de
ἀποϰατάστασις πάντων, d.w.z. de uiteindelijke verlossing door Christus van àlle
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Dezelfde als Apollion; zie Openb. 9 : 11.
Paradise lost V, 803 t/m VI, 55; het citaat V, 898-899. Uit deze aansluiting bij Milton blijkt, dat Klopstock
de figuur van Abbadona in zekere zin aan zijn voorganger te danken heeft. Abdiël bracht hem op de
gedachte diens tegenhanger uit te beelden in Abbadona.
Dit strafgericht over de duivels na hun vermeende overwinning door de dood van Christus herinnert sterk
aan de slangen-metamorphose, die bij Milton hun triomf om de val van het eerste mensenpaar verstoort.
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schepselen met inbegrip van de verdoemden in de hel, uitdrukkelijk als ketterij afgewezen.
Klopstock heeft tenslotte voor de begenadiging gekozen, en de desbetreffende episode
is een van de meest aangrijpende uit het epos. Zij komt voor in de negentiende Zang. Op
diens verzoek heeft Christus aan Adam toegestaan, in een visioen iets te zien van het Laatste
Oordeel. Klopstock geeft dat visioen niet rechtstreeks weer, maar laat er Adam achteraf van
vertellen aan engelen en opgestane rechtvaardigen. De reden is duidelijk; rechtstreekse
weergave zou een epische behandeling hebben vereist, terwijl het verhaal van Adam ruimte
biedt voor onderbrekingen en lyrisch-emotionele reacties van de verteller. In zijn visioen
heeft Adam ook Abbadona voor de Rechterstoel zien staan, ‘anbetend’ (XIX,103). Ook nu
weer smeekt hij enkel om de genade te worden uitgedelgd, zodat er een einde komt aan
zijn ondraaglijk lijden door schuld en berouw: ‘Laß mich sterben! Vertilg' aus deiner Schöpfung
den Anblick // Meines Jammers, und Abbadona sei ewig vergessen!’ (XIX,118-119). Is
daarvoor zijn schuld niet te zwaar, vraagt de Rechter; de velen die zo juist naar de zijde der
bokken verwezen zijn, werden immers óók door Abbadona's toedoen tot het boze verleid!
Deze verweert zich niet; zijn enig antwoord is een nòg vuriger beroep op het erbarmen van
zijn Schepper: ‘Schau', wo du richtest, herab, und sieh, du Erbarmer, mein Elend! // Laß nur
einmal noch den erhabnen Gedanken mich denken, // Daß du mich schufst! daß auch ich
von dem besten der Wesen gemacht ward! // Und dann tilg' auf ewig mich weg von der
Schöpfungen Schauplatz!’ (XIX,149-152). Dan wordt het doodstil in de hemel, doodstil op
de aarde. Ademloos wacht de gehele schepping op het woord van de hoogste Rechter. Adam raakt onder het vertellen weer zó in de greep van die spanning, dat hij een ogenblik
zwijgen moet. En het is of hij zelf weer uit de dood ontwaakt, als eindelijk die opnieuw
doorleefde spanning wegvalt en hij kan vervolgen: ‘Zuletzt, wie die Stimme des Vaters // Zu
dem Sohn, wie der Jubel Nachhall, scholl von dem Throne // Diese Stimme: Kom, Abbadona,
zu deinem Erbarmer!’ (XIX,191-193).
Op een versregel als de laatste kan naar ons moderne gevoel alleen nog een stilte volgen;
woorden zijn onvermijdbaar een anti-climax. Maar Klopstock voelde dat blijkbaar anders.
Geen ogenblik aarzelt hij met dóórgaan. In 42 verzen beschrijft hij de reactie van Abbadona:
zijn opvlucht naar de Troon, zijn terugvinden van de verloren Engelen-schoonheid, zijn
extatisch dankgebed. Niets wordt aan de verbeelding of de emotie van de lezer overgelaten.
Maar zelfs daardoor kan het effect van de geciteerde vss.191-193 niet worden weggenomen.
In het bovenstaande is Der Messias reeds vrij volledig gekarakteriseerd. Er zijn echter nog
twee episoden, waaraan ik niet kan voorbijgaan zonder aan het beeld van het epos ernstig
tekort te doen: de geschiedenis van Cidli en Semida, en de Hemelvaart.

1. Cidli is het dochtertje van Jaïrus, dat door Jezus uit de doden is opgewekt (Lucas 8 :
41-56), Semida de jongeling uit Naïn aan wie hetzelfde is overkomen (Lucas 7 : 11-15). Die
twee zijn door een grote liefde met elkaar
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verbonden, maar Cidli onttrekt zich desondanks steeds aan haar geliefde. Zij behoort
immers niet meer aan de aarde, maar aan God: ‘Ich bin auferstanden! gehöre zu wenig der
Erde, // Sterbliche Söhn' ihr zu geben!’ (IV,761-762). Semida begrijpt haar terughouding niet
en voelt er zich diep ongelukkig door.
Maar Cidli heeft gelijk. Het lichaam, waarin Semida en zij leven na hun opwekking uit de
dood, is niet meer hun vroegere sterfelijke lichaam, maar het onsterfelijke van nà de
165
opstanding. Zij voelt dit instinctief aan, zonder er zich duidelijk bewust van te zijn. Want
haar nieuwe lichaam heeft zijn heerlijkheid nog niet ontvangen. Dat zal pas gebeuren na de
zoendood van Christus, wanneer Zijn werk als Messias is volbracht. Evenals aan Cidli wordt
dit ook aan de lezer eerst langzamerhand duidelijk. Hij moet wachten tot de elfde Zang,
voordat hij gaat begrijpen dat Cidli en Semida - en anderen die door Christus opgewekt zijn
- niet teruggeroepen werden tot het eindige leven van vóór hun sterven, maar beschouwd
166
moeten worden als voorlopers van de definitieve opstanding uit de doden.
In die elfde Zang maakt Klopstock een bijzonder ruim, haast overdadig gebruik van
Mattheüs 27 : 52-53. Onder de wonderen bij het sterven van Jezus wordt daar vermeld:
en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen
waren, werden opgewekt; en uit de graven uitgegaan zijnde na Zijn opstanding,
kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.
In overeenstemming daarmee laat Klopstock de zielen van ‘de Vaderen’ na Christus'
kruisdood niet terugkeren naar de Zon, vanwaar zij gekomen waren om daarvan getuige te
167
wezen. Zij moeten zich elk naar het graf begeven, waar hun aardse lichaam rust. Gabriël
roept hen daartoe op: ‘Väter! noch ein Befehl ist mir an dem Throne geworden, // Also
gebietet er: Geht zu euren Gräbern, Erlöste!’ (XI,140-141). En dáár bezoekt hen ‘des ewigen
Sohnes Allmacht’ (XI,223) om hen te roepen tot de wederopstanding des vleses. De eerste
is Adam: ‘Es ward mit dem auferstehenden Leibe // Sein ätherischer Leib, der seit dem Tod
168
ihn umhüllte, // Jetzo vereint. Der wurde des Umgeschaffnen Verklärung’ (XI,237-239). En
daarop volgen vele tientallen anderen. Heel het Oude Testament herleeft in zijn grote en
ook wel minder grote figuren: van Eva, Abel en Seth tot Anna en Simeon (Lucas 2 : 25-38)
en Johannes de Doper. Overeenkomstig de Bijbeltekst verschijnen de herrezenen eerst na
de Opstanding van Christus aan een aantal sterfelijke mensen om hen
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In de vroegere versies was Lazarus - eveneens uit de doden opgewekt - de minnaar van Cidli. Later
verving Klopstock hem door Semida, ongetwijfeld vanwege het te grote leeftijdsverschil tussen Lazarus
en het dochtertje van Jaïrus, dat bij haar opstanding slechts twaalf jaar oud was.
Vgl. I Corinth. 15 : 42: ‘Alzó zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in
verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid’.
Dit geldt slechts voor degenen die door Christus uit de doden zijn opgewekt; dus nièt voor Tabitha die
in Handelingen 9 : 36-41 door Petrus in het leven wordt teruggeroepen. Aan haar wordt aangezegd: ‘Du
brauchst viel Trost des Todes! denn, Tabitha, zweimal // Ist dir zu sterben gesetzt’ (XV, 393-394).
Zie boven, blz. 127.
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te troosten of te bemoedigen; soms in hun verheerlijkte lichaam, maar meestal verhuld in
een onopvallende aardse gestalte.
In de vijftiende Zang worden ook Cidli en Semida door opgestane gelukzaligen bezocht.
Deze verschijnen hun in ‘gewone’ aardse gedaante, want voordat de twee gelieven
opgenomen worden in de heerlijkheid, waartoe zij onbewust reeds behoren, moeten zij nog
een laatste beproeving doorstaan. Zij dienen te bewijzen, dat zij zichzelf en hun liefde kunnen
opofferen ter wille van ongelukkigen die hun hulp nodig hebben. Maar dan worden zij door
hun schijnbaar zo hulpeloze begeleiders gebracht naar de verzamelplaats van de opgestanen:
‘Auf jeder Seite begannen // Strahlengestalten um sie zu schweben und ihnen zu lächeln’
(XV,1531-1532). Ook de begeleiders zelf openbaren zich als lichtgestalten. Eindelijk zijn
Cidli en Semida gekomen waar zij krachtens hun opstanding thuis horen en waar zij elkaar
kunnen liefhebben zonder dat de bezwaren van Cidli nog gelden! ‘Sie kamen sich näher.
Da schwanden // Ihre Gedanken! und sie, die beiden Glücklichen, wurden // Schnell verklärt!
Sie schwebten daher und umarmten einander, // Ach das erste Mal dort, und nicht in den
Hütten der Trennung!’ (XV,1542-1545).
Na die van Abbadona is deze episode de meest bekende en geliefde uit Der Messias
geworden.

2. Het epos sluit met de Hemelvaart. Aan het einde van de negentiende Zang gaat Jezus
met Zijn discipelen naar de Olijfberg. Onzichtbaar voor de laatsten staan daar reeds ‘die
Cherubim und die Erstandnen’ (XIX,1035) gereed om de Messias op Zijn triomfante terugkeer
naar God te begeleiden. In deze Zang spelen zij echter nog geen rol. Klopstock vertelt er
slechts wat in Handelingen 1 : 9-11 wordt meegedeeld: Jezus wordt opgenomen in een
wolk, ‘und sie sahn ihn nich mehr’ (XIX,1064). Twee mannen in witte kleding - twee engelen
- voorzeggen Zijn weerkomst aan de discipelen, die daarop getroost terugkeren naar
Jeruzalem.
De eigenlijke Hemelvaart vindt echter plaats in de twintigste Zang. Omzwermd van engelen
en opgestanen vaart de Verlosser omhoog; als stralende heraut zweeft Gabriël Hem vóór.
De stoet wordt steeds groter: van alle kanten voeren Cherubim de zielen van pas gestorvenen
aan: ‘frömmere Tote, // Die in Gräbern und Flammen vor kurzem die Sterblichkeit ließen’
(XX,148-149). En uit die stoet stijgt onafgebroken de lofzang op; het ene lied is nog niet
verstomd of een ander klinkt reeds op. De dichter heeft al die lofpsalmen opgenomen,
waardoor deze twintigste Zang meer het karakter heeft van een gezangenbundel dan van
een episch ‘boek’. Slechts met enige moeite zijn tussen al die liederen - vaak in andere
versmaten dan de hexameter - de gedeelten terug te vinden, waarin de voortgang van de
Hemelvaart wordt aangeduid. Maar deze blijven secundair. Primair zijn de hymnen die
opklinken van overal en uit alle tijden. Daaronder ook ‘zweier Sterblichen Lied’ (XX, 598):
dat van Klopstock zelf en zijn onvergetelijke gestorven vrouw Meta, bijna onhoorbaar; ‘Siehe,
des künftigen Christen Gesang entschwebte der Erde // Kaum, allein ihn vernahm der Hörer
169
der ewigen Chöre’ (XX,629-630). Stiller begint het eerst te worden, wanneer de stoet nadert
tot de troon van God. Groep na groep blijven de triomfbegeleiders achter, niet in staat de
Heerlijkheid Gods van dichterbij te verdragen. ‘Jesus nahte dem Thron. Da
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wurde stiller die Stille; // Und da rufte den Seelen nicht mehr die Posaune; die Väter //
Standen: noch folgten die Engel, nicht lang', so blieben auch sie stehn, // Sanken nieder,
daß sie anbeteten’ (XX,1167-1170). Alleen Gabriël begeleidt de Messias nog verder, tot de
onderste trede van de troon: ‘Dort kniet' er, beinah unsichtbar // Durch den
herunterströmenden Glanz, und schaute zu Gott auf’ (XX,1172-1173). En dan is het volbracht:
‘Indem betrat die Höhe des Thrones // Jesus Christus und setzete sich zu der Rechten des
Vaters’ (XX,1186-1187).
Daarmee is Der Messias voltooid.
Klopstock was een groot dichter, en Der Messias is een unieke uiting van geloofsovertuiging,
geloofsverkondiging en geloofsvreugde. Maar het werk is tijdgebonden door de
‘Empfindsamkeit’ waaruit het geschreven werd en die het bij zijn lezers veronderstelt. De
170
moderne lezer zal, zo merkt J.M.M. Aler terecht op, ‘heel onwennig staan tegenover zoveel
bewogenheid-zonder-plastiek, tegenover deze affectieve oververzadiging’. En hij
karakteriseert Klopstock's epos heel raak aldus:
Een brandende stroom van enthousiasme lost al het feitelijk gebeuren op.
Voorliefde overheerst daarbij voor het onaanschouwelijke en het onzegbare dat
de mens te boven gaat. Vol van zielsverrukkingen en bovenaardse visoenen
bevredigde zulk werk, dat door dramatische contrasten de gevoelsspanning
171
verhevigde, volop een sentimenteel publiek.
Aler voegt daar direct aan toe, dat Klopstock door zijn grote taalkunst desondanks ‘zijn greep
op de lezer van alle tijden’ behoudt. En inderdaad: wie zich in het dichwerk verdiept, raakt
er - ondanks verwarring en wreveligheid die door het tevéél in hem worden opgeroepen toch onweerstaanbaar door geboeid, soms zelfs gefascineerd.
Daarentegen kan er van Der Messias als epos niet zo heel veel goeds worden gezegd.
Klopstock veronachtzaamt vrijwel alle regels die voor het Renaissancistisch-klassicistische
epos gelden, en verbreekt daarmee de Vergiliaanse traditie. Hij laat niet de hoofdhandeling
domineren, maar benadert ze vanuit de episoden, waardoor deze een primaire functie krijgen
die hun eigenlijk niet toekomt. Hij beeldt het gebeuren niet uit, maar omzingt het. Hij
verwaarloost de eenheid van handeling door bij de zoendood van Christus àlles te betrekken
wat eraan is voorafgegaan en wat erop zal volgen. Hij houdt geen rekening met het voorschrift
dat de genres binnen hun eigen grenzen moeten blijven en niet met elkaar mogen worden
172
vermengd; vooral in de twintigste Zang blijft er van ‘la distinction des genres’ praktisch
niets meer over. Ook komen er meermalen dialogen voor - met de initialen van de sprekers
‘in margine’ - die vrijwel onveranderd hun plaats zouden kunnen vinden in een drama. De
‘Zerfall der Raum-Zeit-Ordnung’, waarop Kaiser sterk de nadruk legt en die hij als een prae
173
van Klopstock boven Milton beschouwt, is voor
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de epische structuur ronduit funest; indirect geeft ook Kaiser dit toe, als hij opmerkt: ‘Aus
dem epischen Nacheinander der Ereignisse wird ein polyphones Nebeneinander, ein ewiges
174
Jetzt’. En tenslotte: de extatische toon van Klopstock's lyriek heeft een uitgesproken
exclamatorisch karakter, dat niet in overeenstemming is met de statige verhevenheid en
‘rust’ van het tot dusver traditionele epos.
Wij mogen, dunkt mij, dan ook vaststellen, dat Der Messias voor het
Renaissancistisch-klassicistische epos het begin van het einde betekent: de overgang naar
een veel vrijer ‘romantisch’ epos dat er nog wel uiterlijke verwantschap mee vertoont, maar
niet meer tot de eigenlijke Vergiliaanse lijn kan worden gerekend.
*
Klopstock heeft - niet alleen door Der Messias, maar ook door zijn Oden - een nieuwe impuls
aan de Duitse poëzie gegeven. Op episch gebied geeft die opvaart echter duidelijk de
voortzetting te zien van de desintegratie in de Vergiliaanse traditie, die met hem begonnen
was. Er wordt met nieuwe vormen en nieuwe onderwerpen geëxperimenteerd. Zo ontstaan
het burgerlijke en het idyllische epos. De Luise van Johann Heinrich Voß - de beroemde
vertaler van Ilias en Odyssee in Duitse hexameters - verschijnt in 1795 en wordt het voorbeeld
voor de Hermann und Dorothea (1797) van Goethe. Christoph Martin Wieland, aanvankelijk
een hartstochtelijk bewonderaar van Klopstock, keert zich later van hem af en wordt de
voornaamste dichter van de z.g. Rococo-poëzie. Grote bekendheid verwierf hij zich met zijn
epos Oberon (1780), waarvoor hij de stof ontleende aan de Karolingische ridderroman Huon
de Bordeaux en aan Shakespeare's Midsummer Night's Dream (de twist tussen de
elfenkoning Oberon en Titania). Het teruggrijpen op de middeleeuwse ridderroman en het
gebruik van stanzen, naar het voorbeeld van Ariosto, brengt dit werk dicht in de buurt van
de romanzi uit de 15de en 16de eeuw. De cirkel wordt daarmee als het ware gesloten: het
‘nieuwe epos’, dat zich dank zij het compromis van Tasso uit de romanzo had kunnen
ontwikkelen, is - ondanks alle verschil tussen Oberon en Orlando - min of meer teruggekeerd
naar zijn uitgangspunt.
Uiteraard had de oude epische school van de Hofpoëten, met Gottsched als theoreticus,
zich niet zonder meer aan Klopstock gewonnen gegeven. Zij had het succes van de eerste
drie Zangen van Der Messias in 1748 als een uitdaging opgevat en was daardoor tot nieuwe
activiteit geprikkeld. Zo verscheen in 1751, ingeleid door een uitbundige lofprijzing van
Gottsched's hand, in twaalf zangen Hermann oder das befreite Deutschland van Christoph
Otto von Schönaich, een epos in acht-voetige trochaeën over de overwinnaar van de slag
in het Teutoburger-woud; in 1753 volgde een tweede, herziene en verbeterde uitgave.
Schönaich was niet de enige, die zich beijverde het rationalistisch-klassicistische epos tot
nieuw leven te brengen, maar de tijd daarvoor was onherroepelijk voorbij. Zelfs het uiteindelijk
aanvaarden van Klopstock's hexameter als epische versvorm kon het getij niet meer doen
keren - te minder nog omdat de groep geen auteur voortbracht wiens dichterschap met dat
van Klopstock ook maar vergelijkbaar was.
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Een merkwaardig episch sub-genre vormen de z.g. Patriarchaden. Dat zijn Bijbelse epen,
waarvan de stof ontleend is aan de geschiedenis van de Oud-Testamentische aartsvaders;
het begrip ‘aartsvader’ wordt daarbij in ruime zin genomen, zodat ook alle Bijbelse figuren
vóór Abraham in aanmerking komen voor behandeling. De belangstelling voor dit oudste
deel van de Bijbelse geschiedenis was voortgekomen uit de bewondering voor Milton's
Paradise lost; wat de Engelse dichter gedaan had voor Adam, wilde men naar zijn voorbeeld
gaan doen voor andere figuren uit de Bijbelse oertijd. Bij de uitwerking van hun plannen
kwamen de Patriarchaden-dichters echter sterk onder invloed van Der Messias te staan.
Wij hebben deze gang van zaken hierboven al opgemerkt bij Bodmer, wiens Noah in
175
navolging van Milton was opgezet, maar eerst onder Klopstock's impuls van de grond kwam.
Een andere Patriarchade is Der geprüfte Abraham (1753), door Wieland op twintigjarige
leeftijd geschreven toen hij nog geheel onder de bekoring van Klopstock stond. Zo zouden
er nog tal van titels en auteursnamen te noemen zijn, maar de dichterlijke betekenis van dit
werk rechtvaardigt niet er in dit globale overzicht lang bij stil te staan. Wel dien ik nog even
op te merken, dat in de loop der jaren de oorspronkelijke betekenis van ‘Patriarchade’ als
epos uit de Bijbelse oertijd op de achtergrond raakt; ook Nieuw-Testamentische figuren als
Lazarus en Jozef van Arimathea worden behandeld. Patriarchade betekent dan hetzelfde
als: Bijbels epos. Bodmer gaat zelfs nog een stap verder met zijn Menelaus und David
(1782), waarin een Homerische en een Oud-Testamentische held als tijdgenoten met elkaar
in contact worden gebracht.
Slechts één Patriarchade (in de oorspronkelijke zin van deze term) moet ik hier nog
vermelden; niet omdat zij zo belangrijk is, maar omdat zij een Nederlandse vertaler vond en
ik er verder-op in dit boek dus naar zal moeten verwijzen. Het betreft Der Tod Abels (1758)
van Salomon Geßner: vijf zangen in ritmisch proza, dat de vertaler (E.J.B. Schonck) in 1783
echter weer binnen de traditie terugdwong door het over te zetten in alexandrijnen.
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Hoofdstuk III
Regels voor het epos
§ 1. Ter inleiding
Gedurende de gehele periode van Renaissance en Klassioisme zijn er regels en voorschriften
geformuleerd, waaraan een dichtwerk moest voldoen om als volwaardig epos te kunnen
1
worden beschouwd. Aangezien het genre gold als de hoogste vorm van poëzie, ligt het
trouwens voor de hand dat de theoretici er bijzondere aandacht aan hebben besteed. Tot
volledige overeenstemming zijn zij echter nooit gekomen. Er bleef - zij het goeddeels op
min of meer ondergeschikte punten - te veel verschil van mening bestaan om een duidelijke
en definitieve codificatie van de epische normen te kunnen realiseren. Het is daarom
misleidend, te spreken van ‘de regels voor het epos’. Het bepalend lidwoord suggereert een
gecoördineerde samenhang en een eenheid, waarvan in werkelijkheid geen sprake was.
Wel bestond er ten aanzien van de voornaamste regels een sterke consensus, welks grenzen
echter niet precies kunnen worden aangegeven; wanneer men wil gaan preciseren, vervagen
dadelijk de contouren en stuit men al spoedig op verschil van inzicht omtrent formulering of
details. Bovendien is er enige fluctuatie onder invloed van veranderingen in de tijdgeest. In
de 17de eeuw evolueerden de opvattingen vrij snel van Renaissancistisch naar klassicistisch,
d.w.z. van betrekkelijke vrijheid naar betrekkelijke rigiditeit; in de 18de eeuw werd deze
laatste weer teruggedrongen door de grotere zelfstandigheid tegenover de Oudheid, die
resulteerde uit de ‘Querelle des Anciens et des Modernes’.
Natuurlijk is die consensus ondenkbaar zonder de talloze publikaties over de epische
normen, waarop hij tenslotte berust. Hij valt er echter niet mee samen. Hij is vager en
flexibeler, maar heeft juist daardoor een grotere algemeen-geldigheid. De situatie wordt
voortreffelijk weergegeven door Johannes Kinker, als hij opmerkt dat
het heldendicht tot die Dichtstukken behoort, waaromtrent zich een bepaald
denkbeeld gevestigd heeft, 't welk, hoewel het gevoelen, daarover, door alle
eenigzins bevoegde kunstbeoordeelaars niet volkomen eveneens voorgesteld,
en ontwikkeld is, echter niet zoo geheel en al uiteen loopt, noch ook, op zulke
losse en onzekere schroeven gesteld is, om daaruit op te maken, dat er ter
beoordeeling van zulk een kunstwerk geene eenigzins algemeen erkende
2
maatstaf voor handen zou zijn.
Kinker heeft hier uiteraard zijn eigen tijd op het oog, maar zijn opmerking is evenzeer geldig
voor de 17de en 18de eeuw. Ook toen was er ‘een bepaald denkbeeld’, een ‘eenigzins
algemeen erkende maatstaf’, al konden de theoretici er niet in slagen dat elusieve ‘denkbeeld’
op afdoende wijze vast te leggen.
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Het is in de eerste plaats via deze consensus, dat de theorieën over het genre hun invloed
op de praktijk van de epen-dichters hebben uitgeoefend. Die laatsten maakten immers in
3
het algemeen géén studie van de theorie - zoals Tasso gedaan had - alvorens zich aan het
schrijven van hun epos te zetten. Zij gingen uit van wat zij over de epische normen wisten
of meenden te weten. Dat verklaart b.v., waarom Arnold Hoogvliet zich niet bewust was van
een principiëel verschil tussen epos en dichterlijke levensbeschrijving, toen hij Abraham de
Aartsvader schreef; hij ontdekte de theorie daaromtrent eerst achteraf. Of hij zich anders bij
de opzet van zijn epos aan die theorie onderworpen zou hebben, valt moeilijk te zeggen.
Dichters van enige betekenis hebben immers vaak de neiging zich slechts aan voorschriften
te houden voor zover dit mogelijk is zonder schade te doen aan het werk dat hun voor ogen
4
staat. Zo deed Milton, en Klopstock ging in zijn veronachtzaming van de regels zelfs zó ver
5
dat hij praktisch met de Vergiliaanse traditie brak.
Wij moeten de betekenis van de theorie voor de praktijk van het epos daarom niet
overschatten; als geheel was zij te onoverzichtelijk en te weinig gefixeerd om dwingende
autoriteit te hebben. Maar wij moeten de rol, die zij gespeeld heeft, evenmin ònderschatten!
In de consensus had zij een neerslag, die wèl autoriteit bezat en waarvan de invloed bij de
epici steeds weer merkbaar is; zelfs degenen, die er uit eerbied voor de letterlijke Bijbeltekst
van afweken, vonden het meestal nodig hun handelwijze te rechtvaardigen. Dat maakt het
onmogelijk zich ernstig met het epos van Renaissance en Klassicisme bezig te houden
zonder uit te gaan van die neerslag als basis en achtergrond.
De consensus zelf laat zich niet achterhalen en vastleggen. Maar wij kunnen trachten die
zo dicht mogelijk te benaderen door ons vertrouwd te maken met de voornaamste opvattingen
en tendensen van de theorie. De voornaamste; het zijn immers de zwàre wolken die neerslag
van enige betekenis veroorzaken.
Dit hoofdstuk is een poging deze benadering te realiseren. Ik heb gemeend dat het best
te kunnen doen door achtereenvolgens vier van de belangrijkste theoretische ‘momenten’
aan de orde te stellen. Het voordeel daarvan is, dat zodoende behalve de continuïteit ook
de ontwikkeling in de opvattingen over het epos enigszins tot haar recht komt.
Ik begin met een paragraaf over de Humanistische, op Aristoteles gebaseerde leer van
het klassieke epos, zoals wij die vinden bij Vossius. Dan volgt een paragraaf over de eisen,
die Tasso stelde aan de moderne, Renaissancistisch-Christelijke voortzetting daarvan. Als
derde ‘moment’ koos ik de poging van de doctrine classique in Frankrijk om tot een synthese
tussen de klassiek-Humanistische en de Renaissancistisch-Christelijke opvattingen - men
zou kunnen zeggen: tussen Vossius en Tasso - te komen. En ter afsluiting bespreek ik een
aantal Nederlandse stemmen over het epos; late stemmen, uit de 18de en het begin van
de 19de eeuw, waarin de suprematie van het klassicisme al duidelijk aan het afnemen is en
tenslotte vrijwel geheel verdwijnt.
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§ 2. Vossius over het epos
Chronologisch is het niet helemaal juist, dat ik bij mijn bespreking van de vier gekozen
ontwikkelings-momenten Vossius voorop doe gaan. Het werk waarin hij zich met de theorie
van het epos bezighoudt - Poeticarum institutionum libri tres - verscheen in 1647 bij Lodewijk
Elzevier te Amsterdam. De Discorsi van Tasso waren toen al meer dan een halve eeuw
6
oud, en ‘La formation de la doctrine classique en France’ was in volle gang. Maar zakelijk
gezien is er voor mij geen beter uitgangspunt dan juist dit boek van Vossius. Zoals Pater
7
Rademaker in zijn voortreffelijk proefschrift over de Amsterdamse geleerde duidelijk heeft
doen uitkomen, lag diens betekenis niet zozeer in wetenschappelijke originaliteit als wel in
zijn vermogen om helder samen te vatten en te ordenen wat er door anderen aan belangrijks
naar voren was gebracht. ‘The object of his work was not to invent new ideas, but to
8
systematize and interpret the ideas of the past and of his own day’. Dat geldt zeker niet in
de laatste plaats voor de Institutiones poeticae. Vossius geeft daarin ‘een overzicht van de
hele materie, die het eigen object is van de ars poëtica’. Vanaf zijn studententijd volgde hij
voortdurend ‘met grote aandacht de controversen over dit onderwerp en de Poëticae
institutiones zijn daarvan de neerslag, zodat ook hier weer een samenvatting gegeven wordt
9
van wat er in Vossius' tijd bereikt was’. Wij vinden bij hem dus het resultaat van de vele
discussies, die in de 16de en het begin van de 17de eeuw gevoerd waren over de betekenis
van Aristoteles' Poetica, en de conclusies die daaruit getrokken dienden te worden ten
aanzien van de poëzie in het algemeen en van haar verschillende genres meer in het
bijzonder. Het uitgaan van dit resultaat moge dan historisch niet geheel verantwoord zijn,
de winst aan overzichtelijke beknoptheid, die erdoor wordt verkregen, is zó groot dat zij naar
mijn mening ruimschoots tegen dit bezwaar opweegt. Trouwens, de opvattingen die tenslotte
de overwinning behaalden, hebben zich reeds tevoren als dominerende tendensen doen
gelden. En bovendien zijn Vossius' Institutiones poeticae nog vroeg genoeg verschenen om
- zij het dan niet in het allereerste stadium - belangrijke invloed te hebben op de vorming
van de doctrine classique in Frankrijk. Dat blijkt niet alleen uit de desbetreffende studie van
10
Edith Kern, maar ook uit het feit dat Bray er in zijn boek over het ontstaan van die doctrine
11
telkens weer naar verwijst.
De poëtica van Vossius - waarin meer dan eens passages uit die van Aristoteles vrijwel
woordelijk te herkennen vallen - is geheel gericht op de Griekse en Latijnse literatuur uit de
Oudheid; dááraan worden dan ook de voorbeelden

6
7
8
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René Bray, La formation de la doctrine classique en France (Parijs 1927 en latere fotomechanische
herdrukken).
C.S.M. Rademaker ss.cc., Gerardus Joannes Vossius (1577-1649); diss. Nijmegen; Zwolse Reeks van
taal- en letterkundige studies nr. 21 (Zwolle 1967).
N. Wickenden in een onuitgegeven dissertatie: Early modern historiography as illustrated by the work of
G.J. Vossius (Cambridge 1963). De daaruit geciteerde zin ontleen ik aan: C.S.M. Rademaker, Vossius,
blz. 273.
C.S.M. Rademaker, Vossius, blz. 255.
Edith G. Kern, The influence of Heinsius and Vossius upon French dramatic theory (Baltimore 1949).
R. Bray, Form. doctr. class., blz. 385 (verwijzingen naar Vossius in de ‘Index alphabétique’).
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ontleend, zowel die om te doen uitkomen wat goed is, als die om te illustreren hoe het niet
moet. Een enkele maal wordt ook wel eens naar een neo-latijns dichtwerk verwezen, maar
dat is niet in strijd met het klassieke uitgangspunt; het neo-latinisme wordt eenvoudig
beschouwd als een verlengstuk van de oud-Latijnse letterkunde, dat in alle opzichten aan
dezelfde normen onderworpen is en op dezelfde manier moet worden beoordeeld. Aan de
opkomende literaturen in de volkstaal schenkt Vossius geen enkele aandacht; zij vallen
buiten zijn opzet.
Voor wat de epiek betreft, betekent dit dat wij bij Vossius een normatieve beschrijving
vinden van wat het epos uit de Oudheid idealiter had moeten zijn en een enkele maal - bij
Homerus en Vergilius - ook inderdaad geweest is. Op grond van de geformuleerde ‘regels’
kon de gebruiker van de Institutiones ook voor niet-besproken epen zonder veel moeite van
geval tot geval vaststellen, in hoeverre zij daaraan voldeden en dus als meer of als minder
geslaagd moesten worden beschouwd. Een neo-latinist kon er alles vinden wat hij voor zijn
imitatio van het klassieke epos als handleiding nodig had. Natuurlijk kon ook de
epicus-in-de-volkstaal er met datzelfde doel gebruik van maken; maar op aanwijzingen voor
de specifieke problemen, die de transpositie van het genre naar eigen taal en eigen vorm
12
meebracht, behoefde hij dan niet te rekenen.
Vossius behandelt in zijn Institutiones het epos aan het begin van Boek III. Zijn bespreking
omvat zeven capita, elk weer onderverdeeld in een aantal paragrafen, en beslaat 27
13
pagina's. Bij enkele punten verwijst hij naar wat daarover al gezegd is in Boek I, waar hij
de poëzie-in-het-algemeen bespreekt en de grondbegrippen daarvan, die uiteraard ook
gelden voor het epos. Met het oog daarop zullen wij ook enkele capita uit dat eerste Boek
in ons onderzoek moeten betrekken.
Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat ik in het bestek van deze paragraaf géén volledige
samenvatting van Vossius' beschouwingen beoog. Ik beperk mij zoveel mogelijk tot de
punten, die ik als belangrijk beschouw voor een goed begrip van de aard en de ontwikkeling
van het Renaissancistisch-klassicistische epos; aan de rest ga ik stilzwijgend voorbij.

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

15
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III, 1,7: ‘Sanè carminis Homerici majestas inprimis quidem est à rerum pondere, & spiritu poetae: sed
non dubium tamen, quin multùm de majestate carminis decessurum fuerit, si éadem jambico, aut trochaico,
dixisset’. Vgl. Aristoteles' Poetica XXIV, 8-9.
Zie boven blz. 4.
Voor de eigen woorden van Vossius zie het citaat op blz. 7 hierboven.
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Omtrent die laatste is er geen zekerheid, maar wel staat vast dat het niet Homerus was.
Deze is echter ontegenzeglijk de grootste epen-dichter van Griekenland geweest (§ 3). Bij
de Romeinen was Vergilius de grootste; ‘in vele opzichten wordt deze zelfs als superieur
aan Homerus beschouwd, voor wie hij echter, naar sommiger oordeel, in
18
compositie-vermogen onderdoet’ (§ 5).
cap. 4 Na deze inleidende capita komt Vossius toe aan zijn eigenlijke onderwerp: de
structuur van het epos. Er vallen daarin drie delen te onderscheiden: propositio (de vermelding
door de dichter van zijn onderwerp), invocatio (de aanroeping van goddelijke machten om
hulp bij het werk) en narratio (het eigenlijke ‘verhaal’). In dit caput worden de eerste twee
van deze drie onderdelen besproken.
Bij de propositio moet men in gedachten houden dat een epos wel vele en diverse
gebeurtenissen omvat, maar dat deze toch alle betrokken dienen te zijn op één enkele
hoofdhandeling; dit in tegenstelling tot wat bij geschiedschrijving het geval is, waar het gaat
om volledigheid en de vermelde feiten geen verband met elkaar behoeven te houden. Het
is die éne hoofdhandeling, welke in de propositio moet worden aangekondigd (§ 1). Het is
beter, daarbij de ‘held’ niet bij name te noemen en in plaats daarvan diens persoonlijkheid
te omschrijven, zoals Homerus dat met Odysseus en Vergilius met Aeneas gedaan heeft.
Noodzakelijk is dit echter niet, getuige de Ilias waar Homerus in zijn eerste regel de naam
van Achilles noemt (§ 2-3). Vernufts- en geleerdheidsvertoon moeten vermeden worden,
evenals gezwollenheid en opsmuk; men richte zich naar de eenvoud van Homerus en
Vergilius in hun aanhef (§4).
De invocatio volgt bij de Latijnse epen-dichters op de propositio, maar de Grieken beginnen
ermee. De aanroep wordt gericht tot Jupiter (als oppergod) of Apollo (als god der dichtkunst),
dan wel tot de Muzen en in het bijzonder tot Kalliope (de Muze van de epische dichtkunst).
Het aanroepen van de Muzen kan in de loop van het epos worden herhaald, zoals b.v.
Vergilius meermalen doet (§ 7-9). In de keizertijd riepen de Latijnse dichters daarnaast ook
wel de keizers aan, van wie zij geloofden dat dezen de heerschappij met Jupiter deelden;
soms ook andere beroemde personen (§ 11). Maar het gebed om hulp mag tot niemand
worden gericht, die het Christelijk geloof ons verbiedt aan te roepen (§ 12). Vossius licht dit
met een concreet voorbeeld toe, waarbij hij zich tevens in het algemeen keert tegen de
vermenging van het heidense en het Christelijke: ‘Op dit punt evenwel hebben grote dichters
gedwaald, zoals Actius Sincerus [= Sannazaro], die in zijn prachtige epos De partu Virginis
[= “Bevalling van de Maagd”, 1526], op het voetspoor van de heidense dichters en nog wel
bij gewijde stof, tot Apollo en de Muzen bidt. Zoals hij ook in hetzelfde werk Maria in de
Sibyllijnse boeken verdiept laat zijn en Proteus over Christus profeteren. Ik weet wel, dat
men dit pleegt te verontschuldigen op grond van het feit dat hij een gedicht schreef en geen
historie [= weergave van de werkelijkheid]. Naar mijn mening echter moet een dergelijk spel
19
bij een gewijd onderwerp heiligschennis heten’.
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Zie voor het Latijnse citaat: hierboven, blz. 5, noot 6.
III, 4, 12: ‘Magni tamen poetae hac in re aberrârunt: atque in iis Actius Syncerus; qui in sublimi poemate
de partu Virginis, gentilium poetarum vestigiis insistens, & quidem in sacra materia, Phoebum, ac Musas
precatur. Quemadmodum &, eodem in opere, Mariam inducit Sibyllinis intentam libris, ac Protea de
Christo vaticinantem fingit. Scio, sic excusari solere, quòd poëma, non historiam condere instituerit. Mihi
verò in sacro argumento sic ludere religio sit’,
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In het algemeen hebben de Renaissancistisch-klassicistische ependichters zich
trouw aan de voorschriften inzake propositio en invocatio gehouden. Daarbij
volgen zij dan het Latijnse voorbeeld door de propositio voorop te doen gaan.
De gegispte vermenging van Christendom en heidendom (men denke b.v. aan
Camōes!) wordt gaandeweg steeds zorgvuldiger vermeden.

cap. 5 Caput 5 brengt de bespreking van het belangrijkste deel van het epos: de narratio.
Deze behoort een fictieve handeling (gebeurtenis) te betreffen. ‘Fictief’ betekent hier nièt
dat de dichter geen ware gebeurtenis beschrijft, maar duidt erop dat hij een groot aantal
verdichtsels aan de waarheid toevoegt. Evenals bij de tragedie is het ook bij het epos
voldoende, als de kèrn van de fabula aan de werkelijkheid (de historie) is ontleend; maar
dat is dan ook aanbevelenswaardig, omdat het ook voor de verdichte gedeelten de
geloofwaardigheid versterkt. Immers, die kern is gewoonlijk algemeen bekend; grote daden
van koningen en legeraanvoerders kunnen nu eenmaal niet verborgen blijven. Een volkòmen
verdicht verhaal over dergelijke daden zou dan ook ongeloofwaardig klinken (§ 1-2).
Zowel in zijn Wahrheit als in zijn Dichtung moet het de dichter niet te doen zijn om de
persoon van zijn held, maar om het universele aspect in diens optreden; het is niet voldoende
zijn heldendaden weer te geven, hij moet tevens worden uitgebeeld als ideale representant
van een bepaald type uitnemende mannen. Zo tekent Homerus in Achilles het type van een
opvliegende, maar heldhaftige persoonlijkheid, in Odysseus dat van een welbespraakte en
bedachtzame held. Bij Vergilius krijgt in Aeneas de vorst gestalte, die godvruchtig zijn plicht
doet en grootmoedig weet te zijn. Dat universele aspect is de reden, waarom Aristoteles de
dichter boven de historicus stelt (§ 4). - In verband daarmee moet de persoonlijkheid van
de held door de epische dichter tot het einde toe onveranderd worden gehandhaafd: er mag
daarin niets tegenstrijdigs voorkomen. Voor de historicus liggen de zaken anders; een mens
kan in de loop van zijn leven veranderen, en als dat in een bepaald geval is gebeurd, mag
de geschiedschrijver niet nalaten daarvan melding te maken (§ 5).
Dit voorschrift heeft grote invloed uitgeoefend op het
Renaissancistisch-klassicistische epos. Het werd algemeen aanvaard, en heeft
er indirect toe bijgedragen dat sommige epici meenden een allegorische zin in
hun werk te moeten leggen.
In de paragrafen 6 t/m 9 komen de eenheid van handeling ondanks een veelheid van
gebeurtenissen, en de samenhang tussen het hoofdgebeuren en de episoden aan de orde.
Vossius volstaat hier echter grotendeels met een verwijzing naar wat hij daarover heeft
gezegd in Boek I; de inhoud daarvan komt in mijn overzicht zo aanstonds ter sprake. Verder
legt hij er nadruk op, dat de dichter moet zorgen voor de nodige verrassing en afwisseling;
ook moet deze ‘in het tegenwoordige de zaden van het toekomstige strooien’, d.w.z. in zijn
20
verhaal de verdere ontwikkeling voorbereiden, zodat de lezer in spanning blijft verkeren
en met ongeduld naar het vervolg uitziet (§ 7).
Over de episoden wordt opgemerkt, dat deze in het epos - anders dan in de tragedie talrijk, van grote verscheidenheid en van aanzienlijke omvang kunnen zijn. Zo b.v. de episode,
waarin Aeneas aan Dido de ondergang van Troje

20

Vossius zegt: de luisteraar (auditor). Hij denkt dus aan voordracht van een epos.
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en het begin van zijn zwerftocht verhaalt; daarvoor zijn niet minder dan twee hele boeken
nodig! In de Ilias speelt de hoofdhandeling zich binnen het tijdsbestek van één jaar af, maar
door middel van episoden weet Homerus daarbij alles te betrekken wat er in de tien jaren
van het beleg is gebeurd (§ 10). Het is vooral in dergelijke episoden, dat de dichter zijn
verbeelding vrij spel kan laten, tenminste als zij zich afspelen in een zó ver verleden dat de
lezer zich niet meer herinnert hoe de werkelijkheid was. Zo laat Vergilius Dido een paar
21
eeuwen te vroeg leven en maakt hij haar van kuis tot onkuis (§ 11).
Als in een epos agnitio (= herkenning) en peripetia (= omslag van de situatie in haar
tegendeel, ten goede of ten kwade) voorkomen, staat het op een hoger plan dan wanneer
dit niet het geval is. Op dit punt is er overeenkomst met wat geldt voor de tragedie. In de
Ilias speelt de peripetia een belangrijke rol, doordat overwinning en nederlaag elkaar
voortdurend afwisselen. In de Odyssee wisselen voor- en tegenspoed elkaar eveneens af,
maar daar vindt men bovendien ook agnitio, b.v. als Telemachus zijn vader, de oude hond
van Odysseus zijn meester, Euryclea haar heer, en Penelope haar echtgenoot herkent (§
13).
cap. 6 Van de drie eisen, die de rhetorica aan het verhaal stelt: kortheid, duidelijkheid en
waarschijnlijkheid, gelden voor de epische dichter alleen de twee laatste; om kortheid behoeft
hij zich niet te bekommeren (§ 1). Maar wel dient hij rekening te houden met een grens: de
lengte van zijn dichtwerk moet zodanig zijn dat het geheel nog met één blik kan worden
overzien, althans wat de hoofdhandeling betreft (§ 2). Voor richtlijnen omtrent de indeling
van de stof verwijst Vossius ook hier verder naar zijn Eerste Boek (§ 3).
cap. 7 Uit het laatste caput is in ons verband slechts de opmerking van belang, dat het
epos de grootsheid van zijn onderwerp door een verheven stijl adaequaat tot uitdrukking
moet brengen (§ 1). De uitwerking daarvan, met het oog op dictio en cantus, kan hier blijven
rusten.

Inst. Poet. lib. I
Voor ons zijn daarentegen wèl van belang de aanwijzingen, die Vossius in boek I meer in
het algemeen ten aanzien van indeling en volgorde van de stof in een dichtwerk geeft en
waaraan ook de epicus zich te houden heeft.
cap. 4 De dichter moet beginnen met het concipiëren van zijn verhaal in de
allereenvoudigste vorm, zonder episoden of andere bijkomstigheden. Want om een éénheid
te zijn, moet zijn dichtstuk de ontwikkeling geven van één enkele daad of gebeurtenis. Het
is niet genoeg dat het zich bezighoudt met één man; het moet gaan om één daad van die
éne man. Deze actio dient volledig afgerond te zijn, en de onderdelen ervan moeten zó met
elkaar verbonden worden dat het één noodzakelijkerwijs of met waarschijnlijkheid uit het
ander volgt, terwijl - omgekeerd - het weglaten van één gedeelte de gehele opbouw in elkaar
doet storten. Zo heeft b.v. de Ilias als centrale ‘handeling’ de toorn van Achilles, en de
Odyssee de behouden thuiskomst van Odysseus. Het was ongetwijfeld nièt Homerus'
bedoeling het gehèle leven van Odysseus uit te beelden. Naar zijn voorbeeld beperkt ook
Vergilius zich in de Aeneis tot één centrale handeling, en vertelt hij niet hoe Aeneas geboren
en opge-

21

Zie ook boven, blz. 78-79.
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voed is, met Achilles streed en door Venus gered werd. - Vossius vindt dit punt belangrijk
genoeg om het in andere woorden nog eens te herhalen: Eenheid van handeling sluit niet
uit, dat de handeling uit verschillende onderdelen bestaat. Dat verdient zelfs de voorkeur,
mits die onderdelen zó met elkaar verbonden zijn dat zij gezamenlijk één enkele handeling
vormen (§ 3). Bij een goede compositie kan geen enkel onderdeel overgeslagen of zelfs
maar van plaats verschoven worden, zonder dat het verhaal daardoor schade lijdt (§ 4).
Eerst na aldus de hoofdhandeling te hebben vastgesteld, gaat de dichter aandacht
22
schenken aan de episoden. Deze dienen om zijn verhaal uit te breiden en er meer
afwisseling in te brengen. Episoden vallen buiten de hoofdhandeling, maar moeten er wel
enig verband mee houden; zij kunnen beschouwd worden als niet-noodzakelijke en dus
elimineerbare onderdelen van het verhaal. Voorbeelden: Aeneas' relaas over de ondergang
van Troje en het begin van zijn zwerftocht; zijn bezoek aan de onderwereld; Odysseus'
verslag van zijn avonturen aan koning Alcinous van de Phaeaciërs (§ 7). Episoden, die er
te veel met de haren bijgesleept zijn, moeten als een fout van de dichter worden beschouwd
(§ 8). Aan het slot van een epos horen episoden als regel niet thuis, omdat daar de aandacht
gespannen is op de afloop van de hoofdhandeling (§ 10).
Wat die afloop betreft: de dichter moet zien een oplossing te vermijden, die wordt teweeg
gebracht door een uit de hemel neerdalende god. Het pleit niet voor een auteur, een knoop
te hebben gelegd die hij niet meer ontwarren kan zonder zijn toevlucht te nemen tot goddelijke
interventie (§ 13). Het neerdalen van een god mag slechts plaats vinden, hetzij om onbekende
feiten uit het verleden te openbaren, hetzij om de toekomst te voorzeggen of daarvoor
opdrachten te geven (§ 14).
Op dit punt komt de theorie van Aristoteles niet helemaal overeen met de praktijk
van de dichters, ook niet die van Homerus op wie dan ook kritiek wordt geleverd.
De Renaissancistische epen houden zich evenmin aan de aangegeven beperking.
Vooral Tasso had, om op het gebied van het wonderbaarlijke met de romanzi te
kunnen wedijveren, meer goddelijke of althans bovennatuurlijke inmenging nodig,
en zijn voorbeeld vond gretig navolging. Eerst aan het einde van de 17de en in
de 18de eeuw zien wij - uit rationalistische overwegingen - daarin een versobering
optreden.
In de nu volgende paragrafen wijst Vossius op agnitio en peripetia als middelen om aan het
verhaal een ‘natuurlijke’ oplossing te geven. Ik behoef er hier niet op in te gaan, omdat hij
deze begrippen ook bij zijn bespreking van het epos in boek III aan de orde stelt en ik ze
23
naar aanleiding daarvan reeds heb besproken.
Wel moet ik nog een belangrijke aanwijzing vermelden, die Vossius aan het slot van dit
caput geeft. Zij betreft de wijze, waarop de dichter zich te gedragen heeft ten aanzien van
gewijde, d.w.z. Bijbelse stof. Voor epos en tragedie beide geldt dan, dat alles vermeld dient
te worden wat de Heilige Schrift vermeldt, niets gezegd mag worden dat tegen de Schrift
indruist, en dat punten
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Voor Vossius' definitie daarvan, zie boven, blz. 6, noot 14.
Zie boven, blz. 145.
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waarover de Schrift zich niet uitlaat, met matiging en ingetogenheid behoren te worden
24
behandeld; uiteraard alleen voor zover zij waarschijnlijk zijn.
Voor de tragicus moge het al moeilijk zijn zich aan deze regel te houden, voor
de epos-dichter is dit nauwelijks mogelijk. Het Vergiliaanse epos veronderstelt
immers een grote mate van Dichtung op een kleine basis van historische
25
Wahrheit. In hun praktijk verwaarlozen de ‘Vergiliaanse’ Bijbel-epici - met
inbegrip van Vondel in zijn Joannes de Boetgezant - dan ook steeds de ‘matiging’
bij het aanvullen van de Bijbelse gegevens met eigen vindingen.

cap. 7 Dit hoofdstuk is gewijd aan de ordo, de volgorde waarin de onderdelen van het verhaal
dienen te worden gerangschikt. Nogmaals wordt in dit verband herhaald, dat er - ondanks
de schijnbare veelheid van ‘handelingen’ - toch een eenheid is, omdat het één afhangt van
het ander en alles wat niet tot de hoofdhandeling behoort daaraan toch ondergeschikt moet
zijn. Dit in tegenstelling tot wat voor een geschiedwerk geldt; dáárin kunnen gelijktijdige
gebeurtenissen worden vermeld die géén verband met elkaar houden. Voorbeeld: Cicero
strijdt in Cilicië tegen de Parthen, keert naar Rome terug, steunt Pompeius tegen Caesar.
Dat is wel een opeenvolging van ‘handelingen’, maar zonder oorzakelijk verband; de epicus
kan er dus geen eenheid van maken. Daaruit blijkt dat er verschil is tussen een
levensbeschrijving en een epos in Aristotelische zin. Immers, wie iemands leven beschrijven
wil, kan er niet aan ontkomen feiten (‘handelingen’) bijeen te voegen, die niet met elkaar
samenhangen doordat zij niet stuk voor stuk betrokken zijn op één hoofdhandeling. Dit wordt
met voorbeelden uitvoerig toegelicht (§ 1-2).
Toch aarzelt Vossius op dit punt helemaal zo ver te gaan als Aristoteles. Na te hebben
uiteengezet dat de bewuste eis van eenheid niet geldt voor z.g. cyclische dichters (§ 3),
vervolgt hij: ‘Ja, ik zou zelfs niet met Aristoteles hèn durven veroordelen, die in een epos
iemands leven in zijn geheel beschrijven. Wat echter niet wegneemt dat degenen, die alle
feiten zó weten te verbinden dat zij stuk voor stuk deel schijnen te zijn van één enkele
handeling of althans met elkaar te maken hebben, blijk geven van méér talent en groter
26
dichterlijk vermogen’ (§ 4).
De aarzeling van Vossius heeft overigens niet kunnen verhinderen, dat de epische
theorie van zijn tijd de mening van Aristoteles is blijven volgen. Uit onze
bespreking van de houding der literatuur-historie tegenover het Nederlandse
27
epos is duidelijk gebleken, dat er scherp onderscheid werd gemaakt tussen
‘heldendicht’ en ‘dichterlijke levensbeschrijving’. Die laatste viel niet hoger te
taxeren dan als ‘zogenaamd heldendicht’.
Vervolgens komt een ander heel belangrijk punt aan de orde. De dichter moet midden in
zijn verhaal of zelfs bij het einde daarvan beginnen, in tegen-

24
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I, 4, 33: ‘Illud particulatim de sacro addam argumento; in hoc esse dicenda, quae sacra dicit Scriptura:
quae repugnant, non dicenda: quae nec dicit, nec negat Scriptura, sobrie dicenda; nempe solum promenda,
quae sunt verisimilia’.
Zie boven, blz. 144, eerste alinea over cap. 5.
I, 7,4: ‘Imò ne illos quidem damnare cum Aristotele ausim, qui vitam alicujus totam carmine conscribunt.
Attamen ingeniosius illi, & ποιητιϰώτερον, qui sic omnia connectunt, ut cuncta videantur unius actionis
partes, vel saltem omnia sint cognata’.
Zie boven, blz. 12-37.
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stelling tot de historicus die zich aan de chronologische volgorde van de gebeurtenissen
heeft te houden. Zoals Horatius in zijn Ars poetica opmerkt (vs.147-149), laat Homerus de
28
Ilias niet beginnen bij de geboorte van Helena om wie de Trojaanse oorlog werd gevoerd,
maar in het tiende jaar van het beleg. Ook Vergilius vermijdt een begin ab ovo; wat er aan
Aeneas' landing op de kust van Carthago vooraf was gegaan, wordt eerst later verteld (§
5).
Als wij spreken van een begin mediis in rebus, doelen wij daarmee op het gehéél van het
epos met inbegrip van de episoden. Want wat de hoofddhandeling (de toorn van Achilles)
betreft, begint Homerus in de Ilias wèl bij het begin (de oorzaak van die toorn). - Er valt ook
nog iets op te merken omtrent de tijdsduur van de hoofdhandeling. Zoals deze zich in de
tragedie afspeelt in één of hoogstens twee dagen, zo in het epos in één of hoogstens twee
jaren. Wat buiten die één of twee jaren valt, wordt door middel van de episoden ingevlochten;
men denke aan het verhaal van Odysseus aan Alcinous en dat van Aeneas aan Dido (§ 6).
Het begin à mediis is niet alleen nodig, omdat er maar één hoofdhandeling is en deze het
uitgangspunt moet zijn, maar ook omdat de inzet van een epos indrukwekkend (‘illustre’)
behoort te wezen. Wanneer men de geschiedenis ab ovo vertelt, heeft men daaromtrent
geen zekerheid. Vaak immers zijn hoogst belangrijke gebeurtenissen voortgekomen uit een
op zichzelf onbeduidend begin. Vandaar dat het beter is zo'n begin later in een episode te
verwerken (§ 7).
Tenslotte: zoals de inzet van het epos indrukwekkend moet zijn, zo ook het slot. De dichter
behoort daarom zijn verhaal af te sluiten, zodra het hoogtepunt is bereikt en voortzetting
slechts zou leiden tot verloren-gaan van de charme (§ 8).

§ 3. Tasso over het epos
Bij de bespreking van het Renaissance-epos in Italië zijn de Discorsi van Tasso al even ter
sprake gekomen. Men zal zich herinneren, dat er twee versies van bestaan. De oudste,
waarschijnlijk ontstaan tussen 1564 en 1566, werd in 1587 buiten medeweten van de auteur
uitgegeven onder de titel Discorsi dell' Arte Poetica, et in particolare del Poema Heroico; zij
bestaat uit drie ‘discorsi’. In 1594 gaf Tasso zelf een geheel herschreven en aanzienlijk
uitgebreide versie in het licht, getiteld Discorsi del Poema Heroico, waarin de oorspronkelijke
drie ‘discorsi’ zijn uitgedijd tot zes ‘libri’. Ondanks de toegenomen omvang komt de inhoud
29
echter in wezen overeen met die van de vroegere uitgave.
Bij zijn studie over de epische theorie was Tasso uitgegaan van de 16deeeuwse Italiaanse
poëtica's, welker auteurs steeds weer de Poetica van Aristoteles interpreteerden en van
hun commentaar voorzagen. Het behoeft daarom geen verwondering te wekken, dat bij hem
ongeveer dezelfde punten en opvat-
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29

Zij werd geboren uit een van de twee eieren, die Leda voortbracht nadat Zeus in de gedaante van een
zwaan gemeenschap met haar gehad had. Vandaar de uitdrukking die Horatius gebruikt: Homerus begint
niet bij het ei van Leda (ab ovo), maar voert ons dadelijk in medias res (midden in de geschiedenis). Zo
kon ab ovo in het algemeen gaan betekenen: vanaf het allereerste begin.
Zie boven, blz. 66-67.
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tingen aan de orde komen als bij Vossius, die in zijn Institutiones immers het werk van deze
30
voorgangers geordend en gecodificeerd had. Alleen had Tasso een ander doel. Het was
hem niet te doen om de normen voor het klassieke, maar om die voor het nieuwe epos. Dat
laatste moest wel zo nauw mogelijk aansluiten bij de voorschriften van Aristoteles - de grote
voorbeelden uit de Oudheid bewezen de juistheid van diens regels -, maar op bepaalde
punten was het voor een modern auteur onvermijdelijk daarvan af te wijken, al was het alleen
maar vanwege het verschil in godsdienst. De grote betekenis van de Discorsi ligt dan ook
in het feit, dat Tasso de naar zijn mening noodzakelijke afwijkingen aangegeven en in nieuwe
regels vastgelegd heeft.
Wij hebben hierboven gezien, dat de ‘Tassoniaanse regels’ grote invloed hebben gehad
31
op de ontwikkeling van het epos en de epische theorie in Frankrijk. Voor een deel deed
die invloed zich uiteraard rechtstreeks gelden, maar wij mogen vooral de betekenis niet
onderschatten, die daarnaast aan vertalingen moet worden gehecht.
Reeds in 1595 waren er twee volledige Franse vertalingen van de Gerusalemme liberata
verschenen, die beide tweemaal werden herdrukt. In 1626 werden zij verdrongen door die
van Jean Baudoin, in ons verband de belangrijkste, omdat zij gedurende een viertal decennia
de markt bleef beheersen en daarmee de beslissende periode uit de ‘formation de la doctrine
32
classique’ bestrijkt. Maar bovendien bracht Baudoin zijn landgenoten ook in aanraking met
de epische theorieën van Tasso, en wel door de uitgave van een verhandeling Du Poëme
33
Heroïque. Traduit de l'Italien de Torquato Tasso. Afgaande op de titel, zou men geneigd
zijn te veronderstellen dat het hier gaat om de vertaling van een gedeelte uit de Discorsi del
34
Poema Heroico. Dat is evenwel nièt het geval; Baudoin vertaalde de ‘discorso primo’ uit
de Discorsi dell' Arte Poetica. Hij gaf dus slechts een déél van Tasso's verhandeling uit, en
dat in de oude en beknopte versie die sindsdien door de auteur verloochend was. Toch kan
men niet anders zeggen dan dat Baudoin daarmee een gelukkige greep heeft gedaan! In
de door hem vertaalde ‘discorso’ vindt men namelijk alle essentiële regels van Tasso voor
het nieuwe epos duidelijk en zakelijk geformuleerd bijeen, heel wat beknopter en
overzichtelijker dan in het corresponderende ‘libro secundo’ van de herziene uitgave uit
1594. Het bewuste stuk kon achteraf dan ook opgevat worden als een - door Tasso zelf
opgesteld - résumé van zijn theorie, bij uitstek geschikt om als handleiding
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Zie boven, blz. 140.
Zie boven, blz. 89.
Maurice Javion, Les traductions françaises de la ‘Gerusalemme Liberata’ au XVIIe siècle, in: L'Italianisme
en France au XVIIe siècle (Turijn 1968), blz. 79-93.
Deze vertaling verscheen voor de eerste maal in Baudoin's driedelige Morales de Torquato Tasso
(1632-1633). In 1638 werd zij afzonderlijk uitgegeven. Tenslotte werd zij als ‘Discours LXXI’ nogmaals
opgenomen in: I. Baudoin, Recueil d'emblèmes divers. Avec des discours moraux, philosophiques, et
politiques, tirez de divers Autheurs, Anciens et Modernes. Seconde Partie (Parijs 1639), blz. 577-619.
Vgl. Chandler B. Beall, La fortune du Tasse en France (Eugene, Oregon, 1942), blz. 75. - Ik citeer
Baudoin's vertaling naar de laatste van deze drie uitgaven.
Zoals René Bray doet, als hij in Form. doctr. class., blz. 367, bij de vermelding van Baudoin's vertaling
opmerkt: ‘le discours est de 1594’; dat is namelijk het verschijningsjaar van de Discorsi del Poema Heroico.
Vgl. ook t.z.pl., blz. 294.
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te worden gebruikt door hen die voor hun werk behoefte hadden aan conclusies en niet aan
lange beschouwingen. Wij kunnen m.i. veilig aannemen, dat Baudoin's vertaling daardoor
veel heeft bijgedragen tot de verbreiding en popularisering van de Tassoniaanse regels voor
het epos in Frankrijk. En voor zover deze regels ook in de Nederlanden bekendheid
verwierven, zal dat in het algemeen ongetwijfeld meer aan Baudoin te danken zijn geweest
dan aan rechtstreekse kennisname van de Discorsi.
Ik meen in deze paragraaf niet beter te kunnen doen dan het voorbeeld van Baudoin
volgen. Ik beperk mij dus tot een overzicht van Tasso's regels, zoals die voorkomen in de
eerste verhandeling van diens Discorsi dell' Arte Poetica. Citaten daaruit geef ik in de vertaling
van Baudoin, omdat deze zowel voor Frankrijk als voor de Nederlanden vrijwel zeker meer
35
betekenis heeft gehad dan de Italiaanse tekst. Die laatste vermeld ik dan echter in een noot.
Want al vertaalt Baudoin vrij nauwkeurig, het is hem toch meer om duidelijkheid dan om
letterlijke weergave te doen. Zo aarzelt hij niet de zinsconstructie te vereenvoudigen waar
hij dit wenselijk acht, en evenmin om z.i. irrelevante details weg te laten of - omgekeerd een verduidelijkende aanvulling in te voegen.
De Discorso primo uit de versie van 1587 handelt over de stof, die de ependichter zich als
36
onderwerp behoort te kiezen. Tasso gaat daarbij uit van het Aristotelische voorschrift, dat
37
de kern van de fabula aan de historie ontleend dient te zijn, en hij voert daarvoor het
gebruikelijke argument aan: ‘D'ailleurs, il est tres-certain que les grands succez ne peuuent
estre inconnus aux hommes; qui les tiennent pour faux, s'ils ne sont point receus dans
38
l'Histoire’. Maar nieuw is het onderscheid, dat hij daarbij maakt tussen de heidense en de
Christelijke geschiedenis: ‘Il faut donc que l'argument du Poëme Epique se tire de l'Histoire,
qui soit ou dans la fausse Religion comme celle des Payens, ou bien dans la veritable,
39
comme est la Chrestienne, & telle que fut anciennement celle des Hebreux’.
Dit onderscheid dwingt naar Tasso's mening de epicus tot een aanzienlijke beperking bij
de keuze van zijn stof. Immers, in zijn epos zal enerzijds het wonderbaarlijke niet mogen
ontbreken, maar anderzijds het wonderbaarlijke niet in strijd mogen komen met de
waarschijnlijkheid. En dat laatste wordt onmiddellijk het geval, als wij bovennatuurlijke
gebeurtenissen toeschrijven
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Ik maak daarvoor gebruik van: Torquato Tasso, Discorsi dell' Arte Poetica e del poema eroico, a cura di
Luigi Poma (Bari 1964). Ik verwijs naar deze uitgave met: Discorsi (Poma).
Althans: de Humanisten hebben er een voorschrift van gemaakt. Aristoteles zelf constateert slechts dat
er door de dichters veelal een historisch (of legendarisch) uitgangspunt wordt gekozen, ter wille van de
waarschijnlijkheid: τὰ δὲ γενόμενα φανερὸν ὅτι δυνατά, οὐ γὰρ ἂν ἐγένετο, εἰ ἦν ἀδύνατα. Maar hij sluit
een geheel fictieve intrige niet uit (Poetica IX, 6-8).
Vgl, boven, blz. 144, eerste alinea over cap. 5.
Baudoin, Recueil II, blz. 582. - Discorsi (Poma), blz. 4-5: ‘I successi grandi non possono esser incogniti;
e ove non siano ricevuti in iscrittura, da questo solo argomentano gli uomini la loro falsita’.
Baudoin, Recueil II, blz. 586. - Discorsi (Poma), blz. 6: ‘Deve dunque l'argomento del poema epico esser
tolto dall'istorie; ma l'istoria o è di religione tenuta falsa da noi, o di religione che vera crediamo, quale è
oggi la cristiana e fu già l'ebrea’.
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aan goden waarvan wij weten dat zij niet bestaan. Daarop volgt dan de beroemde passage,
waarin Tasso le merveilleux chrétien voorschrijft: ‘Que le Poete attribue donc tous les effects
qui vont par dessus la puissance des hommes, à Dieu, aux Anges, & aux Demons, ou bien
à ceux ausquels ils en ont donné le pouuoir, tels que sont les Saincts, les Magiciens & les
Fées. Ces operations, à les considerer en elles-mesmes, passeront pour des merueilles,
ou si vous voulez pour des miracles, selon la commune façon de parler; Ioint qu'on les
tiendra pour vray-semblables, si l'on a esgard à la vertu, & à la puissance de leur Autheur.
Car cette maxime estant vniuersellement establie parmi les Chrestiens, Que par la permission
de Dieu, les Demons, & les Magiciens peuuent faire plusieurs choses merueilleuses, & par
dessus les forces de la Nature, ceux-là sans doute qui en auront leu les exemplaires, ou
qui les sçauront par ouy-dire, n'appelleront iamais contraire à la bien-seance vne chose qu'
40
ils croiront non seulement estre aduenüe, mais pouuoir aduenir tous les iours’.
Daaruit volgt dat de dichter van een epos zijn onderwerp niet aan de heidense geschiedenis
mag of kan ontlenen; met andere woorden: ‘que l'Argument du Poeme Epique doit estre
41
tiré, non pas de l'Histoire des Gentils, mais de celle des Chretiens, ou des Hebreux’.
Tasso is er zich van bewust, dat in dit voorschrift een moeilijkheid schuilt. In de
geschiedenis van Christenen en Israëlieten komen gebeurtenissen voor ‘tellement sacrées,
& venerables, que l'establissement de nostre Foy estant fondé sur elles, lon ne peut les
alterer sans impieté’. Daaraan moet de epicus, die in de vrije omdichting van zijn onderwerp
42
het alterer immers niet kan vermijden, dan ook niet raken. Maar er zijn ook andere
gebeurtenissen, welke niet in die mate een gewijd karakter hebben en die daarom de nodige
dichterlijke vrijheid toelaten. Voor de dichter betekent dit: ‘Qu'il puise donc l'Argument de
l'Epopée, dans les Histoires qui se fondent sur la vraye Religion, sans que toutesfois on les
authorise iusqu'à ce point, que de ne les pouuoir alterer, à moins que de faillir contre la
43
Pieté’.
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Baudoin, Recueil II, blz. 591-592. - Discorsi (Poma), blz. 7-8: ‘Attribuisca il poeta alcune operazioni, che
di gran lunga eccedono il poter de gli uomini, a Dio, a gli angioli suoi, a' demoni o a coloro a' quali da Dio
o da' demoni è concessa questa podestà, quali sono i santi, i maghi e le fate. Queste opere, se per se
stesse saranno considerate, maravigliose parranno, anzi miracoli sono chiamati nel commune uso di
parlare. Queste medesime, se si avrà riguardo alla virtù e alla potenza di chi l'ha operate, verisimili
saranno giudicate; perché, avendo gli uomini nostri bevuta nelle fasce insieme co'l latte questa opinione,
ed essendo poi in loro confermata da i maestri della nostra santa fede (cioè che Dio e i suoi ministri e i
demoni e i maghi, permettendolo Lui, possino far cose sovra le forze della natura meravigliose), e leggendo
e sentendo ogni di ricordarne novi essempi, non parrà loro fuori del verisimile quello che credono non
solo esser possibile, ma stimano spesse fiate esser avvenuto e poter di novo molte volte avvenire’.
Baudoin, Recueil II, blz. 594. - Discorsi (Poma), blz. 8: ‘che l'argumento de l'epico debba esser tratto da
istoria non gentile, ma cristiana od ebrca’.
Want: ‘il faut que le Poete se souuienne, que s'il laisse à part les fictions, il ne passera que pour Historien’.
(Zie voor vindplaats en Italiaanse tekst de volgende noot).
Baudoin, Recueil II, blz. 595-596. - Discorsi (Poma), blz. 9: ‘in guisa sacre e venerabili, ch'essendo sovr'
esse fondato lo stabilimento della nostra fede, sia empietà l'alterarle [...] e chi nissuna cosa fingesse, chi
in somma s'obligasse a que' particolari ch'ivi son contenuti, poeta non sarebbe, ma istorico. Tolgasi
dunque l'argomento dell' epopeia da istorie di vera religione, ma non di tanta auttorità che siano inalterabili’.
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Cottaz meent dat Tasso met dit voorschrift de gehele Bijbelse historie uitsluit,
als ongeschikt voor epische behandeling. Volgens hem zijn dan ook alle dichters
van Bijbelse epen op dit punt afgeweken van de door Tasso gestelde regel. Noch
45
46
bij Bray noch bij Beall vindt men deze interpretatie terug, en m.i. is zij inderdaad
onjuist. Tasso doet niet meer dan onderscheid maken tussen Bijbelverhalen, die
de centrale geloofspunten betreffen en waarmee dus de dichterlijke verbeelding
niet spelen mag, en andere die niet zo heilig zijn dat dit uitgesloten moet worden
geacht. Wanneer Saint-Amant in het voorwoord van de Moyse sauvé (1653), ter
verdediging van zijn Bijbels onderwerp, wijst op het verschil tussen enerzijds
geloofsfeiten en anderzijds ‘gewone’ mededelingen in de Bijbelverhalen, en voor
47
de laatste een vrije epische behandeling geoorloofd acht, herhaalt hij de
opvatting van Tasso.
Men vergelijke diens voorschrift ten aanzien van de gewijde geschiedenis met
de corresponderende aanwijzing bij Vossius op blz. 146-147 hierboven. De
Italiaanse dichter geeft voor wat mag en niet mag een duidelijk criterium, dat bij
de Amsterdamse geleerde ontbreekt. Toch is dit verschil m.i. minder diepgaand
dan het op het eerste gezicht lijkt. Ik ben namelijk geneigd aan te nemen, dat
Vossius het zó vanzelfsprekend vond de eigenlijke heilsgeschiedenis als tragische
en epische stof buiten beschouwing te laten, dat hij het niet nodig achtte dit nog
eens uitdrukkelijk te zeggen. Zijn drievoudige regel heeft slechts betrekking op
de Bijbelgedeelten, die niet door hun sacrale karakter elke uitbreiding en
‘opsiering’ onmogelijk maken.
Tasso is nog niet aan het einde van de beperkingen, die hij de epische dichters bij de keuze
van hun stof meent te moeten opleggen. Zij mogen hun onderwerp óók niet ontlenen aan
een zó recent verleden, dat de lezers de details ervan kennen. ‘Car il n'y a pas de doute,
que ce seroit vne tres-grande effronterie à vn Poëte, de vouloir descrire les belles actions
de l'Empereur Charles V. tout autrement que ceux qui les auroient veuës. Cette extrauagance
passeroit sans doute pour vn effet de folie, puisque les hommes ne peuuent souffrir qu'on
les trompe, en matiere des choses qu'ils sçauent d'eux-mesmes, ou qu'ils ont apprises par
48
la relation que leurs Ayeux leur en ont laissée’.
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Joseph Cottaz, L'influence des théories du Tasse sur l'épopée en France (Parijs 1942), blz. 34,
53, 64.
R. Bray, Form. doctr. class.; zie b.v. blz. 294, 300.
Chandler B. Beall, La fortune du Tasse en France (Eugene, Oregon, 1942).
Ik citeer uit de editie van 1654 (A Leyde, Chez Jean Sambix): ‘Ie diray qu'encore que toutes les
choses de la Bible soient esgalement veritables, elles ne sont pas esgalement importantes: il y
en a qui contiennent autant de Sacremens que de mots, et où il est bien delicat de porter la main;
mais il y en a d'autres, qui n'estant que purement historiques, se peuuent manier auec plus de
hardiesse, pourueu que l'on ne change rien au principal, et que l'euenement soit toûjours le
mesme’.
Baudoin, Recueil II, blz. 599. - Discorsi (Poma), blz. 10: ‘peroché di troppo sfacciata audacia parrebbe
quel poeta che l'imprese di Carlo Quinto volesse descrivere altrimenti di quello che molti, ch'oggi vivono,
l'hanno viste e maneggiate. Non possono soffrire gli uomini d'esser ingannati in quelle cose ch'o per se
medesmi sanno, o per certa relazione de' padri e de gli avi ne sono informati’. - Toen Tasso dit ± 1565
schreef, leefden er nog ooggetuigen van de daden van Karel V; ± 1630 niet meer. Baudoin brengt de
tekst in overeenstemming met de gewijzigde situatie.
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Maar het onderwerp mag evenmin gekozen worden uit een al te vèr verwijderd verleden,
want dan zijn de levensgewoonten en de manier van strijden, zoals die beschreven moeten
worden, de lezer zó vreemd dat hij er niet door gepakt wordt. ‘Il n'en faut point de meilleure
preuue que l'Iliade, ou l'Odissée d'Homere, de qui les Liures, bien que diuins, ne laissent
pas toutesfois d'estre souuent ennuyeux. De quoy certes l'on ne doit attribuer la cause qu'à
l'Antiquité des moeurs; à quoy ne peuuent s'accomoder les Esprits de nostre temps; qui
pour estre accoustumez à la politesse d'auiourd'huy, appellent suranné tout ce qui n'est pas
49
de leur goust, ny de l'vsage present’.
Ook in dit geval geldt daarom: medio tutissimus ibis. De dichter dient een onderwerp te
kiezen uit een verleden dat nòch te recent is nòch te ver-weg ligt. Immers: ‘quant aux Histoires
des temps, qui ne sont ny trop nouueaux, ny trop esloignez aussi, elles n'ont pas accoustumé,
ny de nous en faire trouuer les coustumes desagreables, ny d'oster non plus la liberté des
fictions. Telles sont les choses aduenues au temps de Charlemagne, ou du Roy Artur, ou
celles qui se passerent vn peu auparauant, ou apres’. De riddertijd heeft bovendien het
voordeel dat zijn zeden en gewoonten, ook in zover deze sindsdien veranderd zijn, de lezers
50
toch vertrouwd aandoen: ‘l'vsage de nos Poetes les a rendues, & domestiques, & famillieres’.
Daarmee heeft Tasso een brug geslagen over de kloof tussen romanzo en epos,
en het compromis voorbereid dat hij in de Gerusalemme liberata zal trachten te
realiseren!
Met de verwijzing naar de riddertijd als bron voor epische fabulae hangt samen, dat Tasso
aan de held van een epos andere eisen stelt dan Aristoteles. De laatste maakt op dit punt
geen principieel onderscheid tussen tragedie en epos (Poetica III). Wel komt hij tot de
conclusie dat de tragische held tussen goed en kwaad in moet staan (III,5), maar over de
epische laat hij zich niet uit. Tasso doet dit wèl; volgens hem moet deze - daar komt het
tenslotte op neer - een ideale ridder zijn. Dat betekent een nieuw en essentieel verschil
tussen de beide genres: ‘encore que l'on appelle esgalement illustres l'action du Tragique,
& celle de l'Epique, la nature ne laisse pas d'en estre diuerse. L'Illustre du Tragique, consiste
en l'inesperé changement de la Fortune, & en la grandeur des euenements, qui sont dignes
d'horreur, & de compassion. Mais quant à l'Illustre de l'Heroïque, il est fondé sur les plus
hautes vertus de la guerre, & sur des effets de Courtoisie, de Pieté, de Religion, & de
Generosité; Toutes lesquelles actions, qui sont propres à l'Epopée, ne conuiennent en
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Baudoin, Recueil II, blz. 598. - Discorsi (Poma), blz. 9-10: ‘l'esperienza si prende da i libri d'Omero, il
quali. come che divinissimi siano, paiono nondimeno rincrescevoli. E di ciò in buona parte è cagione
questa antichità de' costumi, che da coloro c'hanno avezzo il gusto alla gentilezza e al decoro de' moderni
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aucune sorte à la Tragedie’. Dat wordt nog wat nader uitgewerkt. In tegenstelling tot de
tragedie ‘l'Epique veut que ceux qu'il introduit soient doüez de toutes les plus hautes vertus,
que l'on appelle Heroïques, à cause qu'elles appartiennent à des Heros. [...] Que si
quelquesfois le Tragique & l'Epique prennent vne mesme personne pour le sujet de leur
Poëme, il n'y pas de doute qu'alors ils la considerent diuersement. Par exemple, en la
personne d'Hercule & de Thesée, l'Epique considere la valeur, & l'excellence des armes,
au lieu que le Tragique se les represente comme coupables, & tombez dans le mal-heur
52
par leur propre faute’.
Er is geen twijfel mogelijk, of Tasso heeft de helden van Ariosto voor ogen gehad.
En hij zal zijn opvatting met des te meer vrijmoedigheid hebben geponeerd,
omdat hij zich gesteund wist door de autoriteit van de vermaarde theoreticus
Antonio Minturno, die in zijn L'Arte Poetica (1563) de ridder-materie als epische
stof had aanvaard, al verwierp hij de romanzi vanwege hun losse compositie
53
zonder eenheid van handeling.
Nog vóór Tasso - althans vóór de publikatie van diens Discorsi dell' Arte Poetica
- had reeds Ronsard in de Préface de la Franciade (1572) vastgesteld dat een
54
epos ‘tout guerrier’ moet zijn. Ook bij hem moet dit ongetwijfeld worden
55
toegeschreven aan de invloed die de Orlando furioso op hem had uitgeoefend;
en wellicht heeft ook bij hem bovendien de uitspraak van Minturno een rol
gespeeld.
Daarmee heb ik de essentiële ‘nieuwe regels’ van Tasso - zoveel mogelijk in zijn eigen
woorden - genoegzaam weergegeven om het mogelijk te maken in de volgende paragraaf
hun invloed op ‘La formation de la doctrine classique en France’ na te gaan. Op de
waarschuwing, die de dichter aan het einde van zijn Discorso primo nog laat volgen ten
aanzien van een te grote lengte van het epos, behoef ik hier niet in te gaan; zij maakt deel
56
uit van de algemene Aristotelisch-Humanistische traditie.

§ 4. De ‘doctrine classique’ over het epos
Aan het begin van zijn standaardwerk over La formation de la doctrine
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Zie boven, blz. 66.
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classique en France stelt René Bray vast: ‘les sources du classicisme français sont en
57
Italie’. In zijn afsluitende hoofdstuk geeft hij nader aan, hoe dit moet worden verstaan. De
Italiaanse theoretici van de 16de eeuw hadden de Poetica van Aristoteles uitvoerig bestudeerd
en van een uitgebreide commentaar voorzien. De Franse 17de-eeuwers bouwen daarop
voort; zij kennen de Poetica nagenoeg uitsluitend door bemiddeling van de Italianen, naast
wie ook Heinsius en Vossius voor hen van betekenis zijn geweest. Het is er de Fransen dan
ook niet om te doen, iets nieuws te scheppen of te ontdekken; zij willen enkel de resultaten
van het verrichte onderzoek bruikbaar maken voor hun poëtische praktijk. Bray wijst erop
dat de Franse theoretici ‘sont en même temps des poètes ou des écrivains’, en schrijft het
daaraan toe dat bij hen ‘la doctrine se fait moins savante et plus mondaine, moins idéale et
plus pratique’. Desondanks blijft hun werk een indrukwekkende prestatie. ‘Les Français sans
doute n'ont pas inventé une seule règle, mais ils en ont dégagé beaucoup, qui chez les
Italiens étaient restées confuses; ils en ont poussé davantage à des conséquences que
leurs devanciers n'avaient pas soupconnées. On peut dire, en donnant à cette expression
58
son sens fort, qu'ils ont mis au point la doctrine héritée du XVIe siècle’.
Tegen deze achtergrond wordt de grote belangstelling voor de Discorsi, en in
het bijzonder voor de door Baudoin vertaalde ‘discorso primo’ uit de Discorsi dell'
Arte Poetica, begrijpelijk. Ook bij Tasso gaat het immers om de praktijk en is de
59
theorie slechts hulpmiddel om het best mogelijke resultaat te bereiken. Op het
gebied van het epos ging hij daarmee de Fransen als het ware voor.
In het algemeen richt de aandacht van de Franse theoretici zich aanvankelijk vooral op de
tragedie. De beschouwingen over het epos volgen eerst later: na 1650, als de resultaten
60
van de ‘fièvre épique’ uit de jaren 1630-1640 van de persen beginnen te komen. Eensdeels
vindt men ze in de - vaak uitvoerige - voorredenen die de auteurs ter toelichting en verdediging
aan hun epen vooraf deden gaan, anderzijds in afzonderlijke verhandelingen over het genre
die dan spoedig volgen. Tot een scherpe scheiding tussen de theorie van de tragedie en
die van het epos mag men op grond van deze chronologie echter niet besluiten. Aristoteles
was in zijn Poetica uitgegaan van de poëzie-in-het-algemeen en had de verschillen tussen
de genres - in het bijzonder tragedie en epos - besproken tegen de achtergrond van wat ze
in dat bredere kader verbond. De 16de-eeuwse Humanisten waren hem daarin gevolgd, en
wij hebben gezien dat hun codificator Vossius in overeenstemming daarmee het eerste boek
van zijn Institutiones poeticae wijdt aan de algemene grondbegrippen van de poëzie, om
61
eerst in liber II en III de afzonderlijke genres te gaan bespreken. Zoals Bray het uitdrukt:
‘parmi les règles il en est de deux sortes: les unes s'appliquent à tous les genres, les autres
62
sont particulières à chaque genre’. Van die twee soorten is de eerste de belangrijkste,
omdat de daaronder vallende voorschriften fundamenteler zijn dan die van de andere groep.
Het deed er
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dus niet zo heel veel toe, dat de ‘formation de la doctrine classsique’ in de eerste helft van
de 17de eeuw meer uitging van de tragedie dan van het epos. De fundamentele regels, die
uit de discussie naar voren kwamen, golden immers gelijkelijk voor beide genres. Dat wordt
aardig geïllustreerd door het feit dat in die discussie, al ging het dan in de eerste plaats om
de tragedie, de argumenten en voorbeelden - evenals bij Aristoteles - mede aan de epiek
werden ontleend.
Het zou weinig zin hebben, in deze paragraaf alle punten aan de orde te stellen die in de
‘doctrine classique’ op het epos betrekking hebben. Het zijn immers in wezen dezelfde
punten die wij bij Vossius en bij Tasso al hebben leren kennen. In ons verband is het daarom
voldoende aan te geven, welke van die punten de meeste nadruk krijgen en het meest
63
worden uitgewerkt.

De waarschijnlijkheid
In de eerste plaats dient dan gewezen te worden op de dominerende positie van de
waarschijnlijkheid in de ‘doctrine classique’. Ook in de Poetica van Aristoteles neemt zij een
belangrijke plaats in, en bij gevolg hadden de Italiaanse theoretici van de 16de eeuw er
eveneens de nodige aandacht aan besteed; wij hebben gezien dat Tasso ze als argument
aanvoerde voor de vervanging van het heidens-wonderbaarlijke door een Christelijk
64
aequivalent. Maar de Fransen gaan verder dan al deze voorgangers. Zij hanteren de
waarschijnlijkheid als beslissend criterium om uit te maken, of een bepaalde stof zich al dan
niet voor poëtische behandeling leent. Daarbij gaat het er uitsluitend om, of die stof door
het publiek - toeschouwers en/of lezers - als waarschijnlijk wordt aangevoeld en aanvaard.
Wanneer dit niet verwacht kan worden, is zij voor de dichter onbruikbaar, zèlfs als het een
historische gebeurtenis betreft. Sommige theoretici willen een uitzondering maken voor de
gewijde geschiedenis, waar de waarheid boven de waarschijnlijkheid zou moeten praevaleren.
Maar anderen verwerpen ook déze restrictie en trekken onverbiddelijk de consequentie van
hun standpunt: ‘L'exploit de Samson, triomphant des Philistins avec une mâchoire d'âne,
65
est vrai, mais invraisemblable; par suite, il ne peut être le sujet d'un poème’.
Anders dan Aristoteles, bij wie de belangstelling voor het waarschijnlijke samenhangt met
zijn opvatting van de poëzie als μίμησις (nabootsing) van de natuur, gronden de Franse
17de-eeuwers hun waarschijnlijkheidsvoorschrift op de opvoedende en moraliserende taak
die zij aan de poëzie toekennen: het utile dulci van Horatius. In 1638 formuleert Jean
Chapelain, die door Bray als de belangrijkste grondlegger van de ‘doctrine classique’ wordt
66
beschouwd' dit als volgt: ‘Quant à la raison qui fait que le vraisemblable
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plutôt que le vrai est assigné pour partage à la poèsie épique ou dramatique, c'est que cet
art ayant pour fin le plaisir utile, il y conduit bien plus facilement les hommes par le
vraisemblable qui ne trouve point de résistance en eux, que par le vrai qui pourrait être si
étrange et si incroyable qu'ils refuseraient de s'en laisser persuader et de suivre leur guide
67
sur sa seule foi’.

Het wonderbaarlijke
Deze zware nadruk op de waarschijnlijkheid liet zich maar moeilijk verzoenen met een andere
eis die aan het epos gesteld werd, namelijk dat het wonderbaarlijke daarin niet mocht
ontbreken. De Renaissancistische theorie is op dit punt eenstemmig; Scudéry maakt zich
slechts haar tolk, wanneer hij in het voorbericht bij zijn epos Alaric (1654) verklaart: ‘Le
68
merveilleux et le vraisemblable sont l'âme du sujet épique’. Ook Tasso was zich bewust
69
geweest van de moeilijkheid die deze combinatie opleverde, maar hij had gemeend ze
door de verchristelijking van het wonderbaarlijke afdoende op te lossen: God is almachtig
en dus kan niets van wat Hij doet of toelaat als onwaarschijnlijk worden beschouwd. Voor
de meer rationeel ingestelde Fransen lag het probleem echter minder eenvoudig. Zij gaan
daarom onderscheid maken tussen de waarschijnlijkheid van het gewone en de
waarschijnlijkheid van het uitzonderlijke (het ingrijpen van bovennatuurlijke krachten, het
wonder). In héél bijzondere omstandigheden behoeft het uitzonderlijke niet als onwaarschijnlijk
aan te doen: dan kàn het aannemelijk zijn dat God intervenieert of een wonder plaats vindt.
Het spreekt vanzelf, dat deze spitsvondige onderscheiding voor de poëtische praktijk te
weinig houvast bood om bruikbaar te zijn. Wat is het criterium voor ‘héél bijzondere
omstandigheden’, en wat moet men doen in gevallen die daaraan niet beantwoorden? De
epici zien zich dan ook genoodzaakt in hun dichterlijk werk de bewuste ‘regel’ naar de éne
of naar de andere kant te forceren om er niet mee vast te lopen. Uiteraard trachten zij achteraf
in hun préfaces te rechtvaardigen wat zij gedaan hebben. Vandaar dat Bray ‘parmi nos
théoriciens deux partis, ou plutôt deux tendances’ kan signaleren: ‘ceux qui répugnent à
quitter la vraisemblance ordinaire, ceux qui au contraire poussent le merveilleux jusqu' aux
70
limites de la vraisemblance extraordinaire’.
Tot de eerste groep behoort Chapelain, die trachtte óók het wonderbaarlijke zoveel mogelijk
binnen de waarschijnlijkheidsgrenzen van het ‘gewone’ te brengen. In de Préface van zijn
epos La Pucelle (1656) verklaart hij met nadruk: ‘J'eus un soin particulier de le [= mon plan]
conduire de telle sorte que tout ce que j'y fais faire par la puissance divine, s'y puisse croire
71
fait par la seule force humaine, élevée au plus haut point où la nature est capable de monter’.
Daarmee verliest het wonderbaarlijke zijn eigenlijke karakter en wordt tot niet veel meer dan
een stijlfiguur.
De meerderheid van de epici koos echter een tegenovergestelde weg: die van
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de Gerusalemme liberata, waarin het - verchristelijkte! - wonderbaarlijke nauwelijks nog
grenzen kent. Evenals Tasso beriepen zij zich daarbij op de Almacht van God, ten opzichte
waarvan niets onwaarschijnlijk mag heten. Alleen werd de betekenis van de magie door hen
aanzienlijk gereduceerd. Het onbeperkte naieve geloof van Tasso aan tovenaars en
toveressen werd door zijn rationeler ingestelde adepten niet gedeeld. Zonder de magie
helemaal te verwerpen of te vermijden, gaven zij toch de voorkeur aan een rechtstreeks
ingrijpen van God als ‘waarschijnlijker’. Aan de Goddelijke Almacht viel immers niet te
twijfelen, aan het bestaan van magiërs - vooral op grote schaal - daarentegen wèl. En zo
wordt bij hen ‘le merveilleux chrétien’ gaandeweg steeds theo-centrischer, totdat de kritiek
van Boileau aan dit al te frequent en vrijmoedig hanteren van Gods interventie een halt
72
toeroept.

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

De held
Tasso had - daarin afwijkend van Aristoteles - aan epische helden de eis gesteld ‘doüez de
toutes les plus hautes vertus’ te zijn; daarin moesten zij zich onderscheiden van de
hoofdfiguren uit de tragedie die worden voorgesteld als ‘tombez dans le mal-heur par leur
78
propre faute’. In het algemeen sluit de ‘doctrine classique’ zich daarbij aan. Bray vat de
desbetreffende regel kernachtig samen in de uitspraak: ‘Le héros tragique doit avoir une
79
faiblesse, c'est justement ce qui souillerait un héros épique’.
Overigens bleef deze regel niet helemaal onaangetast. Le Bossu - dezelfde die de tijdsduur
van het epos tot zes maanden wilde terugbrengen - is van mening dat de epische held wel
degelijk ook slecht kan zijn. Hij beroept zich daarbij op het voorbeeld van de Ilias, waarin
volgens hem Achilles onmogelijk als een deugdheld kan worden beschouwd. Hij is opvliegend,
haatdragend, koppig; zijn ondeugden kosten het Griekse leger talloze doden en brengen
het aan de rand van de ondergang. Ook met zulk een verwerpelijke held kan het epos echter
aan zijn moreel-opvoedende taak blijven voldoen; het wil immers niet alleen aansporen tot
80
deugd, maar ook afschrikken van het kwaad.
Sayce merkt naar aanleiding hiervan op: ‘it is doubtful whether the theory had
much influence’. Inderdaad komen verwerpelijke epische helden nauwelijks voor.
Maar de Nederlandse letterkunde levert er een frappant voorbeeld van in Judas
de Verrader (1714) van Joan de Haes. Ook diens tweede Bijbelse epos is gewijd
aan een figuur die zeker geen ideale held mag heten: Jonas de Boetgezant
(1723). In dat laatste geval gaat het echter meer om de boetprediking dan om
de boetprediker, en hetzelfde geldt voor Jona de Profeet van Laurens Steversloot
(1730). De twee laatstgenoemde werken zijn in dit verband daarom minder
overtuigend dan de Judas, al geven ook zij blijk van betrekkelijke onverschillig-
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heid ten aanzien van het karakter van de ‘held’. Wij zullen te zijner tijd hebben
na te gaan, of de theorie van Le Bossu zich in een of meer van deze epen kan
hebben doen gelden.

Het Bijbelse epos
Het Bijbelse epos is voor de ‘doctrine classique’ altijd een probleem gebleven, waarvoor
geen werkelijk bevredigende oplossing te vinden was. Door de vele restricties, die bij het
verwerken van Bijbelstof aan de dichters werden opgelegd, liet het zich niet of nauwelijks
inpassen in het systeem dat voor het niet-gewijde epos was opgebouwd. Belangrijker nog
was het feit dat Bijbelse epen veelal meer uit godsdienstige dan uit literaire overwegingen
werden geconcipieerd en geschreven. Niet altijd is bij de betrokken dichters de invloed van
het niet-gewijde epos en de daarvoor geldende regels helemaal afwezig, maar zij houden
zich slechts daaraan voor zover hun religeuse opvatting dit toelaat. In het algemeen trachten
zij zo dicht mogelijk bij de Bijbeltekst aan te sluiten en zijn zij afkerig van dichterlijke
81
uitbreidingen naar eigen vinding.
Een van de voornaamste en meest extreme vertegenwoordigers van deze groep
is Bernard Lesfargues, van wie in 1660 David, poeme heroïque het licht zag. De
genre-aanduiding ‘poeme heroïque’ moet ongetwijfeld worden beschouwd als
een uitdaging aan het adres van de ‘doctrine classique’. Want Lesfargues wijst
die voor zijn epos categorisch af; hij heeft zich, zo verklaart hij in zijn ‘Advis au
Lecteur’ zorgvuldig verre gehouden van ‘cét art qui apprend à feindre et à mentir
impunément’. De David gaat dan ook op alle essentiële punten tegen de regels
in, die de theorie voor een ‘poème héroïque’ had vastgesteld. Lesfargues brengt
slechts het Bijbelverhaal in verzen over. Niet alleen veroorlooft hij zich geen
enkele wijziging, uitbreiding of weglating van enige betekenis, maar ook de
chronologie laat hij geheel onaangetast. ‘This literal fidelity to the Bible and the
accumulation of unnecessary detail render the structure profusely anecdotic’,
82
merkt Sayce in zijn karakteristiek op.
Naast en tegenover deze Bijbelse dichters, die zich in de eerste plaats door hun godsdienstige
overtuiging lieten leiden, stond echter een aantal epici, die in de regels gelóófden en trachtten
zich ondanks de handicap van hun gewijde stof zoveel mogelijk daarnaar te richten. Zij
vormen onder de Bijbeldichters een minderheid, maar literair gezien omvat hun groep de
belangrijkste en meest interessante Bijbelse epici. De eerste en tevens de beste onder hen
is Saint-Amant, wiens Moyse sauvé wij reeds herhaaldelijk zijn tegenkomen. Het verhaal
van Mozes in het biezen kistje wordt in dit werk op waarlijk Tassioniaanse wijze omdicht
met een veelheid van - soms wat geforceerde - episoden, waarin de dichter zijn verbeelding
zózeer vrij spel laat dat het oorspronkelijke Bijbelverhaal erdoor op de achtergrond geraakt.
83
Saint-Amant's voorbeeld werd door anderen gevolgd, zodat men met enige voorzichtigheid
misschien zou kunnen spreken van zijn ‘school’.
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Ibidem, blz. 103.
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In het kader van deze paragraaf is uiteraard slechts de laatstgenoemde groep voor ons van
betekenis. Voor welke moeilijkheden zagen de daartoe behorende dichters zich geplaatst
bij hun pogingen om de epische eisen van de ‘doctrine classique’ toe te passen bij
behandeling van een Bijbels onderwerp?
Enkele van die moeilijkheden zijn hierboven in ander verband al even ter sprake gekomen.
Zo het feit, dat bepaalde Bijbelgedeelten te zeer als dragers van de Heilsgeschiedenis
moesten worden beschouwd om een vrije omdichting ervan toelaatbaar te maken. Wij hebben
gezien dat dit punt reeds bij Tasso aan de orde komt en dat deze de centrale geloofspunten
84
uitsloot van behandeling in een epos. Maar daarmee was de moeilijkheid slechts in theorie
opgelost. Want wààr lag precies de grens tussen wat dogmatisch te heilig was voor epische
bewerking en wat niet? En die grens werd nog vager, als men óók rekening meende te
moeten houden met de prototypische betekenis die aan een groot aantal Oud-Testamentische
figuren werd toegekend als voorafschaduwingen van Christus; dan ging immers het een in
het ander over? Het is dan ook begrijpelijk dat sommige auteurs tot de conclusie kwamen
85
niet beter te kunnen doen dan àlle Bijbelse onderwerpen voor het epos taboe te verklaren;
maar dit standpunt vond in het algemeen geen ingang.
Nog een tweede moeilijkheid hebben wij hierboven al leren kennen. Bij de verwerking van
historische gebeurtenissen moest de epische dichter de waarschijnlijkheid laten praevaleren
boven de waarheid. Zoals wij hebben gezien, kon men het niet eens worden over de vraag,
86
of dit óók gold ten aanzien van feiten die de Bijbel vermeldde.
Maar er waren méér problemen! De ‘doctrine classique’ ging ervan uit, dat het epos over
87
oorlogsdaden en oorlogshelden moest handelen. De meeste Bijbelse verhalen, die voor
epische verwerking in aanmerking kwamen, hadden echter niet of nauwelijks met
krijgsverrichtingen te maken. Men denke slechts aan Abraham, aan Jozef, aan Mozes, aan
de profeten, aan Ruth en Esther. Mocht een dichtwerk, waarin de oorlog niet centraal stond,
desondanks aanspraak maken op de naam epos?
Bij Bijbelse onderwerpen die wèl ‘tout guerrier’ waren - zoals b.v. die met Jozua, Simson
of David als hoofdfiguur - verschoof de moeilijkheid van de handeling naar de held. Naar de
opvatting, die de ‘doctrine classique’ van Tasso overgenomen had, diende deze immers
88
een ideale persoonlijkheid te zijn. Maar de Oud-Testamentische oorlogshelden worden in
de Bijbel nooit als zodanig voorgesteld! Hun misstappen en tekortkomingen worden daar
evenzeer vermeld als hun grote daden, en de dichter van een epos over hen moest er
rekening mee houden dat zijn lezers de Bijbel te goed kenden om van die misstappen niet
volledig op de hoogte te zijn. Daarom kon hij aan b.v. Simson of David, ook als zijn fabula
zich tot een van hun heldendaden beperkte, onmogelijk de morele integriteit toedichten die
hen als epische held
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Zie boven, blz. 151-152.
Zo schrijft Scudéry in de Préface van zijn epos Alaric ou Rome vaincue (1654): ‘Il faut donc que l'Argument
du Poëme Epique soit pris de l'Histoire Chrétienne, mais non pas de l'Histoire Sainte’ (geciteerd bij Sayce,
The French biblical epic, blz. 17, noot 4).
Zie boven, blz. 156.
Zie boven, blz. 158. - Ook op dit punt had Le Bossu een afwijkende mening. Volgens hem bleek uit de
Odyssee, dat het epos niet aan oorlogshandelingen gebonden is. Vgl. R.A. Sayce, The French biblical
epic, blz. 19; zie ook hierboven, blz. 50-51.
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in Tassoniaanse zin aanvaardbaar zou hebben gemaakt. Elke poging daartoe zou slechts
hebben geleid tot wat door de ‘doctrine classique’ als de meest onvergeeflijke van alle fouten
89
werd beschouwd: ongeloofwaardigheid. Maar mocht een dichtwerk, waarin de held niet
vrij was van elke blaam, desondanks aanspraak maken op de naam epos?
Daar komt nog bij, dat de epische dichter bij de verwerking van Bijbelstof niet de onbeperkte
vrijheid tot veranderen, aanvullen en uitbreiden genoot, die in andere gevallen gold en voor
een goed epos onmisbaar werd geacht. Men denke slechts aan de desbetreffende regel
90
van Vossius. Ook als men die met de grootst mogelijke vrijmoedigheid interpreteerde zoals b.v. Saint-Amant deed -, blééf er toch ergens een grens die de dichterlijke
bewegingsvrijheid beperkte of althans bedreigde.
Er was dus alle reden om het literaire Bijbelse epos, ondanks alle pogingen om daarin de
regels toe te passen, toch niet zonder meer op één lijn te stellen met het niet-Bijbelse, maar
het te beschouwen als een aparte soort waarvoor tot op zekere hoogte andere regels golden.
Hoewel dit niet officieel door de theoretici werd uitgesproken, kan men zich toch moeilijk
aan de indruk onttrekken dat in de praktijk die onderscheiding ook inderdáád werd gemaakt.
Een sterk argument daarvoor is, dat de literair-georiënteerde Bijbelse epici voor hun werk
de term ‘poème héroïque’ zorgvuldig blijken te vermijden. Zodoende geven zij duidelijk te
kennen zich ervan bewust te zijn dat hun dichtstuk, hoeveel het in allerlei opzichten met het
eigenlijke heldendicht gemeen moge hebben, uiteindelijk toch buiten het genre valt. Zij
zoeken dan ook naar andere genre-aanduidingen, die overigens geen van alle bevredigend
genoeg zijn uitgevallen om burgerrecht te verkrijgen. Zo noemt Saint-Amant zijn Moyse
sauvé een ‘idyle heroïque’; Marie de Pech duidt haar Iudith (1660) aan als ‘poeme saint’;
Coras betitelt zijn vier Bijbelse epen - Ionas (1663), Samson (1665), Iosué (1665) en David
91
(1665) - als ‘poëmes sacrés’; Desmarets noemt zijn Esther enkel ‘poëme’. Het verschijnsel
is te algemeen om toevallig te kunnen zijn.
Het opmerkelijke feit doet zich voor, dat in diezelfde jaren ook Vondel zijn Joannes
de Boetgezant (1662) géén heldendicht noemt en op het titelblad slechts vermeldt:
‘Begrepen in zes boecken’. Is hier sprake van samenhang of van coïncidentie?
Dat is een vraag, waarop wij te zijner tijd een antwoord zullen moeten trachten
te vinden. Het gaat daarbij trouwens om een punt, waarvan de betekenis zich
niet tot Vondel beperkt. In de 18de eeuw blijkt hier te lande het vermijden van
de genre-naam tot regel geworden te zijn, niet alleen op de titelbladen van
Bijbelse, maar óók op die van niet-gewijde epen!

De allegorie
De opvoedende taak, die de ‘doctrine classique’ aan de literatuur - en met name aan epos
en tragedie - stelde, nodigde als het ware uit tot allegorisering en allegorische interpretatie.
Terecht merkt Bray in dit verband op: ‘Si l'on pousse à l'extrême ce souci de la morale dans
l'oeuvre d'art, on
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arrive à ne voir dans les personnages que des vertus ou des vices, dont la lutte est une
92
leçon vivante, et l'on tombe dans la poésie allégorique’.
Een typisch voorbeeld van de interpretatie van epische figuren als
gepersonifieerde deugden of ondeugden vindt men bij Chapelain, als deze
opmerkt: ‘Je ne considère pas plus Enée pieux et Achille colère [...] que la piété
avec sa suite et la colère avec ses effets pour m'en faire pleinement connaître
la nature’. En dat voert hem tot de conclusie: ‘L'allégorie donc, de la commune
93
opinion des bons esprits, fait partie de l'idée du poème ...’.
De moraliserende allegorie kan zich in het epos op verschillende manieren voordoen. De
minst nadrukkelijke vorm is, dat de fabula uitgebeeld wordt als illustratie van een universele
waarheid ààn en dòòr het bijzondere geval, zonder dat in de uitwerking verder naar symboliek
wordt gestreefd. Voor een dergelijk epos is het woord allegorisch in zijn huidige betekenis
eigenlijk te zwaar; ik zou het dan ook willen vervangen door exemplarisch. Het is in deze
exemplarische zin, dat Chapelain de Ilias en de Aeneis heeft gelezen. Uit dit voorbeeld blijkt
tevens, hoe moeilijk het is te onderscheiden tussen epen die inderdaad exemplarisch bedòèld
zijn - wat de Ilias en de Aeneis zeker nièt waren - en die welke achteraf als zodanig worden
geïnterpreteerd. Intussen mogen wij aannemen dat bij epici van de 17de en 18de eeuw,
voor wie in serieuse poëzie het utile onscheidbaar met het dulce verbonden was, het
exemplarische karakter van hun werk in het algemeen deel uitmaakte van de opzet.
Een tweede mogelijkheid is, dat de dichter in zijn - al dan niet als exemplarisch bedoelde
- epos gebruik maakt van de kansen, die zich onder het schrijven aan hem voordoen, om
van bepaalde passages of episoden duidelijk herkenbare allegorieën te maken. Kenmerkend
voor dit soort allegorieën is hun incidentele karakter; zij gelden alleen voor de passage
waarin zij voorkomen en kunnen niet worden betrokken bij de rest van het epos. De term
94
episodic allegories is er een alleszins aanvaardbare benaming voor.
En tenslotte kan de allegorie ook het gehèle epos omvatten, waarbij dan voor episoden,
die min of meer buiten de hoofdhandeling staan en zich moeilijk bij de allegorische duiding
daarvan laten betrekken, gebruik wordt gemaakt (of kàn worden gemaakt) van episodic
allegory. Hiervoor is Tasso het grote voorbeeld geweest. Bij de eerste door hem
geautoriseerde uitgave van de Gerusalemme liberata - die van Bonnà in 1581 - had hij
namelijk aan zijn epos een Allegoria del Poema toegevoegd, waarin zowel de hoofdhandeling
als de voornaamste episoden in Christelijk-moraliserende zin worden geduid. Onder het
leger der Christenen moet de mèns worden verstaan. De tweeledigheid van mens als ziel
èn lichaam vindt men in dat leger terug: de vorsten en edelen zijn er de ziel van, terwijl de
gewone soldaten het lichaam vormen dat aan de ziel ondergeschikt is. De vrijwel onneembare
vesting Jeruzalem stelt ‘la felicità civile’ voor, waarnaar de Christelijke mens met alle krachten
streeft,
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R. Bray, Form. doctr. class., blz. 82. - Overigens sluit de ‘doctrine classique’ daarmee aan bij het
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zoals het leger alles op alles zet om de stad te veroveren. Godfried is het Verstand, de
hoogste ‘potenza’ van de ziel; als zodanig heeft hij gezag over de lagere ziele-krachten, die
worden gerepresenteerd door Reinoud, Tancredi en de andere onderbevelhebbers. De
vijandelijke legers en de occasionele nederlagen moeten begrepen worden als de
tegenstanders en de tegenslagen, waarmee de Christen in zijn streven naar het hoogste
goed onherroepelijk te maken krijgt. En zo gaat het door, tot het moment dat Godfried in het
veroverde Jeruzalem neerknielt op het graf van Christus ‘pour nous apprendre à tous en
95
general qu'à chaque fois que l'Entendement se trouue lassé du tracas & des affaires du
monde, il doit à la fin mettre son repos en l'Oraison, & en la Contemplation des biens de
96
l'autre vie qui est immortelle & qu'on peut nommer le comble des felicitez perdurables’.
Er bestaat verschil van mening over de vraag, of Tasso's allegorie als een
wezenlijk bestanddeel van zijn epos moet worden beschouwd, dan wel als een
bedenksel achteraf om zich veilig te stellen voor eventuele bezwaren van de
Inquisitie tegen zijn werk. De eerste opvatting wint echter steeds meer veld. Uit
een brief van Tasso van 15 juni 1576 blijkt ‘that almost half of the Gerusalemme
97
liberata was given an allegorical meaning when it was first composed’. Bovendien
was aan het einde van de 16de eeuw een allegorische interpretatie van de epen
uit de Oudheid nog alleszins gebruikelijk, zodat Tasso's allegoriseren verklaard
kan worden als onderdeel van zijn imitatio.
Hoe dit ook zij, het is het voorbeeld van Tasso geweest, waardoor vele Franse epici uit de
17de eeuw de allegorische interpreteerbaarheid van hun werk als een essentiële eis gingen
98
beschouwen. Daaraan kan na de studie van Marni niet meer getwijfeld worden. Telkens
weer blijkt de allegorie terug te brengen tot het grondpatroon van die bij Tasso: het streven
van de mens (de ziel) naar een moeilijk bereikbaar doel, enerzijds gesteund en anderzijds
gehinderd door allerlei krachten in en buiten hem. Marni geeft daarvan een reeks
99
onweerlegbare voorbeelden. En daarbij beperkt hij zich dan nog - m.i. ten onrechte - tot
de auteurs die in hun Préfaces uitdrukkelijk verklaren in hun epos een allegorische zin te
hebben gelegd. Ik zie niet in, waarom het niet geoorloofd zou zijn ook epen, die een dergelijke
mededeling missen, op een eventuele allegorische zin te toetsen, ook al zal het àl dan niet
voorkomen ervan niet altijd met volkomen zekerheid kunnen worden vastgesteld. In ieder
geval zou dan veel duidelijker uitkomen, hoe algemeen bij de epici de tendens tot
allegoriseren was. Marni zelf levert daarvoor meermalen
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Entendement: begrip, verstand.
Aldus het slot in de vertaling van Jean Baudoin. In de eerste uitgave van diens La Iervsalem de Torquato
Tasso (1626) komt de Allegorie du Poëme niet voor; deze werd eerst toegevoegd in de tweede druk van
1632 en bleef in de latere edities gehandhaafd. Ik citeer naar de druk van 1648, blz. 42. - De Italiaanse
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affaticato nelle attioni ciuili, deue finalmente riporsarsi nelle orationi, & nelle contemplationi de' beni del'
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altra uita beatissima, & immortale’ (fol. [Bb 7] r ).
A. Marni, Allegory in the French Heroic Poem, blz. 30.
Zie voor de volledige titel: hierboven, noot 94 op blz. 163.
O.a. Saint-Amant's Moyse sauvé (1653), Scudéry's Alaric (1654), Chapelain's La Pucelle (1656), Coras'
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het indirecte bewijs. Zo b.v. als hij over Courtin's Charlemagne ou le rétablissement de
l'Empire Romain (1666) opmerkt: ‘In fact, one could take the whole poem in a figurative
100
sense, but we have no positive proof that the author so regarded his epic’. Hij bedoelt
daarmee dat Courtin nergens zègt aan zijn epos een allegorische zin te hebben gegeven;
maar mag het resultaat van een zorgvuldige analyse - vooral ook gezien de algemene
tendens tot allegoriseren - dan niet als ‘positive proof’ worden beschouwd?
Met het oog op het Bijbelse epos in de Nederlanden is het van betekenis, dat
Marni epen over Oud-Testamentische figuren of gebeurtenissen als allegorisch
beschouwt, wanneer daarin ‘some accepted Biblical exposition’ wordt uitgewerkt
101
of nadruk wordt gelegd op de ‘held’ als praefiguratie van Christus. In het Bijbelse
epos behòèft de allegorie dus geen eigen vinding van de dichter te zijn, al is dit
b.v. in Saint-Amant's Moyse sauvé en Desmarets' Marie-Madeleine (1669) wèl
het geval.
Het spreekt vanzelf dat ook in de theorie van de ‘doctrine classique’ de allegorie een
belangrijke plaats inneemt: die theorie werd immers goeddeels door de dichters zelf in de
102
Préfaces van hun epen geformuleerd en vastgelegd. Maar ook de schrijvers van
afzonderlijke verhandelingen blijken het daarmee volkomen eens te zijn. Bray citeert Colletet,
die in zijn Traité de la poésie morale et sentencieuse (1658) opmerkt: ‘l'allégorie doit régner
partout dans le poème épique’, en wijst erop dat met name in de Traité du poème épique
103
(1675) van Le Bossu - alweer hij! - de bewuste theorie tot volle ontplooiing is gekomen.
Bij deze hekkesluiter van de ‘doctrine classique’ praevaleert de allegorie boven alle andere
eisen die aan het epos dienen te worden gesteld. Sayce vat de ontwikkeling van Chapelain's
104
opvatting over de allegorie tot die van Le Bossu kernachtig als volgt samen: ‘Chapelain
only says that allegory is an essential part of the structure. Le Bossu takes up the idea and
makes it the keystone to which all is subordinate. Without it a poem, though it may be in
105
externals exactly similar to Homer or Virgil, cannot be an epic’.

106

§ 5. Nederlandse stemmen over het epos

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

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

166

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

Antonides van der Goes
De oudste Nederlands-talige uiteenzetting over het epos, die mij bekend is, dateert van
omstreeks 1670 en werd geschreven door Antonides van der Goes. Zij maakt deel uit van
het eerste theoretische geschrift, dat de leden van het Kunstgenootschap Nil volentibus
arduum (opgericht in 1669) hebben samengesteld. Hoewel het in 1671 persklaar was, bleef
om onduidelijke redenen publikatie toen echter achterwege. Eerst in 1765 - bijna een eeuw
later - werd deze handleiding in het licht gegeven onder de (waarschijnlijk wel oorspronkelijke)
titel Naauwkeurig Onderwys in de Tooneel-poëzy, En eenige andere Deelen der Kunst, Zo
wel van de Oude als Hedendaagsche Dichters, met de toevoeging ‘Kunnende strekken tot
een vervolg of Derde Deel op de Maendelyksche Tael- en Dicht-kundige Bydragen. Te
Leiden, By C. van Hoogeveen, Jun. 1765’. Het stuk van Antonides vormt daarvan het vijfde
hoofdstuk en beslaat de bladzijden 52-56; de titel luidt: Van de Natuur en Eigenschap van
het Heldendicht.
Antonides moet deze bijdrage opgesteld hebben vóór zijn breuk met Nil in 1671. Wij
mogen aannemen, dat hij voor het hoofdstuk over het heldendicht werd aangezocht, omdat
men wist dat hij aan De Ystroom werkte. Op grond daarvan kon hij verondersteld worden
beter vertrouwd te zijn met de eisen voor narratieve poëzie dan zijn medeleden, die zich in
de eerste plaats met de dramatische bezig hielden.
Men kan niet zeggen, dat Antonides het zichzelf moeilijk gemaakt heeft.
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In de vijf kleine bladzijden van zijn hoofdstuk stipt hij slechts even de voornaamste punten
aan, zonder ze nader toe te lichten; van ‘naauwkeurig onderwys’ is bij hem geen sprake.
Hij begint met een definitie die te vaag en onvolledig is om enig houvast te bieden:
‘Heldendicht is een Gedicht, een Heldendaad beschryvende met meêr uitsteekenheid als
eenige andere Gedichten’ (blz. 52). Daarna stelt hij achtereenvolgens ‘de Stof, deszelfs
Verhandeling en de Trant’ aan de orde. Wat de Stof betreft, deze dient Enkel [eenheid van
handeling], zich zelfs gelykende, en waar of waarschynlyk te zijn (blz. 52-53). Er mag ‘geen
verkeerde daad, dat is, een schelmstuk, of diergelyke ondaaden als Heldenstukken worden
gepreezen’ (blz. 53).
De Verhandeling (narratio) moet ‘hoogdraavender zyn, om de hoogdraavende stoffe,
omdat hier, anders als in Spelen, de Poëet overal zelf spreekt, en omtrent het rym alleen
zyn eigen karacter heeft waar te nemen’ (blz. 53). Rhetorische ‘sieraaden’ mogen er niet in
ontbreken. ‘Doet hier by de Invoeringen van Goden enz. En ten laatsten de order; in 't begin
een aanroeping van Goden en andere waarneemingen [“observanties”, regels] by de beste
Poëten in gebruik. Zo spreekt Horatius: Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo, &c.’
(blz. 54).
Ook de Trant (stijl) moet ‘hoogdraavende’ zijn, ‘evenwel zedig, niet opgeblaazen’ (blz.
54). ‘Zy zy ryk en waardig aan zoo doorluchtigen werk, [...] en ten laatsten Eenpaarig naar
den aard van de Stof; want in een beschryvinge van Liefde voegen geen woorden, die een
Orkaan en Oorlog passen’ (blz. 56).
Met het laatste citaat sluit Antonides abrupt zijn opmerkingen af. Teleurstellend is daarin
vooral het gedeelte over de ‘Verhandeling’. Alles wat met het wonderbaarlijke samenhangt,
moet de lezer maar afleiden uit de telegramstijl van het zinnetje: ‘Doet hier by de Invoeringen
van Goden enz.’ De episoden komen in het geheel niet ter sprake; evenmin wordt er iets
gezegd over de propositio. Op het begin mediis in rebus wordt slechts indirect geduid door
het citeren van Horatius' afwijzing van een begin ab ovo. De aard van de bezongen
‘Heldendaad’ en het karakter van de held worden niet nader aangegeven; meent ook
Antonides dat de eerste ‘tout guerrier’ moet zijn en de laatste volmaakt?
Hoe teleurstellend deze eerste Nederlandse ‘verhandeling’ over het heldendicht echter
ook moge zijn, toch valt er uit op te maken dat Antonides de epische theorie inderdáád
kende. Wat hij zegt, is bij alle onvolledigheid en onduidelijkheid op zichzelf volkomen juist.
Waar hij die kennis vandaan had - uit Vossius, uit een Franse bron of uit beide -, valt op
grond van zijn uiterst summiere samenvatting niet vast te stellen. Er is echter één opmerking
die in de richting van Vossius schijnt te wijzen.
Het gaat daarbij om de merkwaardige tweede zin van het hoofdstuk, die ik tot dusver
buiten beschouwing heb gelaten. Onmiddellijk na zijn definitie van Heldendicht laat Antonides
een restrictie volgen: ‘Eer wy tot de verdeeling en verklaaring van deze bepaaling [definitie]
des Heldendichts voortgaan, zullen wy vooraf aanmerken, dat wy maar alleen en eenvoudig
van een Heldendicht, en geenzins van de weide [sic] uitbreiding, die het Epos by Grieken
en Latynen heeft, hier zullen spreeken’ (blz. 52).
Deze zin verdient om twee redenen aandacht. In de eerste plaats wordt hier - voor zover
ik weet - voor het éérst de term epos in een Nederlandse context gebruikt. En in de tweede
plaats: die term wordt hier nièt, zoals later
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het geval is, gebezigd als synoniem van heldendicht, maar in een ruimere betekenis: als
aanduiding van een genre dat in de Oudheid méér omvatte dan alleen het heldendicht. Ik
meen daarin een echo te horen van wat Vossius aan het begin van zijn beschouwingen over
het epos naar voren brengt.
Eigenlijk, zo betoogt de Amsterdamse geleerde, betekent ἔπος ‘woord’ of ‘uiting’
in het algemeen. Bij voorkeur gebruikt men de term echter voor een uiting in
versvorm, en dan weer bij voorkeur voor een gedicht in hexameters. Het mééste
- Vossius zegt niet: het enige! - recht op de naam epos heeft echter een gedicht
107
in hexameters dat over de daden van helden handelt. In overeenstemming
daarmee worden, nadat in zeven capita dit epos bij uitstek - de Epopoeia - is
afgehandeld, ook epostypen van lagere orde besproken, die niet of nauwelijks
aan de regels voor de epopoeia gebonden zijn: het bucolische gedicht en de
satire die beide ook van de hexameter gebruik maken, alsmede de elegie, hoewel
108
daarin de hexameter door een pentameter wordt afgewisseld (distichon).
Als deze opmerkingen van Vossius inderdaad op de achtergrond van Antonides' zin staan,
dan moeten wij de ongelukkig geformuleerde tweede helft ervan - vooral het woord
‘uitbreiding’ werkt verwarrend - als volgt interpreteren: ‘... dat wij enkel en alleen over het
heldendicht zullen spreken en niet over de vele andere genres die in de Oudheid eveneens
als epos worden beschouwd’.

Frans de Haes
In de nummers 9, 11 en 25 van de Tael- en Dicht-kundige By-dragen, Eerste Deel, 1759-1760,
treffen wij een verhandeling aan, onder de titel Aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst
of Waernemingen omtrent het maken van Nederduitsche vaerzen: een eenvoudige ‘ars
109
poetica’ voor jonge, onervaren dichters. Zoals uit de eerste van zijn beide titels blijkt, wilde
de schrijver daarmee zijn tijdgenoten een soortgelijke dienst bewijzen als ruim een eeuw
tevoren Vondel het de zijne had gedaan met de Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste
(1650). De verhandeling verscheen anoniem, maar in een later nummer van het tijdschrift
(Tweede Deel, 1761-1762, blz. 622) wordt meegedeeld dat de auteur de - toen kort tevoren
overleden - ‘beroemde Rotterdamsche Dichter’ Frans de Haes (1708-1761) was. Daarmee
weten wij, uit welke kring de bewuste poëtica stamt. Het is die van het bekende Rotterdamse
Dichtgenootschap Natura et Arte, waarvan Frans in 1726 mede-oprich-
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Inst. Poet. III, 1,1: ‘Nam etsi ἔπος universè verbum, sive locutionem signet: magis tamen poeticae
tribuitur locutioni; inque hac ipsa convenit magis carmini hexametro: & in hexametro jure majori
id sibi nomen vindicat, quod imitatur actiones heroum’.
Inst. Poet. III, 8,1: ‘Sunt praeterea epici inferioris ordinis: ad quos, licet hexametrum carmen
pangant, minimè tamen pertineant praecepta, quae dedimus hactenus. Ac eorum alii quidem solo
hexametro usi; ut scriptores bucolici carminis, item satyrici: alii verò hexametro subdunt
pentametrum, quos elegiacos nuncupamus’.
In zijn exemplaar van de By-dragen tekent de historicus-archivaris Hendrik van Wijn (1740-1831) over
de Aenleiding aan: ‘voor dezen aan zommige jonge luiden, collegie's wijze, gedicteerd door F. de Haes
à Rotterdam...’ Zie J. Wille, De Literator R.M. van Goens en zijn kring. Studiën over de achttiende eeuw,
Deel I (Zutphen 1937), blz. 189. Terzelfder plaatse geeft Wille bijzonderheden over het onverkwikkelijke
geharrewar, waarmee de publikatie van De Haes' stuk gepaard ging.
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ter was geweest en waarin de geest voortleefde van de dichterlijke vriendenkring die zich
aan het einde van de 17de eeuw in Rotterdam om Joachim Oudaan had gevormd. Uit deze
groep waren de eerste Bijbelse epen van de 18de eeuw voortgekomen, weliswaar na de
dood van Oudaan, maar in overeenstemming met diens opvattingen en voorkeuren. Frans'
vader Joan de Haes had er daarvan twee op zijn naam staan: Judas de Verrader (1714) en
Jonas de Boetgezant (1723). De leden van Natura et Arte sloten bij deze Bijbel-epische
traditie aan en zetten ze vlijtig voort.
Het is daarom allerminst vreemd, dat Frans in zijn Aenleiding vrij uitvoerig op het epos
ingaat. Hij doet dit aan het slot van zijn betoog, in het XXXIIIste Hoofddeel, op blz. 464-481.
‘Nu moeten wy’ - zo kondigt hij op blz. 464 aan - ‘nog eenige aenmerkingen omtrent het
(voornaemste, het aanzienlykste, en allermoeilykste in de Poezye, te weten het) Heldendicht
mededeelen’.
Wat hij daarover mee te delen heeft, valt overigens tegen. Hij vermeldt kort de voornaamste
richtlijnen van de ‘doctrine classique’, maar zonder in te gaan op de bijzondere moeilijkheden
die zich bij toepassing daarvan kunnen voordoen. Een ernstiger tekort is, dat hij het
wonderbaarlijke en de daarmee samenhangende problemen geheel onbesproken laat. Wij
mogen daarin géén principiële afwijzing van ‘le merveilleux’ zien, want bij zijn opmerkingen
over Hoogvliet's Abraham de Aartsvader en Van Steenwijk's Gideon aanvaardt hij als iets
vanzelfsprekends dat zij er gebruik van maken; zijn bezwaren beperken zich tot bepaalde
details die hij onschriftuurlijk acht. Maar dan valt slechts te concluderen tot een omissie, die
ernstig afbreuk doet aan de betekenis van Frans de Haes' handleiding.
Hoezeer de ‘doctrine classique’ aan de beschouwingen van de auteur ten grondslag ligt,
deze is toch al ‘modern’ genoeg om zich niet zonder meer daaraan te conformeren. Op een
aantal punten aarzelt hij niet een afwijkend standpunt in te nemen. Zo wat de held betreft.
Deze dient ‘wezenlyk, voornaem, bekend, en deszelfs Character goed’ te wezen (blz. 465).
Dat klinkt op het eerste gehoor orthodox genoeg, maar de toelichting wijst uit dat dit toch
niet het geval is. Frans de Haes verstaat onder wezenlyk iets anders dan zijn voorgangers,
die wel een kleine kern van de fabula aan de historie of de legende wilden ontlenen, maar
de dichter verder de grootst mogelijke vrijheid lieten - men zou ook kunnen zeggen:
110
voorschreven - om die kern in en door zijn fictie volkomen te transformeren. De Rotterdamse
dichter wijst een dergelijke transformatie af; hij wil historiciteit, en zijn argumentatie is voor
1760 merkwaardig genoeg om hier te worden geciteerd:
‘Wezenlykheid is by ons het tegengestelde van het vercierde, en in het heldendicht veel
hoger te achten, dan een fabel; dus gaen, onzes oordeels, de wezenlyke helden van Lucanus,
Caesar, en Pompejus; Hoogvliets Abraham, en Steenwyks Gideon de Helden van Homerus
en Virgilius ver te boven. 't is waer, dat sommigen der ouden, als Aristoteles, en Horatius,
Ja zelfs eenigen onder de voornaemste Fransche dichtkundigen van een gansch ander
gevoelen waren, en dreven, dat de Persoonen, en daden in een Heldendicht vercierd,
verbloemd, en algemeen; en niet Historisch, of byzonder zyn moesten; doch wy meenen,
dat dit hun gevoelen veel meer gegrond is geweest op de verkiezing, en 't gezag van
Homerus, en Virgilius, die twee grootste hunner dichthelden, dan op een redelyk onderzoek
en gezond oordeel. Wat hier ook
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Zie boven, blz. 144, cap. 5.
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van zy, wy stellen de wezenlykheid oneindig boven de Fabelen, en zullen daer in volharden,
zoo lang [= totdat] iemant ons klaer kan aentoonen, dat een verdichte logen hoger te achten
is, dan eene zuivere waerheid’ (blz. 465).
Het lijkt mij alleszins verantwoord, aan te nemen dat deze afwijzing van fictieve helden
verband houdt met het bijzondere aanzien, waarin het Bijbelse epos bij de Rotterdamse
dichters stond. Evenals zijn vrienden beschouwde ook Frans de Haes dit als de hoogste
vorm van ‘heldendicht’; vandaar dat hij het blijkbaar normatief stelt voor het epos in het
algemeen. In het Bijbelse epos is een fictieve held nu eenmaal uitgesloten; de dichter kan
als hoofdfiguur slechts een historische persoonlijkheid kiezen, wiens daden en lotgevallen
(althans wat de grote lijn betreft) in de Bijbel eens en voor al zijn vastgelegd. Met andere
woorden: het Bijbelse epos is in laatste instantie altijd een historisch epos. Overigens vergroot
deze historiciteit zijn exemplarische en daarmee zijn morele waarde: de lessen van de
Bijbelse realiteit zijn immers overtuigender en dwingender dan die van een willekeurige
fictie? Maar als dit geldt voor de Bijbelse historie, waarom dan ook niet - zij het in mindere
mate - voor de profane? Viel er uit de Pharsalia, waarin Lucanus naar wáárheid de
onnoemelijke ellende beschrijft die de eerzucht van Caesar over het Romeinse rijk bracht,
niet méér lering te trekken dan uit de ficties over de toorn van Achilles of de omzwervingen
en avonturen van Aeneas? En zo komt Frans de Haes tot zijn conclusie: ‘wy stellen de
wezenlykheid oneindig boven de Fabelen’.
De redactie van de Tael- en Dicht-kundige By-dragen was er zich heel goed van
bewust, dat haar medewerker met deze uitspraak - hij erkent het trouwens zelf
- tegen de officiële theorie ingaat. Volgens deze mocht in een epos de historie
nooit gaan domineren over de fictie; omdat dit in de Pharsalia wèl gebeurde,
werd dan ook aan Lucanus' werk de benaming ‘epos’ ontzegd. Frans de Haes
zette de zaak dus te zeer op zijn kop dan dat de redactie dit stilzwijgend kon
laten passeren. Uit de milde toon van haar reactie blijkt echter opnieuw hoezeer
de autoriteit van de ‘doctrine classique’ in de tweede helft van de 18de eeuw
verminderd is. In de redactionele noot, die wordt toegevoegd, staat nièt dat Frans
de Haes ongelijk heeft! De redactie volstaat met het stellen van haar eigen
standpunt náást het zijne, al zinspeelt zij er wel even op, dat dit eigen standpunt
het orthodoxe is. Hier volgt de bewuste noot: ‘Het komt 'er by ons weinig op aen,
of zoodanig een Held wezenlyk zy of wel als wezenlyk verbeeld of versierd werde.
Het laetste zal zelfs eer voldoen aen de dichtkunde, die heur grond in 't versieren
heeft’ (noot 13 op blz. 465).
Er komen in de epische theorie van Frans de Haes nog twee opmerkingen voor, die kunnen
worden opgevat als een bevestiging van mijn veronderstelling dat hij het Bijbelse epos als
normatief beschouwde. De eerste daarvan betreft nog altijd de held. Behalve wezenlyk
111
moest deze, zoals wij gezien hebben, ook voornaem en bekend zijn. Het laatste adiectief
biedt geen moeilijkheden, maar bij voornaem tekent De Haes aan: ‘Door een voornaem held
verstaen wy juist geen Koning, Prins, of Graef, of iemant uit edelen bloeden geboren, maer
een held, die door zyne deugd, en dapperheit, welke den besten adeldom voortbrengen,
eene voorname, groote, en roemenswaerdige daed bedreven,
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en zich zelven daer door berucht gemaekt heeft, gelyk van Abraham en Gideon kan gezegd
worden’ (blz. 465-466).
Het essentiële in deze passage is, dat de held enerzijds van geringe afkomst mag zijn
zoals Gideon, en dat anderzijds zijn roem niet op oorlogsdaden behoeft te berusten, zodat
ook Abraham als zodanig in aanmerking kan komen. Daarmee neemt Frans de Haes een
112
fundamentele moeilijkheid weg, die de ‘doctrine classique’ voor het Bijbelse epos opleverde.
Hij verwerpt voor de epische held het Tassoniaanse ridder-ideaal en vervangt die door de
Bijbelse norm van geloof en gehoorzaamheid aan God.
De tweede opmerking, waarop ik doelde, is minder doorzichtig. De Haes wijst het
Horatiaanse voorschrift van het begin mediis in rebus af en wenst in plaats daarvan ‘een
begin waer niets voorgaet’ (blz. 467). Volgens hem wil de lezer van meet af aan weten wat
er aan de hand is, en voelt hij zich geïrriteerd wanneer hij in onzekerheid wordt gelaten. Dat
wordt geïllustreerd aan de Friso van Willem van Haren: ‘Het stuk begint met een verhael
der vlugt van Friso voor Agrammes woede. Maer wie was Agrammes? en waerom woedde
hy dus tegen Friso? dit word in het tweede boek wel verhaeld; doch de lezer wenscht dit
voor al het andere te weten’ (blz. 469). Op het eerste gezicht houdt dit geen verband met
het Bijbelse epos in het bijzonder; het geldt voor àlle epen. Maar op grond van wat wij
hierboven hebben geconstateerd omtrent de normatieve betekenis die De Haes bij het
opstellen van zijn theorie aan het Bijbel-epos toekende, ben ik geneigd aan te nemen dat
achter zijn ‘algemene’ motivering nog een andere schuil gaat. De Bijbelverhalen beginnen
namelijk nooit mediis in rebus; de dichter, die zich bij de epische bewerking daarvan aan de
regel van Horatius wilde houden, moest dus in de volgorde der gebeurtenissen afwijken van
zijn bron. Wij hebben gezien, dat in Frankrijk sommige dichters dit als een gebrek aan eerbied
113
tegenover de Bijbel beschouwden, waaraan zij niet wensten mee te doen. Ook hier te
lande ontbraken dergelijke bezwaarden allerminst. En nu kan ik mij - al heb ik er geen
definitief bewijs voor - niet aan de indruk onttrekken, dat De Haes met zijn verwerping van
het begin mediis in rebus mede, en misschien zelfs in de eerste plaats, beoogt voor deze
bezwaarden de mogelijkheid te scheppen in hun epen de chronologische volgorde van het
Bijbelverhaal te handhaven, zonder in strijd te komen met de regels. Als dit juist is, dan
diende hij daarbij echter voorzichtig te werk te gaan. Immers, in Abraham de Aartsvader,
dat zijn Rotterdamse vrienden en hij als het beste Nederlandse epos van hun tijd
beschouwden, had Hoogvliet zich wèl aan het begin mediis in rebus gehouden; Frans de
Haes kon onmogelijk wensen dat de indruk werd gewekt, als zou deze daarmee een
compositorische fout hebben gemaakt! Ik meen het dan ook dááraan te moeten toeschrijven,
dat hij - in tegenstelling tot wat wij hem zagen doen bij het bepleiten van de ‘wezenlyke’ of
historische held - zijn revolutionaire ‘begin waer niets voorgaet’ zo zonder enige nadruk
114
poneert, terloops en alsof er niets bijzonders aan de hand is. Met geen woord duidt
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Zie boven, blz. 161.
Zie boven, blz. 160.
De context is als volgt: ‘Door volkomenheit verstaen wy dat de zaek (of daed) een behoorlyk begin,
midden en einde hebbe; dat is een begin waer niets voorgaet; een midden dat natuerlyk uit een begin
voortspruit, en een einde, na het welk met reden niets verwagt kan worden’ (blz. 467).
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hij erop, dat hij hier op een belangrijk punt afwijkt van de officiële poetica. Al even terloops
is twee bladzijden verder de opmerking dat het begin mediis in rebus de lezer irriteert door
hem nodeloos in onzekerheid te laten. In de context geldt dit alléén voor de Friso. Er wordt
niet gezegd, dat een dergelijk begin altijd of meestal irriterend op de lezer werkt, en dus in
het algeméén als afkeurenswaardig moet worden beschouwd. Behalve de Friso blijven alle
bestaande epen - met inbegrip van Hoogvliet's Abraham - buiten beschouwing. De opmerking
van De Haes heeft géén terugwerkende kracht. Maar desondanks sorteert zij haar effect.
De jonge en nog onervaren dichters, voor wie de Aenleiding werd geschreven, konden er
moeilijk iets anders uit lezen dan de aansporing in het vervolg maar liever de gevaarlijke
klip te vermijden, waarop Willem van Haren zo jammerlijk schipbreuk had geleden.
Ik heb al erkend, voor deze interpretatie geen direct bewijs te kunnen aanvoeren. Het blijft
mogelijk, dat ik Frans de Haes te veel begrip en hulpvaardigheid heb toegeschreven ten
aanzien van de ‘preciesen’ onder de Bijbelse epici. Per slot van rekening propageerde hij
een ‘historisch epos’ in de trant van Lucanus' Pharsalia. Voor een dergelijk werk - dat volgens
haar echter geen ‘epos’ mocht heten - achtte ook de ‘doctrine classique’ de chronologische
116
opeenvolging der feiten de meest aangewezene. Bij een geletterd man als Frans de Haes
mogen wij aannemen, dat hij daarvan op de hoogte was. Men kan dus zijn ‘begin waer niets
117
voorgaet’ zien als enkel de consequentie van zijn hang naar historiciteit. Maar ook dan
blijft het feit, dat hij daarmee een probleem heeft geëlimineerd, waarmee tal van Bijbelse
epici te worstelen hadden: de vraag of en in hoeverre zij gerechtigd waren wijzigingen aan
te brengen in de chronologie van de Heilige Schrift.
Tenslotte nog een enkele opmerking over ‘het eigenlyke oogmerk van een Heldendicht’,
zoals Frans de Haes dat op blz. 470 omschrijft: ‘Het bestaet hierin, namelyk, om, door het
verhalen van eene groote, en uitsteekende daed eens voornamen Helds van een goed
Character, op eene kunstige wyze, in vaersen, den lezer te vermaken, te leeren, en te
stichten’.
Deze omschrijving geeft niet alleen het ‘oogmerk’ van het epos aan, maar bevat tevens
een definitie van het genre. In deze laatste valt zonder moeite de definitie van Vossius te
118
herkennen, die in de 18de eeuw nog vrijwel algemeen werd aanvaard. Daarentegen valt
er in het ‘oogmerk’ een opmerkelijke verandering te constateren. Voor Vossius en zijn Franse
tijdgenoten gold, dat het epos - in tegenstelling tot de tragedie die zich tot de massa richt
(‘docet plures’) - in het bijzonder tot taak heeft een opvoedende werking uit te oefenen op
119
vorsten en andere groten der aarde (‘docet praestantiores’).
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Daarop wordt wèl door de redactie gewezen, in noot 16 op blz. 467. Maar dat gebeurde zonder
voorafgaand overleg met de schrijver. In de noot op blz. 137 verklaart de redactie omtrent haar
kanttekeningen: ‘dat we hier en daer ene vrye aenmerking, als 't ons noodig scheen, hebben
ondergevoegd, zal, hopen we, de zender ons niet kwalyk afnemen’.
‘L'ordre artificiel est l'ordre du poète, l'ordre naturel celui de l'historien’ (R. Bray, Form. doctr. class., blz.
345).
Wellicht moet ook De Haes' gebrek aan interesse voor het wonderbaarlijke aan zijn historische instelling
en zijn bewondering voor Lucanus worden toegeschreven; in de Pharsalia komt géén goden-apparatuur
voor.
Zie boven, blz. 141.
Vossius, Inst. Poet. III, 2,7; R. Bray, Form. doctr. class., blz. 338; zie ook boven, blz. 142, onder cap. 2.
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Bij Frans de Haes is er geen sprake meer van, dat het epos speciaal bedoeld zou zijn voor
een maatschappelijke élite. In dat opzicht is het onderscheid met de tragedie volkomen
weggevallen. Beide genres richten zich gelijkelijk tot de ‘plures’.
Na dit alles ligt de conclusie voor de hand. Frans de Haes heeft getracht de epische theorie
op een aantal punten aan te passen aan de behoeften van de praktijk, die zich hier te lande
ontwikkeld had en die door het Bijbelse epos werd beheerst.

Jan Daniël Macquet I
Toen het laatste gedeelte van Frans de Haes' Aenleiding, met daarin zijn theorie voor het
epos, in de Tael- en Dichtkundige By-dragen verscheen, was een andere medewerker reeds
begonnen met het publiceren van een reeks Dichtkundige Aenmerkingen: losse notities over
onderwerpen van allerlei aard. In Deel II van het tijdschrift (1761-1762) wordt deze reeks
voortgezet. En in het 31ste nummer, van mei 1761, verrast de schrijver ons door een
onverwachte reactie op De Haes' epische theorie. Na op de gebruikelijke wijze zijn
‘dichtkundige aenmerking’ te hebben gemaakt over Staertstar, last hij op blz. 97-102 een
excurs in over het wonderbaarlijke, om daarmee een tekort in de verhandeling van De Haes
aan te vullen. Hij leidt deze ‘afdwaling’ als volgt in: ‘Terwyl wy hier van wondere spreken [nl.
in verband met het verschijnsel staertstar], moeten wy iets aenteekenen over het wonderbare,
in de Poëzye. Het schynt ons vreemd, dat die verstandige Schryver, welke ons in de Bydragen
zyne aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst, geschonken heeft, van het wonderbare
niets aenteekent’ (blz. 97).
De eigenlijke betekenis van deze excurs ligt niet in de inhoud, maar in het feit dat hij
geschreven werd. Er blijkt namelijk uit, hoezeer omstreeks 1760 ‘le merveilleux’ voor vele
letterlievende Nederlanders nog een levend begrip was. De schrijver van de Dichtkundige
Aenmerkingen is erdoor geschokt, dat Frans de Haes zo achteloos aan een zo belangrijk
punt kon voorbijgaan. Er moet iets worden gedaan, om de verkeerde indruk weg te nemen
die daardoor bij het publiek gewekt zou kunnen zijn! En hij grijpt de eerste de beste
gelegenheid aan, die zich daartoe voordoet: zijn ‘aenmerking’ over Staertstar. Dat dit geen
erg gelukkige gelegenheid is en de uiteenzetting over het wonderbaarlijke een vreemde
staart vormt aan zijn stuk over de komeet, deert hem blijkbaar minder dan een langer zwijgen
zou hebben gedaan. Hij moèt kwijt wat hij op het hart heeft!
Allereerst herinnert hij aan de regels, waaraan het wonderbaarlijke in de poëzie - in de
praktijk betekent dit: in het epos - moet voldoen: ‘Het wonderbare moet niet tegen de
betamelykheit stryden, niet geheel onmogelyk zyn, en vooral niet tegen de gezonde reden
stryden. Het opperste Wezen en de Godsdienst komen zeer dikwerf in het wonderbare voor.
Des is het altoos een teer en voornaem punt, waerop een Dichter wel heeft te letten’ (blz.
98).
Elk van deze drie zinnen onthult een aspect van de hier voorgestane opvatting.
Uit de eerste blijkt de rationalistische instelling van de schrijver, waardoor hij
aansluit bij het probleem dat de ‘doctrine classique’ reeds kende: de moeilijkheid
120
om het wonderbaarlijke te verzoenen met het waarschijnlijke. De tweede zin
maakt duidelijk, dat hij in de eerste

120
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plaats denkt aan een ‘merveilleux chrétien’ in de trant van Tasso en diens Franse
navolgers. De restrictie ‘zeer dikwerf’ schijnt er echter op te wijzen dat hij
daarnaast ook nog een ander ‘merveilleux’ aanvaardt; vermoedelijk heeft hij
daarbij Voltaire's ‘merveilleux allégorique’ op het oog, dat zich zonder moeite
121
met het rationalisme verenigen liet. In de derde zin tenslotte werkt Boileau's
bezwaar tegen het misbruiken van God en Diens wilsbeschikkingen door de
122
epische dichters door. Anders dan deze voorganger verwerpt onze auteur het
Christelijk-wonderbaarlijke niet, maar hij is er zich van bewust dat het een ‘teer’
punt is ‘waerop een Dichter wèl heeft te letten’.
In het algemeen hebben de Nederlandse epici zich heel behoorlijk aan de bewuste regels
gehouden: ‘Wy moeten tot lof van onze Vaderlanders zeggen, dat de Nederlandsche Dichters
oneindig minder buitensporigheden in dit stuk begaen, dan die van andere Natien. [...] Wy
zullen dit onze Vaderlanders eens tonen’ (blz. 98).
De hele rest van de excurs is aan dit ‘tonen’ gewijd. Het best werd de toepassing van het
wonderbaarlijke gerealiseerd in Abraham de Aartsvader: ‘Alom, waer Hoogvliet het
wonderbare invoert, is hy groot, deftig; heerlyk’ (blz. 98-99). Daarentegen wordt Rotgans'
Wilhem de Derde ontsierd door een vermenging van het Christelijke met het heidense: ‘Nu
zingt hy van het zuiver kruisgeloof, den Kristelyken Godsdienst, en dan een weinig daerna
van de heidensche Goden, alles onder een’ (blz. 99). Maar véél en véél erger zijn de
‘buitensporigheden’ in de Gerusalemme liberata van Tasso! De schrijver somt er een aantal
van op, o.a.: de miraculeuse redding van Reinout, die door Armida op haar tover-eiland in
magische liefdesstrikken gevangen wordt gehouden; het betoverde bos dat door Reinout
na zijn verlossing wordt onttoverd. ‘Een buitensporig wonderbaer zeker, [...] dat wy schier
uitzinnig zouden noemen, zoo we niet iets aen de eeuwe van Tasso wilden verschonen,
wanneer de Tovenaers en spoken in meer achting waren, dan ze nu zyn’ (blz. 99). - En dan
de ‘grove feilen’ van Milton in diens Paradise lost! Ook daarvan geeft de schrijver voorbeelden,
o.a.: de ontmoeting van Satan met Zonde en Dood bij de gesloten hellepoort; de strijd van
Engelen en Duivels in de hemel, waarbij Milton ‘den Satan zelfs Kanon (doet) aanvoeren’
(blz. 101)! En dat zijn nog maar willekeurige grepen! ‘Zoo immer het wonderbare in
buitensporig en valsch verkeerd werd, zal men niet twyfelen, of het is hier gedaen en men
zou de eer moeten hebben een Brit te wezen om deze zotheden goed te keuren’ (blz.
101-102). Maar nogmaals: gelukkig doen de Nederlanders aan dergelijke dwaasheden niet
mee, en de schrijver hoopt dat dit zo zal blijven, hoe belust zijn landgenoten er ook op zijn
‘om vreemde Natien naer te volgen’ (blz. 102).
Hier zien wij Klassicisme en Renaissance scherp tegenover elkaar staan. In
Tasso en Milton wijst de auteur, uit naam van de rede en de waarschijnlijkheid,
met verontwaardigde spot het ongeremde en argeloze - misschien wel eens wat
al te uitbundige, maar steeds verrassend-boeiende - verbeeldingsspel van de
Renaissancistische epici af. In overeenstemming daarmee betrekt hij de
klassicistische Henriade niet bij zijn kritiek
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en spot. Voltaire's epos is voor hem ‘zoo schoon een Heldendicht als de Fransche
tael vermag, en Frankryk heeft waerschynlyk op geen beter te hopen’ (blz. 99).
Merkwaardig genoeg blijft Klopstock's Messias, waarvan de eerste tien zangen
in 1755 verschenen waren en waarover in verband met het wonderbaarlijke heel
wat te zeggen zou zijn, volledig buiten beschouwing.
De schrijver van de Dichtkundige Aenmerkingen maakt zich aan zijn lezers niet bekend; hij
verhult zijn identiteit achter de zinspreuk ‘Nec timide nec temere’. Wille heeft echter vrijwel
onomstotelijk vastgesteld, dat daarachter Jan Daniël Macquet (1731-1798) schuil gaat: de
Zierikzeese geneesheer en magistraat, die zich een bescheiden plaats in onze literatuur
123
heeft weten te verwerven als verhandelaar over letterkundige onderwerpen. Deze conclusie
wordt ten overvloede nog eens bevestigd door het feit, dat alle essentiële punten van de
excurs - met inbegrip van de philippica tegen Tasso en Milton - terug te vinden zijn in
Macquet's latere Verhandeling over Abraham de Aartsvader, die zo aanstonds ter sprake
komt. Ook het zwijgen over Der Messias past bij deze auteur, voor wie de Duitse poëzie en
124
theorie ‘nauwelijks bestaan’.
Macquet dus. Maar Macquet als jonge en onvolgroeide auteur, die nog niet ‘van de
125
anonyme aanmerkingen tot de openlijke verhandelingen voortgeschreden’ is! Zijn excurs
over het wonderbaarlijke is ronduit slecht: niet meer dan een haastig neergeschreven
ontboezeming, die als aanvulling op de epische theorie van Frans de Haes volkomen tekort
schiet. Terecht noemt Macquet het wonderbaarlijke ‘een teer en voornaem punt, waerop
een Dichter wel heeft te letten’. Maar in plaats van dit uit te werken en zijn lezers positieve
aanwijzingen te geven, waaraan zij houvast kunnen hebben, laat hij daarop slechts een
negatief stuk volgen, met voorbeelden van hoe het nièt moet! Er is géén verband meer met
de handleiding voor beginnende dichters, die door Frans de Haes werd bedoeld.

Jan Daniël Macquet II
Twintig jaar later blijkt Macquet tot volle ontplooiing te zijn gekomen in de driedelige Proeven
van Dichtkundige Letteroefeningen, die van 1780 tot 1783 te Utrecht verschenen. Zij bevatten
een reeks verhandelingen van uiteenlopende waarde, die te zeer aan hun tijd gebonden
zijn om blijvende betekenis te kunnen hebben, maar waarvan de beste ons toch nog weten
te boeien door de eruditie van hun auteur en de helderheid van zijn betoog.
Tot de meest bekende verhandelingen behoren die over Vondel's Jeptha en die over
Abraham de Aartsvader van Hoogvliet. De eerste heb ik indertijd met waardering vermeld
126
in mijn studie over de drama's van Vondel; de tweede dient thans hier aan de orde te
komen.
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J. Wille, De lit. R.M. van Goens, blz. 574, noot 3; vgl. ook blz. 189-190. J.I. van Doorninck, Vermomde
en naamlooze schrijvers I (Leiden 1883), kol. 421, noemt wel enkele auteurs, die onder de zinspreuk
‘Nec timide nec temere’ publiceerden, maar daaronder niet Macquet.
J. Wille, De lit. R.M. van Goens, blz. 193.
Ibidem, blz. 190.
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W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, Deel II (Culemborg 1970 ), blz. 252-253. Men vindt de Verhandeling
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De Verhandeling over de Abraham is opgenomen in het eerste deel van de Proeven, waar
zij de bladzijden 143 tot 381 beslaat. Wij hebben dus te doen met een lijvige studie. In niet
minder dan achttien hoofdstukken laat de auteur de verschillende aspecten van Hoogvliet's
epos uitvoerig de revue passeren en voorziet hij ze van zijn kritische commentaar. De manier,
waarop hij dit doet, kan niet anders dan degelijk en verantwoord worden genoemd.
Herhaaldelijk treft ons de raakheid van zijn opmerkingen, zowel wanneer hij zich bewonderend
uitlaat als wanneer hij van bezwaren getuigt. Verder valt het op, dat hij zich niet beperkt tot
de bespreking van een aantal afzonderlijke passages - zoals in zijn tijd bij boekbeoordelingen
128
een gebruikelijke methode was -, maar wel degelijk ook oog heeft voor de Abraham als
gehéél. Macquet betoont zich hier inderdaad wat Te Winkel hem noemt: ‘een der ernstige
129
kunstkenners van dien tijd, iemand, die [...] op zijne wijze oordeelkundig te werk ging’.
In het kader van deze paragraaf is het mij slechts te doen om de theoretische opvattingen
over het epos, die in de bewuste Verhandeling te vinden zijn. En dat zijn er heel wat! Want
de auteur stelt zich ten doel te onderzoeken of Hoogvliet's Abraham ‘een Waer Heldendicht’
130
(blz.147) is, d.w.z. of het voldoet aan de regels die voor het epos gelden. Hij moet dus alle
belangrijke punten van de epische theorie aan de orde stellen, om daaraan de praktijk van
Hoogvliet te kunnen toetsen.
Na een inleidend hoofdstuk begint Macquet met vast te leggen, wat een Heldendicht
131
eigenlijk is. Daarbij gaat hij uit van de definitie van Vossius, die hij evenwel ‘al te algemeen’
acht om bruikbaar te zijn. De eenheid van handeling wordt er namelijk niet in vermeld. Zoals
Vossius definieert, vallen ook historische dichtwerken als b.v. Lucanus' Pharsalia onder het
begrip epos. Daarom geeft Macquet een eigen definitie, waarin de eenheid van handeling
nadrukkelijk voorop staat: ‘Een één, groot, geheel bedrijf eener voorname personaedje, in
deftige Verzen, door het wonderbaer ondersteund, noem ik een Heldendicht. - De Eénheid
van het Bedrijf bestaet daer in, dat'er ééne daed wordt behandeld bij uitstek. [...] Tot deze
ééne daed hebben alle de andere daden betrekking’ (blz.149). En ten overvloede poneert
hij even verder nogmaals: ‘Met een woord het één Bedrijf is het uitsluitend kenmerk van het
132
Heldendicht’ (blz.151).
Hoogvliet's epos voldoet aan dit ‘uitsluitend kenmerk’. Immers: ‘Abra-
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Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen, over den Smaek in de Poëzije, over den Abraham den
Aartsvader van Arnold Hoogvliet (Utrecht 1780).
Zie boven, blz. 14.
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J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel VI (Haarlem 1925), blz. 16.
Het uiteindelijk resultaat van dit onderzoek is zéér positief. Aan de regels getoetst, mag de Abraham ‘een
volmaekt Heldendicht’ worden genoemd (blz. 339). Er komen een aantal zwakke plekken en ‘gebreken’
in voor, maar: ‘Indien men alles in de schael van het oordeel legt, zal men niet kunnen nalaten te zien,
dat de schoonheden de gebreken opwegen..’ (blz. 341).
Zie boven, blz. 141. Macquet vertaalt ze als volgt: ‘Het Heldendicht is een Dichtstuk in zesvoetige Verzen,
de doorluchtige daden van doorluchtige personen in een' doorluchtigen stijl verhalende’.
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hams geloof, en zijne togten op dat Geloof maken de eene daed uit van den Aertsvader.
Het Geloof van Abraham is het zelfde bij Hoogvliet als de Gramschap van Achilles bij
Homerus’ (blz.150). Macquet sluit hier aan bij wat Frans de Haes reeds eerder had gezegd;
als ‘eenheit van daed’ stelde deze ‘in Hoogvliets Abraham het gehoorzamen aen de goddelyke
bevelen hoe ver die ook gaen mogten’ op één lijn met de wraakoefening van Achilles in de
Ilias, de terugkeer van Odysseus in de Odyssee en ‘het nederzetten van Aeneas in Italië’
133
in de Aeneis.
Macquet en De Haes verwerpen dus de opvatting, dat Hoogvliet slechts een
‘dichterlijke levensbeschrijving’ zou hebben geschreven, die géén epos mocht
heten, omdat er opeenvolgende gebeurtenissen in worden behandeld die niet
in rechtstreeks verband met elkaar staan en dus niet als één daad kunnen worden
134
beschouwd. Hun argumentatie is goed gevonden, maar houdt bij nadere
beschouwing toch geen steek. Er is een essentieel verschil tussen de gramschap
van Achilles en het geloof van Abraham. In de Ilias wordt één enkele ‘toorn’ van
Achilles behandeld: de aanleiding daartoe, de uitbarsting, de gevolgen, de afloop;
het gaat om één bepaald geval, één samenhangende geschiedenis. In de
Abraham daarentegen komen achtereenvolgens de vele gebeurtenissen uit het
leven van de aartsvader aan de orde. Weliswaar doen zij stuk voor stuk het
geloof van de held uitkomen, maar verder houden zij vaak niet onmiddellijk met
elkaar verband, laat staan dat zij uit elkaar voortvloeien. Het geloof vormt er de
gemeenschappelijke achtergrond van, de grootste gemene deler, maar is nièt zoals de toorn van Achilles in de Ilias - de drijvende kracht bij alles wat er gebeurt.
Opnieuw sluit Macquet bij Frans de Haes aan, wanneer hij - ook Abraham is immers een
reële figuur - de voorkeur geeft aan een historische boven een gefingeerde held. ‘Ik kan
daerom’, zo betoogt hij, ‘de zulken niet toevallen, die meenen, dat de hoofdpersonaedje
liever een versierde [= verzonnen] dan ware Held moet zijn; zij hebben dit gesteld om dat'er
in een Heldendicht een volmaekt voorbeeld, zonder eenige smet gevorderd wordt, tot
navolging van anderen’ (blz.155). Omdat men eraan wanhoopte in de realiteit zulke volmaakte
karakters te kunnen vinden, ging men ze maar fingeren. Ten onrechte! Men bedenke ‘dat'er
modellen uit de ware Historien [waartoe de Bijbelverhalen behoren!] te kiezen zijn, die een
zeker bedrijf zoo volmaekt hebben opgeleverd, dat het ongemeen, groot, treffend en
interressant is’ (blz.156). Bovendien heeft de epische dichter altijd het recht ‘om het bedrijf
van den Held zoo te schikken, met zulke veranderingen voor te stellen, dat het zijn eige
schuld is, zoo hij het karakter van zijn Held besmet’ (blz.156).
Het begin van deze passage herinnert te sterk aan het gelijksoortige betoog bij
135
De Haes dan dat de overeenkomst op toeval zou kunnen berusten. Maar bij
de uitwerking van zijn stelling keert Macquet zich van zijn voorganger af. Anders
dan deze heeft hij niet in de eerste plaats het Bijbelse epos op het oog. Aan
Vossius en de ‘doctrine classique’ ontleent hij het recht - en zelfs de plicht - van
de dichter om de
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historie van zijn held te ‘schikken’ en ‘met veranderingen voor te stellen’. Dat
zou Frans de Haes, met zijn voorkeur voor het historische epos in de trant van
de Pharsalia en zijn verwerping van het begin mediis in rebus om tegemoet te
137
komen aan de ‘preciesen’ onder de Bijbelse epici, zeker nooit hebben
onderschreven. Voor Macquet lagen hier echter geen praktische bezwaren. Hij
ging uit van wat Hoogvliet in zijn epos inderdaad deed: een historische held
kiezen, maar diens geschiedenis vrijmoedig met ficties ‘schikken’ en verfraaien.
In het dispuut, dat naar aanleiding van Fénelon's Télémaque ontstaan was over de vraag
of een epos ook in proza geschreven kon worden, kiest Macquet resoluut de zijde van hen
die daarop negatief antwoorden. Blijkbaar was hij vertrouwd met wat Voltaire daarover in
zijn Essai sur la poësie épique opmerkt, want de volgende uitspraak is bijna een vertaling
138
uit dat Essai: ‘Daer zijn in zulke werken al te veel bespiegelingen, Aenmerkingen over
zedekundige, staetkundige enz. zaken, die in verzen eene verdrietige langdradigheid
veroorzaken’ (blz.162).
Bij wat Macquet in de volgende hoofdstukken - steeds ter toetsing van de praktijk bij
Hoogvliet - naar voren brengt over propositio, invocatio, personificatie, beeldspraak en
beschrijving, kunnen wij volstaan met vast te stellen dat hij daarin geheel aansluit bij de
‘doctrine classique’.
Interessanter is de beschouwing over ‘het Wonderbaer’ in hoofdstuk VII. Ik heb de indruk,
dat Macquet bewust tracht zich hier te rehabiliteren voor zijn ongelukkige excurs van twintig
jaar tevoren. In plaats van de schamele drie zinnen, waarin daar iets positiefs over het
139
wonderbaarlijke werd gezegd, vinden wij nu een uiteenzetting die aan duidelijkheid niets
te wensen overlaat. ‘Wonderbaer in de Poëzij noemt men alles, wat boven de gemeene
werkingen der Nature gaet, en door eenige Godheid, of vermogender Wezen dan de mensch,
bewerkt wordt. Dit Wonderbaer onderscheidt een Dichtstuk, en vooral een Heldendicht van
eene Historie, die alle de zaken, uit naturelijke oorzaken vloeiende, beschouwt. In een
Heldendicht voert men een' man in, die ongemeen deugdzaem, dapper, verheven en in de
bijzondere gunst der Godheid is, om wiens groote bedrijven men zich verwondert, en die
men als modellen ter navolging voorstelt. De Dichters berigten ons, dat ze geen enkele
naturelijke gebeurtenissen zullen verhalen, maar zulken, die door bijzondere medewerkingen
van vermogender Wezens gebeurd zijn. Virgilius zingt den Held, die door het geweld der
Goden en Juno's wrok geslingerd werdt; Hoogvliet den Man, die heen zwerft op het hoog
bevel, en zijnen wonderen omgang met de Godheid. Geene gemeene uitkomsten redden
die doorluchtige Helden, maer bovennaturelijke’ (blz.208-209).
Maar hoe belangrijk ook, het wonderbaarlijke is toch niet het beslissende kenmerk van
het epos; dat is - nogmaals - de eenheid van handeling! Immers: ‘Alle historiesche
Dichtstukken missen deze Eenheid, doch velen hebben het Wonderbaer. De Herscheppingen
van Ovidius bestaen uit eene aeneenschakeling van het Wonderbaer, en hebben het bij
uitstek, schoon dit Werk door niemant tot een Heldendicht gebragt wordt’ (blz. 209).
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Bij aanwending van het bovennatuurlijke in het epos hoede men zich echter voor overdrijving.
Dat heeft Homerus niet genoeg gedaan; bij hem doen de helden vrijwel niets uit zichzelf,
waardoor zij tot marionetten van de goden worden. In nog sterkere mate valt overdrijving af
te keuren bij het Christelijk-wonderbaarlijke. Want - en hier doet zich weer de invloed van
140
Boileau gelden, die wij ook in de excurs herkenden -: ‘In stoffen van onzen heiligen
Godsdienst zoude men het Opperste Wezen onteeren door zulke kleine verrigtingen, die
geene bovennaturelijke hulpe vereisschen, en door een verstandig, dapper Wezen, dat men
graeg ook iets ziet werken, gemaklijk kunnen uitgevoerd worden’ (blz.210).
En natuurlijk: ‘Een zeer voornaem vereischte in dit Wonderbaer is de Waerschijnlijkheid.
[...] Wanneer het Wonderbaer de waarschijnlijkheid verliest, heeft men eer een Mirakel, of
het vervalt tot het buitensporig en belachlijk van de Romans’ (blz. 211). Ter illustratie volgen
141
dan ongeveer dezelfde voorbeelden uit Tasso en Milton als in de excurs. Alleen wordt
ditmaal ook Vergilius bij de kritiek betrokken; in boek IX van de Aeneis laat deze de schepen
van de Trojanen in zeenimfen veranderen!
Daarmee hebben wij de belangrijkste opmerkingen van Macquet over de theorie van het
epos besproken. Wat hij verder zegt over de episoden, het begin mediis in rebus, het karakter
van de held e.d. is niet meer dan citeren van de ‘doctrine classique’. Slechts enkele min of
meer losse punten verdienen nog onze aandacht.
Het meest opvallende daaronder is, dat Macquet géén bewonderaar meer is van de
imitatio. Hij is nog klassicistisch genoeg om ontleningen en navolgingen onmiddellijk te
herkennen, maar tegelijkertijd al voldoende door de ‘moderne’ geest beïnvloed om aan
originaliteit de voorkeur te geven. Dat blijkt uit opmerkingen als de volgende:
blz.286

(over het vijfde boek van de Abraham):
Dit boek is vrij kragtig, doch bezit vele
geleende schoonheden uit den Ilias en
Eneas, wier gevechten hier zijn gecopieerd.

blz.340

(in de samenvattende conclusie):
...het verhael van Abraham aen Farao, de
verwoesting van Sodom zijn schone stukken,
blijken van een vindingrijken geest en
Origineele trekken, deftig voorgedragen.

blz.340

(in de conclusie):
Behalven dat er in den Aertsvader vele
navolgingen zijn uit de oude Dichteren, vooral
uit Virgilius, mist het stuk dikwerf dien
kragtigen, majestueuzen stijl van het
Heldendicht, en heeft vele zwakke verzen.

blz.341

(in de conclusie):
...en (dat) Hoogvliet een Heldendicht heeft
uitgewerkt, indien niet in alles volmaekt, ten
minsten zoo dat het vernuft toont, en
Origineele trekken heeft...

blz.368
140
141

(over de Henriade van Voltaire):

Zie boven, blz. 174.
Zie boven, ibidem.
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Doch is het Dichtstuk origineel? Heeft het
fraaiheden, die de vindingen van den Dichter
zijn? Indien men eerst den Eneas van
Virgilius gelezen
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heeft, en dan de Henriade leest, zal men zeer
ras deze vragen kunnen beantwoorden. [...]
Het onderscheid bestaet alleen daerin, dat
het origineel van Virgilius veel kragtiger is
dan de Fransche Kopij.
142

Kenmerkend voor Macquet als kind van zijn tijd is ook het gebruik van de term pathetiek,
in de gunstige zin van ‘indruk op het gemoed makende, aandoeningen of hartstochten
opwekkende, roerend, inzonderheid: teedere gevoelens wekkende, als medegevoel,
medelijden, enz.’ (WNT XII, 780).
blz.317

(over het offer van Izak in boek X van de
Abraham):
De ouderliefde strijdt hier met het geloof en
het vertrouwen op God, dat een sterke
barning van teedere en pathetieke
hartstogten maekt.

blz.327

(in hetzelfde verband):
De geheele Natuur is verbaesd [= ontsteld]
bij deze offerande. Het Pathetiek, de angst,
vrees, hoop, klimmen gedurig.

blz.379

(over Hoogvliet):
Hoogvliet is zoo groot een scheppend vernuft
niet als Milton, noch zulk een goed
verzemaker als Voltaire; hij heeft groote
gebreken, en zoo wel als de Engelsche en
Fransche Dichters uit Homerus en Virgilius
veel nagevolgd en overgenomen. Maer hij
munt uit in het Pathetiek en heeft vele ware
schoonheden, die hem toebehooren.

Het laatste citaat doet nogmaals goed uitkomen, hoeveel evenwichtiger en genuanceerder
Macquet in zijn Verhandeling oordeelt dan in de ongelukkige excurs uit zijn beginjaren.
Slechts op één punt is er geen verschil tussen 1761 en 1780: de Duitse literatuur staat nog
143
altijd buiten zijn gezichts- en belangstellingskring. Der Messias van Klopstock wordt geen
vermelding waard geacht.

Rhijnvis Feith
In 1781 bekroonde het Taal- en Dichtlievend Genootschap Kunst wordt door Arbeid verkregen
te Leiden Feith's Verhandeling over het Heldendicht met de gouden ere-penning; het jaar
144
daarop werd zij vanwege dat Genootschap bij Cornelis Heyligert te Leiden uitgegeven.
Feith's Verhandeling heeft in onze literatuur-historie enige naam gemaakt, doordat zij de
eerste - en tevens de enige - systematische theorie over het epos is, die hier te lande het
licht heeft gezien. Daardoor wordt zij nogal eens geciteerd als representante van de
142
143
144

Als adiectief met een kleine letter, als substantief met een hoofdletter geschreven.
Zie boven, blz. 175.
Ik citeer en verwijs echter nièt naar deze eerste editie, maar naar de uitgave in de Dichten Prozaïsche
Werken van Mr. Rhijnvis Feith, deel VI (Rotterdam 1824), die gemakkelijker bereikbaar is.
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literair-theoretische opvattingen in Nederland aan het einde van de 18de eeuw. Op zichzelf
is dit niet onjuist, maar de betekenis van Feith's werk wordt daarbij gemakkelijk overschat.
Zijn Verhandeling is in hoofdzaak compilatorisch. Hij herhaalt en citeert wat anderen vóór
hem hebben gezegd; op zijn best vergelijkt hij die uitspraken met elkaar om dan zijn voorkeur
voor de éne of de andere opvatting te kennen te geven.
Feith is zich zowel van zijn primeur als van zijn onzelfstandigheid bewust geweest. In de
Inleiding, waarin hij zich tot de leden van Kunst wordt door
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Arbeid verkregen richt, zegt hij ervan te zijn uitgegaan dat zij met hun prijsvraag hoopten
op een theoretische uiteenzetting welke zou kunnen dienen als ‘eene handleiding voor jonge
Dichters [...], die hier, onder één gezigtpunt gebragt, zagen het voornaamste, dat over het
Heldendicht gezegd is; iets dat niet dan bij brokken, tot hier toe, door onze Vaderlandsche
Schrijvers geschied is’ (blz.18; cursivering van mij). En even verder erkent hij: ‘al de roem,
dien ik met deze verhandeling beöoge, is die van een oordeelkundig gebruik gemaakt te
hebben van het beste, dat bij de beschaafdste volkeren van Europa over het Heldendicht
geschreven is, en het hier en daar door mijne aanmerkingen of ophelderingen, beide uit de
eenvoudige ontwikkeling van mijn gevoel voor het schoone genomen, mogelijk in een sterker
licht geplaatst te hebben’ (blz. 19). Dat komt te nauwkeurig overeen met wat hij inderdaad
doet, om enkel als bescheidenheids-topos te kunnen worden beschouwd; alleen het hier en
daar in de tweede helft van zijn verzekering zal wel bedoeld zijn om niet al te letterlijk te
worden genomen.
Terecht heeft P.J.A.M. Buijnsters gewezen op de ‘enorme belezenheid’, die uit de
145
Verhandeling blijkt. In de noten wordt naar tientallen verschillende auteurs verwezen, voor
146
het merendeel buitenlanders. Onder dezen domineren de Fransen; na hen nemen de
Duitsers de voornaamste plaats in. Anders dan Macquet staat Feith wijd open voor wat er
bij onze Oosterburen leeft en roert; vooral Klopstock fascineert hem en diens Messias wordt
in de Verhandeling meermalen met bewondering vermeld. De Engelsen komen achteraan,
maar zijn wel degelijk vertegenwoordigd. Wat de theoretici uit de Oudheid betreft, wordt
Aristoteles het vaakst genoemd en geciteerd, maar Feith geeft eveneens blijken van
vertrouwdheid met het werk van Horatius en Quintilianus.
Meer dan men verwachten zou, heeft Feith echter ook te danken aan Nederlandse
voorgangers. In de noten wordt meer dan eens naar de verhandeling van een landgenoot
verwezen, en een enkele keer wordt in de tekst daarop ingegaan. Er zijn evenwel slechts
drie namen, die vaak genoeg voorkomen om daaruit tot, een meer dan incidentele betekenis
van hun dragers voor de Verhandeling te mogen besluiten. Het zijn die van Vossius, Van
Alphen en Macquet. De eerste is voor Feith inderdaad een belangrijke autoriteit, aan wie hij
heel wat te danken heeft, maar een autoriteit van bijna anderhalve eeuw geleden; en hij
wilde juist zo graag doen uitkomen, hoe goed hij op de hoogte was van de nieuwste literatuur!
Daartoe moest hij zoveel mogelijk aansluiten bij eigentijdse auteurs, en dat waren zowel
Van Alphen als Macquet. In de eerste ziet Feith echter slechts de bewerker van ‘de Theo-
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P.J.A.M. Buijnsters, Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van ‘Het Graf’, diss. Nijmegen
(Assen 1963), blz. 29.
In de allereerste plaats Charles Batteux (Principes de Littérature); na deze vooral de Encyclopedist
D'Alembert (Mélanges de Littérature, d'Histoire, et de Philosophie). Ook verwijst Feith herhaaldelijk naar
de Traite du poème épique van Le Bossu, de hekkesluiter van de ‘doctrine classique’ (zie boven, blz.
158, 159, 165). Behalve deze drie worden nog tal van anderen vermeld, zoals b.v. Saint-Evremond,
Montesquieu, Bitaubé, Fraguier. Merkwaardigerwijs komt de naam van Jean-François Marmontel, wiens
Poëtique françoise Feith in een noot bij de eerste alinea van zijn Verhandeling - tezamen met de hierboven
genoemde werken van Batteux en D'Alembert - als inleidende lectuur aan ‘jonge, eerst aankomende,
vernuften’ aanbeveelt, nièt in de latere noten voor.
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rie der schoone Kunsten en Wetenschappen van Riedel’ (blz.3), waarin hij waardeert wat
147
de Duitser opmerkt en afkeurt wat de Nederlander daaraan heeft toegevoegd. Zo blijft
tenslotte alleen Macquet over. En inderdaad: de ‘geprezen Schrijver der Proeven van
Dichtkund. Lett.’ - zoals hij, met handhaving van de anonymiteit van Proeven I in de
Verhandeling wordt genoemd (blz.38) - blijkt de contemporaine Nederlandse bron van Feith
te zijn geweest. Veel méér en veel vaker dan uit de noten valt af te leiden, steunt deze op
de epische theorie, zoals Macquet die in de Verhandeling over Abraham de Aartsvader had
vastgelegd. Feith kan onmogelijk verwacht hebben dat dit aan zijn tijdgenoten zó kort na de
verschijning van Proeven I zou ontgaan. Dat was dan ook ongetwijfeld niet de bedoeling;
zij moesten er integendeel uit opmaken, hoe up to date hij wel was!
In het algemeen kan men zeggen, dat Feith het raamwerk of skelet van zijn Verhandeling
- de regels en de definities - aan Macquet en Vossius (in deze volgorde) heeft ontleend,
eventueel met kleine modificaties. Voor de omkleding van dit geraamte met bespiegelingen
en beschouwingen zocht hij steun bij anderen, bij voorkeur buitenlanders en in het bijzonder
de Fransen. Verhoudingsgewijs moge daardoor de ‘bijdrage’ van Macquet betrekkelijk klein
lijken, in wezen vormt zij de zakelijke kern, de ruggegraat van Feith's betoog.
Dat betoog is als volgt opgebouwd. Na een Inleiding, die zowel opdracht aan de bestuurders
van Kunst wordt door Arbeid verkregen als verantwoording beoogt te zijn, omvat de eigenlijke
Verhandeling elf hoofdstukken. Het eerste en het laatste daarvan zijn echter niet bepaaldelijk
aan het heldendicht gewijd. Zij dragen een algemener karakter en kunnen beschouwd worden
als een soort raam, dat ten doel heeft de bespreking van het epos in breder verband te
plaatsen. Wij zullen straks aan deze omramings-hoofdstukken nadere aandacht hebben te
wijden. Eerst echter dienen wij na te gaan, wat Feith in de hoofdstukken 2 t/m 10 over zijn
eigenlijke onderwerp te zeggen heeft; ik beperk mij daarbij zoveel mogelijk tot de concrete
punten.
Hoofdstuk II geeft de Beschrijving [= definitie] van het Heldendicht. Evenals Macquet
verwerpt Feith de definitie van Vossius (die hij in de vertaling van zijn voorganger citeert)
als ‘geheel onvoldoende, en veel te algemeen’ (blz.37); zó zou ook Lucanus eronder vallen!
Anders dan Macquet geeft Feith echter niet aan, wàt er aan Vossius' definitie ontbreekt: de
eenheid van handeling. Daardoor ontgaat aan de lezer de schakel tussen de definitie en
het feit dat Lucanus' Pharsalia er niet door wordt uitgesloten. - Vervolgens verwerpt Feith
ook de definitie van Batteux die ‘het Heldendicht het poëtiesch verhaal van één wonderbaar
bedrijf noemt’ (blz.37); hij gelooft namelijk - evenals Macquet - niet ‘dat het wonderbare tot
het wezen van het Heldendicht behoore’ (blz.37). - Dan volgt de erkenning: ‘Onbetwistbaar
is de beschrijving, die de geprezen Schrijver der Proeven van Dichtkund. Lett. ons aanbiedt,
tot hiertoe de beste’ (blz.38). Na deze definitie geciteerd te hebben, verklaart Feith er zich
toch niet helemaal door voldaan. Het ‘uitsluitend kenmerk’ - de term is afkomstig van Macquet!
- ontbreekt eraan, namelijk het narratieve, waardoor het epos zich onderscheidt van het
drama. - En zo
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‘Straalt er in den Riedel des heeren van Alphen eene diepe kunde door in de schoone voortbrengsels
der Duitschers bij eene ongeoorloofde onkunde in die zijner Landgenooten... enz.’ (blz. 11).
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komt Feith tenslotte tot een eigen definitie, waarin hij die van Macquet aanvult met de
vermelding van het narratieve (‘het verhaal van ...’) door Batteux: ‘Het Heldendicht is het
verhaal van één groot, geheel, waarschijnlijk bedrijf eener doorluchtige Personaadje in
deftige verzen’ (blz.38).
Volgens Te Winkel lijden Feith's theoretische beschouwingen ‘aan oppervlakkig
148
nadenken en verwarrende inconsequentie’. Dat wordt door dit tweede hoofdstuk
bevestigd. Wij zagen reeds dat de verwerping van Vossius' definitie, door het
niet noemen van het daarin ontbrekende element, in de lucht komt te hangen.
Maar bovendien wordt er in de eigen definitie plotseling een factor toegevoegd,
waarop de lezer in het geheel niet is voorbereid! Hij begrijpt dat Feith de
omschrijving van Macquet met een element uit die van Batteux wil completeren.
Dat zou inderdaad Feith's definitie opleveren, als daarin het woord waarschijnlijk
niet voorkwam. Waar komt dit nieuwe begrip zo ineens vandaan en wat moet er
precies onder worden verstaan? In déze context is de bewuste toevoeging
onlogisch en werkt zij verwarrend.
Hoofdstuk III handelt Over de Eenheid van het Bedrijf. De kern ervan wordt gevormd door
de definitie: ‘De Eenheid van het Bedrijf bestaat daarin, dat er ééne daad bij uitstek behandeld
worde, waaraan alle andere kleenere daden ondergeschikt zijn’ (blz.40), die ontleend is aan
149
Macquet. De beschouwingen, welke daarop volgen, voegen daar nauwelijks iets essentieels
aan toe. Ik beperk mij hier tot de twee meest ter zake doende opmerkingen. De eerste luidt:
‘Wij denken dat de Eenheid mede tot het wezen van het Heldendicht behoore. Zij onderscheidt
het van eene geschiedenisse, die het verhaal van verscheiden daden is en dikwijls van
eenen Roman, doch niet altijd volkomen, dewijl het niet onmogelijk is dat een Romanschrijver
zich ook een eenige daad kon voorstellen’ (blz.42). Dat gaat terug op Macquet, wiens
150
formulering hier echter licht gemodificeerd is. De tweede van de door mij bedoelde
opmerkingen is de waarschuwing ‘dat men de Eenheid des Helds, der hoofdpersonaadje,
niet met de Eenheid van de daad verwarren moet’ (blz.44). Ter adstructie geeft Feith een
151
lang citaat uit Aristoteles, maar hij had ook kunnen verwijzen naar Vossius.
In Hoofdstuk IV wordt gesproken Over de Grootheid, en Geheelheid van het Bedrijf.
Daaromtrent valt, zo meent Feith, nauwelijks een regel te geven. ‘Zoo ergens, vooral hier,
moet men veel, zeer veel, aan de genie en den smaak van den Dichter overlaten’ (blz.46).
Op het voetspoor van Aristoteles heeft Vossius echter een bruikbaar richtsnoer gegeven:
‘De grootte van het Heldendicht moet dusdanig, volgens hem, zijn, dat deszelfs begin en
152
einde, en wat hier tusschen beiden is met een' opslag beschouwd kan worden’ (blz.47-48).
Vervolgens weidt Feith uit over de noodzaak van afwisseling in het
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2
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang VI, blz. 30.
Zie boven, blz. 176, laatste alinea.
Vgl. Proeven I, blz. 151-152. Macquet acht de eenheid van handeling niet ‘mede’ tot het wezen van het
Heldendicht te behoren, maar beschouwt ze als het ‘uitsluitend kenmerk’ daarvan; Feith heeft echter het
narratieve als zodanig naar voren geschoven. Verder ontbreekt bij Macquet de opmerking ‘dat een
Romanschrijver zich ook een eenige daad kon voorstellen’.
Zie boven, blz. 145, cap. 4.
Zie boven, blz. 145, cap. 6.
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verhaal: ‘Wat is schoonheid? Eenheid in verscheidenheid, of liever, de tot Eenheid gebragte
verscheidenheid. Verscheidenheid zonder Eenheid kan niet behagen’ (blz.51). Hoewel
daarbij naar een aantal contemporaine auteurs wordt verwezen, is deze gehele beschouwing
toch wel in de eerste plaats geinspireerd door wat Vossius opmerkt over ‘de eenheid van
handeling ondanks een veelheid van gebeurtenissen’ en over de zorg die een dichter moet
153
besteden aan ‘de nodige verrassing en afwisseling’.
Met Hoofdstuk V komen de Personaadjen aan de orde. Evenals Macquet stelt Feith de
154
historische boven de gefingeerde held, en zijn argumentatie is een duidelijke echo op die
155
van zijn Zierikzeese voorganger. ‘Ik weet wel’ - aldus Feith - ‘dat men hier tegen ingebragt
heeft, dat de hoofd-persoon in het Heldendicht een volmaakt voorbeeld van deugd moet
zijn, dat men zulke volmaakte Helden in de natuur niet vindt, dat men ze derhalve fingeren
moet; dan, behalve dat deze tegenwerping niets zegt, omdat niemand ontkent, dat de Dichter,
eens een waar en bekend Held uitgekozen hebbende, zijn karakter, en het bedrijf, dat hij
van hem bezingt, niet tevens zoo volmaakt zou mogen maken, als hem, naar zijn plan,
mogelijk ware, geloof ik voor mij, dat het natuurlijker, en derhalve belangrijker, is, ook eenige
menschelijkheden in zijn' Held te vertoonen, die echter door zijne deugden rijkelijk vergoed
moeten worden’ (blz.57). Met zijn laatste opmerking wijkt Feith van Macquet en de ‘doctrine
156
classique’ af, om zich aan te sluiten bij een moderne Engelse opvatting. Daarentegen
keert hij tot die ‘doctrine’ (en Tasso) terug, als hij wil ‘dat de Dichter zijn onderwerp uitkippe
in een' tijd, die op een' behoorlijken afstand van zijne eeuw is, in een' tijd, die wij nog niet
uit het oog verloren hebben, maar die echter ver genoeg van ons verwijderd is, om hem de
behoorlijke grootmoedigheid aan de karakters te kunnen doen geven, zonder dat hij bloot
sta van door eene nog al te nieuwe en algemene overlevering tegengesproken te zullen
157
worden’ (blz.58). - Op de vraag, of een vrouw ‘de Hoofdpersonaadje van een Heldendicht
(zou) kunnen zijn’, aarzelt Feith antwoord te geven. Enerzijds herinnert hij zich ‘geen
Dichtstuk, waaruit men, door de ondervinding voorgelicht, deze vraag voldoende
beantwoorden kan’ (blz.62-63). Anderzijds ziet hij niet in, waarom eene vrouw geen
Hoofdpersoon van het Heldendicht zou kunnen zijn (blz. 63).
Als Feith zegt geen epen met vrouwelijke hoofdpersonen te kennen, die genoeg
houvast bieden om de gestelde vraag te beantwoorden, herinnert hij in een noot
aan La Pucelle [d'Orléans] van Chapelain; ‘dan, dit Dicht-
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Zie boven, blz. 144, vierde alinea.
En bij voorkeur een nationale held: ‘een Personaadje [...], daar zijne Natie, voor welke hij in de eerste
plaats zingt, de uiterste hoogachting voor koestere’ (blz. 55). Deze toevoeging is ongetwijfeld ingegeven
door de verontwaardiging, die Lucretia Wilhelmina van Merken in 1779 gewekt had met haar Germanicus,
waarin niet de ‘voorvaderlijke’ Germaanse held Arminius, maar de Romeinse ‘onderdrukker’ de hoofdfiguur
was.
Zie voor Macquet's argumentatie: hierboven, blz. 177.
De noot bij het slot van de geciteerde passage luidt: ‘In a poëm, zegt Schaftesbury [sic], whether epick
or dramatik, a compleat and perfect character is the greatest monster, and of all poëtick fictions not only
the least engaging, but the least moral and improving’.
Vgl. hierboven, blz. 152-153.
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stuk is van geene waarde genoeg, om hier een zeker besluit uit te kunnen
opmaken’ (blz.63). Merkwaardigerwijs duidt hij echter met geen woord op het
bestaan van de vele Franse en Nederlandse epen over Bijbelse vrouwen (Judith,
Debora, Esther, Ruth), waarvan hij er toch ongetwijfeld enkele zal hebben gekend.
Impliciet velt hij daarmee een negatief oordeel over al deze epen; evenmin als
La Pucelle zijn zij belangrijk genoeg om er ‘een zeker besluit uit te kunnen
opmaken’.
In Hoofdstuk VI komen wij toe aan de Waarschijnlijkheid. Dat is een onderwerp, waarover
Macquet slechts terloops gesproken had; Abraham de Aartsvader gaf hem geen aanleiding
er uitvoerig op in te gaan, behalve in verband met het wonderbaarlijke. Maar Feith is vertrouwd
genoeg met de ‘doctrine classique’ om deze lacune in zijn voornaamste Nederlandse bron
158
te kunnen aanvullen. Evenals Chapelain geeft hij aan de waarschijnlijkheid voorrang boven
de historische waarheid. ‘Het waarschijnlijke, dat onwaar is, is hem [n.l. de dichter] derhalve
van meer nut, dan het ware, dat onwaarschijnlijk is, gelijk het vaak is. Zoo is, b.v., de daad
van Simson, daar hij met het kakebeen van een' ezel duizend Filistijnen doodt, waar, maar
zij is in haar zelve niet waarschijnlijk’. In een epos wordt zij pas aanvaardbaar als blijk van
‘de Goddelijke Almagt, die de Dichter zeer kunstig, om ons voor te bereiden, in het werk
159
zou moeten stellen’ (blz.77). ‘De Abbadona van Klopstock daarentegen, bestaat nergens;
ik weet niet dat ons ooit uit iets gebleken zij, dat de Zaligmaker een' duivel vergiffenis
geschonken hebbe: en echter is Abbadona een zeer waarschijnlijk wezen’ (blz.78).
Het voorbeeld van Samson en zijn ezelskinnebakken heeft Feith - rechtstreeks
160
of indirect - te danken aan Mambrun, Alleen gaat hij niet zo ver als deze, die
uit de onwaarschijnlijkheid concludeert dat dit verhaal ‘ne peut être le sujet d'un
poème’. Volgens Feith kan dit wèl, mits de dichter het duidelijk genoeg stelt in
de context van de Goddelijke Almacht. Daarmee ontneemt hij aan zijn voorbeeld
echter veel van de betekenis die het bij Mambrun had; hij hinkt op twee
gedachten. - Ook de conclusie dat Abbadona ‘een zeer waarschijnlijk wezen’
zou zijn, is niet overtuigend. Want Feith bedoelt nièt ‘waarschijnlijk binnen de
context van Der Messias’, maar: objectief waarschijnlijk! En de Christelijke
dogmatiek verzet zich te sterk tegen Klopstock's fictie dan dat deze ook buiten
het epos als een reële mogelijkheid zou kunnen worden beschouwd.
Hoofdstuk VII is gewijd aan de Zamenstelling (dispositio) van het epos. Dit begint met de
propositio. Anders dan Macquet vertaalt Feith dit niet met ‘voorstelling’ - met dat woord duidt
hij het gehéél van het voorwerk aan: propositio, invocatio, descriptio loci -, maar met ‘aanhef’.
Bij de omschrijving van dit begrip heeft hij desondanks zijn voorganger duidelijk in het oog.
‘De aanhef is niets anders, dan de meer uitgebreide tijtel van het Dichtstuk. Het is natuurlijk,
dat de Dichter, met het begin van zijn werk de stof opgeeft, waarover hij handelen zal; het
is noodzakelijk, omdat van deze opgave de eenheid in het Heldendicht afhangt; men besluit
bij het einde van het werk
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Zie boven, blz. 156-157.
Zie boven, blz. 131-132.
Zie boven, blz. 156, en noot 65 aldaar.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

186

161

hieruit, of de Dichter zijn oogmerk volbragt heeft’ (blz.91). - Ten aanzien van de ‘inroeping’
(invocatio) rebelleert Feith zowel tegen zijn voornaamste Franse als tegen zijn voornaamste
Nederlandse bron. Batteux acht ze onmisbaar, maar dat is volgens Feith slechts een gevolg
van het feit dat hij - overeenkomstig de ‘doctrine classique’ - het wonderbaarlijke als
noodzakelijk bestanddeel van het epos beschouwt. ‘Behoort het wonderbare tot het wezen
van het Heldendicht, dan is de inroeping er tevens een wezenlijk gedeelte van. Daar wij het
eerste niet gelooven, spreekt het van zelven, dat wij de inroeping niet [...] wezenlijk keuren’
(blz.93), al komt zij praktisch in ieder epos voor. Wat Macquet betreft, Feith valt hem aan
vanwege de bezwaren die in de Verhandeling over de Abraham gemaakt worden tegen de
aanroeping van de Waarheid in de Henriade van Voltaire; bezwaren die hij ‘zeer oppervlakkig’
acht (blz.95). - Het begin mediis in rebus valt ‘zeer ver te verkiezen’ boven de chronologische
volgorde (blz.96). - Verder komt er niet zo heel veel belangrijks naar voren, wat trouwens
niet verwonderlijk is als men bedenkt, dat Feith hier uitsluitend over de hoofdhandeling
spreekt en de episoden voorlopig buiten beschouwing laat.
Hoofdstuk VIII handelt Over den Stijl. Feith deelt de overtuiging van Macquet, dat een epos
niet in proza geschreven kan en mag worden. Hij verwijst in dit verband naar een
Verhandeling van Fraguier: Qu'il ne peut y avoir de Poêmes en prose, waarop hij echter niet
uitvoerig kan ingaan; ‘Dit zou eene geheele Verhandeling vereischen’ (blz.107). Intussen
wijdt hij toch een 26-tal bladzijden aan wezen en doel van de poëzie, waarbij hij soms ver
van het epos wegdwaalt. De Runen komen eraan te pas, het rijm, Goethe's Auszug über
Ossian und die Lieder alter Völker, enz. enz.
In de hoofdstukken IX en X bespreekt Feith respectievelijk de Epizoden en het Wonderbare,
die niet tot ‘de wezenlijke eigenschappen van het Heldendicht’ behoren, maar wèl ‘twee
voorname sieraden van hetzelve’ zijn (blz. 133). Over de episoden zegt hij - afgezien van
een geleerde uitweiding over de geheel afwijkende betekenis die Aristoteles eraan toekent
162
als onderdeel van de tragedie - vrijwel hetzelfde als Vossius. Directe ontleningen aan deze
of aan Macquet zijn mij echter niet opgevallen; de schaarse noten verwijzen naar Riedel en
Le Bossu.
Daarentegen is Macquet weer duidelijk aanwezig in hoofdstuk X. De definitie, waarmee
163
Feith begint, is vrijwel letterlijk aan hem ontleend: ‘Door het Wonderbare in de Dichtkunst
verstaat men gemeenlijk alles wat boven de gewone werkingen der natuur gaat, en door
eenige Godheid of vermogender Wezens dan de mensch verrigt wordt’ (blz.140). Daarop
volgt een uitweiding over ‘den oorsprong van hetzelve’ die grotendeels op de Franse
Homerus-vertaler Paul-Jérémie Bitaubé (1732-1808) berust. Maar zodra Feith tot zijn ‘eersten
164
regel’ komt, worden wij weer aan Macquet herinnerd: ‘De Waarschijnlijkheid bepaalt het
schoone van het wonderbare’ (blz.145). Feith werkt dit evenwel veel breder uit en gaat
daarbij een eigen weg. Omdat de klassieke mythologie voor Christenen geen
waarschijnlijkheid hebben kan,
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Vgl. Macquet: ‘Zij [de propositio] is de regelmaet van het werk. De Poëet toont'er in, welke zijne stof zal
wezen, en men oordeelt uit de Voorstelling, of de Dichter zijn taek behoorlijk heeft afgewerkt’ (Proeven
I, blz. 165).
Zie boven, blz. 146, tweede alinea.
Zie boven, blz. 178.
Zie boven, blz. 179, tweede alinea.
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kunnen moderne epen-dichters er geen aanvaardbaar gebruik van maken. Slechts het
Christelijk-wonderbare biedt hun kansen. Maar dan ook mateloze kansen, zoals uit Der
Messias blijkt: ‘... zeg mij waar zich het wonderbare in eenig Heldendicht zoo sterk vertoont,
als daar, en dat zonder inmenging van ongerijmdheid’ (blz.153)! - Uiteraard mag het
Christelijke nooit vermengd worden met het heidense: ‘... en echter vinden wij deze
ongerijmdheid in de Lusiade van Camouens. Sanazarius drijft deze buitensporigheid nog
verder. In een Gedicht, bestemd om de geboorte van den Verlosser te bezingen, roept hij
Apollo en de Muzen aan, en vergelijkt de eilanden Creta en Delos, in de Fabelkunde beroemd,
het eerste door de geboorte van Jupiter, het andere door die van Apollo en Diana, met
Bethlehem. Zulk eene veroordeelenswaardige vermenging geeft zelfs aan de waarheden
van den Godsdienst den schijn van eene Fabel’ (blz. 154-155). In de veroordeling van
166
Sannazaro herkennen wij een citaat uit Vossius, al heeft Feith daaraan de vergelijking van
Kreta en Delos met Bethlehem toegevoegd. Op grond van eigen lectuur of uit de tweede
hand?
In dit alles conformeert Feith zich geheel aan de opvatting van Tasso, zoals die
door de ‘doctrine classique’ was overgenomen. Het bezwaar, dat Boileau
167
daartegen had aangevoerd, geldt voor hem kennelijk niet. Klopstock heeft hem
er restloos van overtuigd dat het Christelijk-wonderbaarlijke ‘het echte wonderbare
[is], dat altijd verrukken en verbazen moet’ (blz.153).
Naast het godsdienstig-wonderbaarlijke erkent Feith ook het goed recht van ‘le merveilleux
allégorique’, waarvan Boileau de grote voorstander en Voltaire de grote toepasser was: het
wonderbaarlijke dat ontstaat ‘wanneer de dichter namelijk ingebeelde wezens, als deugden,
hartstogten, enz., als Personaadjes invoert’ (blz.156). Maar dat kan alleen ‘ter loops’
gebeuren; ‘anders, merkt Batteux aan, wordt het zeer belagchelijk aan eene oratorische
figuur op den duur eene rol te laten spelen’ (blz.157). Zelfs Voltaire is niet aan dit gevaar
ontkomen. - Tenslotte bestrijdt Feith nogmaals de mening van Batteux, dat het
wonderbaarlijke tot het wezen van het heldendicht zou behoren. En hij doet dit met de
168
argumentatie van Macquet: ‘... hebben wij niet alreeds gezien dat de keus van ééne groote
daad, daar alles op uitloopt als op een middenpunt, het Heldendicht van alle zuivere historiele
[historiële] Dichtstukken ten eenemaal onderscheidt? Doet dit het wonderbare? Immers vele
historiesche Dichtstukken hebben het wonderbare, maar alle missen zij de eenheid. Wie
heeft ooit de herscheppingen van Ovidius voor een Heldendicht gehouden, en echter heerscht
er het wonderbare bij uitstek in’ (blz.159-160).
Feith vat aan het einde van dit hoofdstuk de resultaten van zijn gehele onderzoek als volgt
samen: ‘Wij kunnen dan uit al het voorgaande veilig besluiten, dat de Eenheid, Grootheid,
en Geheelheid van daad het wezen van het Heldendicht uitmaken; dat het met deze
eigenschappen staat of valt; dat
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... men (kan) zich naauwlijks verbeelden, dat er Dichters zijn, die deze beuzelingen, die zelfs geen
oogenblik voor ons waarschijnlijk kunnen worden, eene plaats in hunne Dichtstukken geven (blz. 146).
Zie boven, blz. 143, laatste alinea.
Zie boven, blz. 91.
Zie boven, blz. 178, laatste alinea.
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het verzuim van de overige vereischten wezenlijke gebreken in hetzelve zijn, zonder echter
zijne natuur te veranderen; dat de Versificatie er toe behoort, in zoo verre deze tot het wezen
der Poëzij behoort, en wij geen Heldendicht buiten Poëzij ons kunnen voorstellen, en eindelijk
dat de Epizoden en het Wonderbare, wél gebruikt, er twee groote sieraden van zijn’ (blz.
161-162).
Bij het vaststellen van zijn definitie voor het Heldendicht in Hoofdstuk II had Feith
die van Macquet niet helemaal bevredigend bevonden, omdat er niet uit bleek
169
dat het epos narratief is. In de volgende hoofstukken speelt het narratieve
kenmerk echter geen enkele rol. Feith werkt daarin slechts de definitie van
Macquet uit, met de eenheid van handeling als ‘uitsluitend kenmerk’. In de
hierboven geciteerde eind-conclusie staan ‘de Eenheid, Grootheid, en Geheelheid
van daad’ dan ook centraal. Het narratieve is als kenmerk voor het epos volkomen
op de achtergrond geraakt en ... vergeten.
170

Zoals ik hierboven heb opgemerkt, heeft Feith zijn eigenlijke bespreking van het heldendicht
geëncadreerd met twee hoofdstukken van meer algemene aard, het eerste en het elfde.
Van die twee is Hoofdstuk I verreweg het interessantste. Er worden daarin enkele Algemeene
aanmerkingen over het Belang gemaakt. Met Belang bedoelt Feith: belangstelling, en wel
de belangstelling die een literair werk bij de lezer weet of althans dient op te wekken, en die
sterk genoeg moet zijn om hem nauw te betrekken bij wat hij leest. Wij kunnen het woord
dan ook misschien het beste weergeven met: betrokkenheid, geengageerdheid van de lezer.
Die betrokkenheid ontstaat niet vanzelf; de auteur moet er zijn lezers op voorbereiden en
naar toe voeren door de sfeer te scheppen die nodig is. Dat wordt vaak veronachtzaamd:
‘Men verzuimt doorgaans het gemoed vooraf te bereiden, juist tot zulk een' hartstogt als
men voor heeft op te wekken. Hoe veel schooner zullen ons, bij voorbeeld, het Akkerleven
van Poot, of sommige Idyllen van Gesner voorkomen, als wij ons, bij het opgaan der zon,
in een vrolijk landschap, op een' bemosten steen, of tegen een' begroeiden heuvel
nederzetten, en er daar de lezing van ondernemen?’ (blz. 28-29). Maar dat is niet de juiste
sfeer voor lezing van een der Night-thoughts van Young! De somberheid daarvan zal dan
geen uitwerking op ons hebben. Young moet gelezen worden ‘om middernacht bij eene
flaauwe lamp, die een ruim ouwerwets vertrek naauwlijks half verlicht’ (blz.29). - De dichter
dient dus ernstig rekening te houden met de invloed van de sfeer, en met name ‘de
171
Heldendichter, die in de eerste plaats Dichter van het gevoel moet zijn’ (blz. 32-33). ‘Door
zijn gevoel aandachtig na te speuren, door hieruit te werken, zal hij zich geheel meester
maken van dat zijner Lezers’ (blz.33).
Deze gehele beschouwing is - ook in de andere voorbeelden die worden gegeven
- in meer dan één zin typisch Feithiaans. Om te beginnen is Feith hier veel meer
zichzelf dan overal elders in zijn Verhandeling: veel zelfstandiger, en veel
persoonlijker, vooral wanneer hij zijn betoog illustreert met eigen intieme
ervaringen. In de tweede plaats is dit hoofdstuk typisch Feithiaans in zijn
sentimentaliteit (in de historische en niet in de huidige betekenis van het woord).
En tenslotte: typisch Feithiaans
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Zie boven, blz. 182-183.
Zie boven, blz. 182.
Feith denkt hier ongetwijfeld aan Klopstock als heldendichter bij uitstek.
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in de oppervlakkigheid en inconsequentie, die Te Winkel aan onze auteur
172
verwijt. Feith maakt nauwelijks onderscheid tussen de voorbereiding op een
bepaalde sfeer door de lezer zelf en door de dichter. En toch gaat het hier om
een essentieel verschil! De lezer kan tijd en plaats kiezen die het meest geschikt
zijn om door Poot of Gessner of Young te worden ‘gepakt’. Maar de dichter heeft
tijd en plaats, waarop een lezer zijn werk openslaat, niet in de hand! Hij moet,
zegt Feith, rekening houden met wat hij in dat opzicht zelf ervaren heeft, ‘zijn
gevoel aandachtig naspeuren en hieruit werken’. Daarmee kan hij echter de lezer
niet dwingen zich aan de door hem gewenste sfeer gewonnen te geven! Young
komt nu eenmaal niet tot zijn recht ‘bij het opgaan der zon, in een vrolijk
landschap’. En Feith zelf moet erkennen, dat zijn eerste bezoek aan het graf van
Meta Klopstock, de vroeg-gestorven en diep-betreurde vrouw van zijn meest
bewonderde dichter, hem onberoerd liet: ‘ik keerde geheel onverschillig weder
naar Hamburg’ (blz.30, noot). De oorzaak was het ontbreken van de juiste sfeer:
het mooie weer, de schaterende vrolijkheid om hem heen, de ‘geheele schare’
zelfs op het kerkhof ‘en hier onder een aantal kinderen’. Pas bij zijn tweede
bezoek vond Feith de ontroering die hij zocht: toen hij vóór zonsopgang, alléén
en ‘in eene beweginglooze stilte’ (blz.32, noot) aan het graf stond. - Feith's
beschouwing laat bij de lezer van zijn Verhandeling de wrevelige vraag achter,
wat een dichter er eigenlijk aan heeft zich moeite te geven voor het scheppen
van een bepaalde sfeer in zijn werk, als hij toch niet de uiterlijke omstandigheden
kan beïnvloeden, waarin zijn lezers zouden moeten verkeren om voor die sfeer
gevoelig te zijn.
Hoofdstuk XI brengt Eenige aanmerkingen over de navolging der Ouden. Feith wil daarin
aantonen ‘hoe noodzakelijk de naauwkeurige beoefening der Ouden, den jongen Dichteren
in de eerste plaats zij; één voorbeeld toch leert meer, dan duizend lessen; de laatste werken
op het verstand, het eerste op het verstand en het hart beide’ (blz.167). Hij weet wel ‘dat er
zijn, die zich tegen alle navolging, hoe genaamd, verklaren; die beweren, dat ze altijd eene
173
slavernij is, die de krachten van de natuur en de zaden van den geest verstikt’ (blz.173),
maar kan het onmogelijk met hen eens zijn. Navolging van de Ouden is op zichzelf een
voortreffelijk principe; ‘het komt er dan maar op aan, of men op de regte wijze navolgt’
(blz.173). Feith ziet twee manieren waarop men dit kan doen. De eerste laat zich aldus
samenvatten: ‘men moet pogen te ontdekken op welk eene wijze de Ouden de natuur
bestudeerd en nagevolgd hebben, vooral in die gedeelten van hunne werken, die sedert
zoo vele eeuwen het meest behaagd hebben, om vervolgens op hun voetspoor de natuur
te volgen’ (blz.174). Uit de natuur zelf kan de dichter niet leren, wàt men daaraan dient te
ontlenen, en hoè men dit bijeen dient te voegen om te bereiken ‘dat er een schoon geheel,
dat nergens in de natuur zijn weêrgâ heeft, schoon het hoogstnatuurlijk zij, uit voortkomt’
(blz.174). Maar: ‘van deze gelukkige navolging der natuur vindt hij de modellen in de Ouden;
zij wijzen hem met hun voorbeeld, wat hij verkiezen, wat verwerpen moet; waarmede hij
behagen kan; wat hij in alles te betrachten hebbe; met
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Zie boven, blz. 183.
Rekent Feith daartoe ook Macquet, die aan originaliteit de voorkeur gaf boven ontlening en navolging?
Vgl. boven, blz. 179-180.
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hunne kunde vooraf verrijkt, is hij voor oneindig hooger vordering vatbaar’ (blz.175). Moderne
dichters hebben een heel groot voordeel boven de klassieke auteurs: ‘waar de laatste de
natuur alleen hadden, hebben wij de natuur en hen’ (blz.176; cursivering van mij). - De
tweede ‘regte wijze’ van navolging der Ouden is het ontlenen van ‘een groot denkbeeld of
eenen schoonen trek’ om die ‘door eene nieuwe verfraaijing’ zó tot ons eigendom te maken,
‘dat de eerste uitvinder er van, indien hij ze zag, er zelfs het minste regt van eigendom niet
op zou beweren’ (blz.177). - Het is echter niet genoeg de juiste manier van navolgen te
kennen. Men moet óók de juiste auteur als model weten te kiezen en weten te onderscheiden
tussen wat bij hem navolgenswaardig is en wat niet!
In zijn noten bij dit hoofdstuk verwijst Feith praktisch uitsluitend naar
contemporaine auteurs. Dit neemt echter niet weg, dat zijn theorie over de imitatio
volkomen klassicistisch is; het is die van de ‘doctrine classique’ en van Vossius
174
in zijn De imitatione.

J.A. de Chalmot
In 1709 verscheen te Lyon voor de eerste maal de encyclopedie van Noël Chomel:
Dictionnaire oeconomique, contenant divers moyens d'augmenter son bien ... etc. etc. Het
werk maakte opgang en werd in de loop van de eeuw verschillende malen herdrukt en
uitgebreid. De belangstelling bleef niet tot Frankrijk beperkt, maar strekte zich ook over de
175
grenzen uit, zoals blijkt uit vertalingen in het Duits, Engels en Nederlands.
De Nederlandse vertaling is het werk van Jacques Alexandre de Chalmot, die zich na een
kortstondige militaire loopbaan als drukker en boekverkoper te Leeuwarden vestigde, vanwaar
hij later naar Kampen verhuisde. Encydopedieën waren blijkbaar zijn grote hartstocht; vrijwel
zijn gehele leven is hij bezig geweest met de vertaling, bewerking, uitgave en vermeerdering
van Chomel's Dictionnaire. Een hoogtepunt bereikte hij met de verschijning van de tweede
druk van zijn vertaling, als men tenminste een zó zelfstandig bewerkte en vermeerderde
editie nog een ‘vertaling’ kan noemen. Het geheel omvatte zeven delen, onder de titel:
M. Noël Chomel, Algemeen Huishoudelyk-, Natuur-, Zedekundig- en
Konst-Woordenboek ... enz. enz. Tweede druk geheel verbetert, en meer als de
helft vermeerdert door J.A. de Chalmot, en verscheidene anderen (Leiden en
Leeuwarden 1768-1777).
De Chalmot was daarmee echter nog niet voldaan. Onmiddellijk zette hij zich aan het
samenstellen van een Vervolg op de bewerking van Chomel's encydopedie. Achtereenvolgens
verschenen daarvan niet minder dan negen delen. In het kader van dit hoofdstuk behoeven
wij echter slechts aandacht te besteden aan het Vierde Deel, zynde het XI. Deel van het
Woordenboek (Te Campen by J.A. de Chalmot, en te Amsteldam by J. Yntema. MDCCLXXXIX).
Want daarin behandelt De Chalmot onder het trefwoord Heldendicht vrij
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Zie boven, blz. 8 en noot 19 aldaar; R. Bray, Form. doctr. class., blz. 167-168. Vgl. in Bray's boek
ook diens hoofdstukken V en VI, resp. over ‘L'imitation de la nature’ (blz. 140-158) en ‘L'imitation
des anciens’ (blz. 159-190).
Gert A. Zischka, Index Lexicorum, Bibliographie der Lexicalischen Nachschlagewerke (Wenen z.j. [1959]),
blz. 185, kol. 2.
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uitvoerig de theorie van het epos (blz.2939-2954, met twee kolommen op elke bladzijde).
Van iemand als De Chalmot valt uiteraard niet te verwachten, dat hij nieuwe gezichtspunten
naar voren brengt. Terecht beschouwt hij het slechts als zijn taak, in kort bestek zo zakelijk
en duidelijk mogelijk samen te vatten wat volgens de deskundigen een Heldendicht is en
aan welke eisen het dient te voldoen. Men kan niet anders zeggen, dan dat hij daarin
uitstekend is geslaagd. Zijn betoog is goed gecomponeerd; zijn uiteenzettingen vallen op
door helderheid en beknoptheid; zijn stijl is onopgesmukt, maar weet een zekere levendigheid
te behouden.
Op welke bronnen De Chalmot steunt, valt in het algemeen niet na te gaan. Telkens weer
horen wij bekende geluiden, maar de desbetreffende opvattingen en uitspraken zijn te zeer
gemeengoed dan dat kan worden vastgesteld, door welk intermediair zij ter kennis van de
auteur zijn gekomen. Wij zullen trouwens wel mogen aannemen, dat deze met een
‘encyclopedische’ belangstelling alles gelezen heeft wat hij over zijn onderwerp in handen
kon krijgen, om vervolgens de vruchten van die lectuur - vermeerderd met enkele persoonlijke
conclusies - tot een eigen amalgaam te verwerken. Maar ook hier geldt, dat elke regel zijn
uitzonderingen heeft. Naar ik meen, kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
worden aangetoond, dat De Chalmot vertrouwd is geweest met de Verhandelingen van
Macquet en Feith, en aan elk van deze beide auteurs een bepaalde passage heeft ontleend.
Verwonderlijk is dit trouwens niet. Toen de Kampense encyclopedist aan zijn artikel werkte,
behoorden deze beide Verhandelingen tot de nieuwste en belangrijkste publikaties over het
epos, die hij raadplegen kon.
De kern van De Chalmot's betoog wordt gevormd door een demonstratie, aan de hand
176
van Voltaire's Henriade, van de wijze waarop een epos in elkaar behoort te zitten. Daaraan
gaan een aantal opmerkingen van meer algemene aard vooraf, waarin wij de eigen ‘stem’
van de auteur het duidelijkst kunnen beluisteren.
Hij begint met een definitie, die na Macquet en Feith teleurstelt door vaagheid en
onvolledigheid: ‘Het Heldendicht is een dichterlyk verhaal van eenig groot en ongemeen
bedryf, geschikt om verwondering gaande te maaken’ (blz.2939,kol.2). Dat wordt evenwel
enigszins goedgemaakt door wat er onmiddellijk op volgt: ‘Het onderwerp van een Heldendicht
moet derhalven eene enkele daad zyn. Twee daaden, by elkanderen te gelyk verhaald
wordende, zouden, indien men'er op eene gelyke wyze belang in nam, het hart verdeelen,
en deszelvs aandoeningen zeer veranderlyk maaken’ (blz.2939,kol.2). In dit verband komt
ook ter sprake, dat een heldendicht géén levensbeschrijving kan en mag zijn: ‘Het gansche
bedryf van eenen Held, of dat gene het welk men een leeven noemt, kan gevolglyk geen
onderwerp van een geregeld [= aan de regels beantwoordend, regelmatig] Heldendicht
177
uitmaaken. Een geheel leeven is veel te omslagtig om het met eenen opslag te kunnen
beschouwen. [...] Alles is ook niet grootsch en heldhaftig in het leeven van eenen Held, en
zyne poogingen om zich doorluchtig te maaken, worden nu en dan door tusschenpoozingen
van ruste afgebrooken. Dewyl eindelyk alle zyne daaden, ter bereikinge van een zelvde
einde, niet noodwendig met elkanderen
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Daarbij worden de citaten uit de Henriade steeds gegeven in de vertaling van Feitama.
Zie boven, blz. 183 en noot 152 daarbij.
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verknogt zyn, neemt de Leezer in dezelven geen belang genoeg, om het gansche Dichtstuk
tot het einde toe door te leezen. Hy houdt op wanneer hy vermoeid is, en de
aaneenschakeling der zaaken roept hem niet om met leezen voort te gaan. Die drie redenen
zyn genoegzaam om de noodzaaklykheid der eenheid van daad aan te toonen’
(blz.2939,kol.2).
178

Deze passage herinnert duidelijk aan Vossius, zonder evenwel de indruk te
wekken rechtstreeks aan hem te zijn ontleend. - Verder valt het op, dat de
dichterlijke levensbeschrijving met te veel nadruk onderscheiden wordt van het
heldendicht dan dat Hoogvliet's Abraham de Aartsvader nog als zodanig zou
kunnen worden beschouwd. De Chalmot gaat kennelijk niet met Macquet mee
in diens mening, dat het geloof van Abraham een voldoende basis vormt voor
179
de eenheid van handeling.
Vermeldenswaardig is vervolgens, dat De Chalmot drie factoren noemt die de belangstelling
van de lezer kunnen wekken: het (nationale) onderwerp, de godsdienstige sfeer, en vooral
het algemeen-menselijke van de hoofdfiguur. Wat dit laatste betreft, laat Homerus Vergilius
ver achter zich: ‘Ulysses zy eene Griek of niet, zyne ongelukken blyven de zelvde
aandoeningen in ons verwekken. Maar hy is een mensch, en een mensch, die alle onheilen
verduuren moet, in welken het menschdom door de Goden wordt ingewikkeld, zo dat de
geheele Natuur tegen hem schynt aan te spannen, terwyl hy egter alles door geduld en
voorzichtigheid te boven komt. Homerus begreep dat dit belang der menschelykheid de
grond van een Dichtstuk zyn moest, en hield het zelve altyd in het oog ...’ (blz.2940,kol.2).
- De onderscheiding van drie belangstellings-factoren komt vrijwel op dezelfde manier bij
180
Feith voor en is ongetwijfeld aan hem ontleend. Dat valt af te leiden uit de vrijwel
gelijkluidende conclusie, waartoe zij in beide gevallen voert. Bij De Chalmot: ‘Wat hebben
wy weinige Heldendichten, welke tegen die der Ouden op weegen! Want schoon zy het
belang, Godsdienst en menschelykheid al vereenigen, laaten zy egter ons hart onbewoogen,
of ten minsten verwekken zy in het zelve minder aandoening dan de Heldendichten der
oudheid’ (blz. 2940,kol.2). Bij Feith: ‘Hoe oneindig dalen onze Heldendichten hier bij, die te
zelfder tijd het volksbelang, het belang van den Godsdienst, en dat der menschelijkheid in
zich vereenigen, en echter onze harten weinig aandoen; ten minste in een veel geruster
staat laten, dan die der ouden’ (Dicht- en Proz.Werken VI,61).
Feith is in zijn onderscheiding van de ‘drie belangens’ (blz.60) niet oorspronkelijk.
Hij ontleent ze aan Batteux, en zijn hierboven geciteerde conclusies omtrent de
inferioriteit van de moderne heldendichten is zelfs uit diens Franse betoog
vertaald. - Theoretisch is het dus mogelijk, dat De Chalmot hier niet aan Feith,
maar rechtstreeks aan Batteux heeft ontleend. Het woordgebruik in de beide
citaten komt echter zózeer overeen, dat dit moeilijk aan toeval kan worden
toegeschreven. Als De Chalmot in zijn conclusie Batteux zelfstandig zou hebben
vertaald, zou hij in zijn woordgebruik vrijwel zeker verder van Feith zijn afgeweken.
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Zie boven, blz. 147.
Zie boven, blz. 177.
Dicht- en Prozaïsche Werken VI, blz. 60-61.
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Verrassend is de definitie, die de Kampense auteur voor het wonderbaarlijke geeft. Ik heb
die in deze vorm elders niet aangetroffen, wat overigens niet zeggen wil dat hij ze niet aan
een mij onbekende bron ontleend zou kunnen hebben. Zij luidt als volgt: ‘Het wonderbaare
van het Heldendicht is dan eenvoudiglyk daar in gelegen, dat men het dekzel, het welk de
krachten, die de Natuur werkzaam doen zyn, bedekt, aflicht, om de handelwyze van God,
met betrekking tot de menschelyke zaaken, bloot te leggen. Wanneer men die paalen te
buiten gaat, dan laat zulks niets anders over dan eene ydele vervoering van eene verwilderde
181
verbeelding. Niets is schoon dan het gene tevens waar is’ (blz.2945,kol.2). Ter adstructie
daarvan wordt een reeks verwerpelijke buitensporigheden genoemd, waaronder weer ‘het
betoverd woud van Tasso’ en ‘de geboorte der zonde van Milton’. Waarschijnlijk is reeds
182
hier de invloed van Macquet aanwezig. Onmiskenbaar echter doet deze zich gelden in de
volgende passage: ‘Schoon men met waarheid zeggen mag, dat de Godheid zich met alle
menschelyke zaaken bemoeit, schynt het egter, dat men om de waardigheid deezer oirzaake
te bewaaren, haar niet moet doen voorkomen dan in gewichtige onderneemingen, en zelvs
niet dan in de gewichtigste omstandigheden dier onderneemingen, en wanneer zonder zulk
eene tusschenkomst, de Menschen zich, by gebrek van doorzicht of vermogen, lichtelyk
zouden kunnen verwyderen van het oogmerk, het welk de Godheid wilde dat zy bereikten.
Homerus heeft een voornaam gebrek, daar in bestaande, dat hy de Goden in al te kleine
omstandigheden doet te voorschyn komen. Het is wel waar dat de tusschenkomst der Goden
de zaaken waardigheid byzet, en het wonderbaare te weeg brengt, maar het is tevens waar
dat de Godheid, door ingevoerd te worden, wanneer de zaaken niet gewichtig genoeg zyn,
verlaagd wordt. Men kan die zwaarigheden wegneemen, door te doen merken, dat de
Godheid slegts leenspreukig [= metaphorisch, allegorisch] is op te vatten, om de zaak leven
en verhevenheid by te zetten’ (blz.2940, kol.2). Behalve in de laatste zin is De Chalmot hier
183
duidelijk de spreekbuis van Macquet.
De verwijzing naar het allegorische in de laatst geciteerde zin herinnert ons vanzelf aan
de Traité du poëme épique van Le Bossu, voor wie de allegorie immers de voornaamste
184
eis was, die aan het epos moet worden gesteld. Zó ver wil De Chalmot echter lang niet
gaan. Op blz.2946, kol. 1 t/m 2947, kol. 1, polemiseert hij tegen ‘vader Bossu’, wiens definitie
van
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Invloed van Feith? Zie boven, blz. 186: ‘De Waarschijnlijkheid bepaalt het schoohe van het wonderbare’.
Zie boven, blz. 179. De Chalmot is echter ‘moderner’ dan Macquet, in zoverre hij op zijn opsomming laat
volgen: ‘Ondertusschen zoude ik nog meer zin hebben in dergelyke buitenspoorigheden, dan in de koele
en sombere wysheid van eenen schryver, die nooit van grond durft gaan, en zich steeds vreesachtig
vertoont’ (blz. 2940, kol. 2). Een rationalisme, dat àlle gevoel en verbeelding uitsluit, kan hem niet meer
bevredigen.
Aan wat men hierboven, blz. 179, over de desbetreffende opvattingen van Macquet vermeld vindt, voeg
ik hier nog één citaat toe: ‘Onze God is de ware God, onze Godsdienst te heilig, te gewigtig, om denzelven
door beuzelingen te beledigen. Wij dulden volstrekt niets, dat hier naer gelijkt, en bij ons moet een Dichter
den eerbied voor de openbaring en de grootheid van het Opperwezen ongeschonden bewaren’ (Proeven
I, blz. 214).
Zie boven, blz. 165.
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het epos hij aldus in het Nederlands overbrengt: ‘Volgens hem is het Heldendicht een Vertoog,
door konst uitgevonden, om de zeden te vormen door onderwyzingen, die onder
Leenspreuken [= allegorieën] van eene gewigtige daad verborgen zyn, het geen opgesteld
is in vaarzen, en waar in men verhaalt op eene waarschynlyke, aangenaame en wonderbaare
wyze’ (blz. 2947, kol.1). Dat is voor de Kampense encyclopedist àl te rationalistisch en
185
moralistisch!

Johannes Kinker
Van 1819 tot 1821 verschenen bij Johannes van der Hey te Amsterdam in drie delen de
Gedichten van Mr. J. Kinker, sinds 1817 hoogleraar in de Nederlandse taal, geschiedenis
en welsprekendheid aan de Hogeschool te Luik. Aan elk van deze delen deed de auteur
een uitvoerige Voorrede voorafgaan, waarin hij zijn theorieën over poëzie uiteenzet. In die
van Deel I staat de verhouding tussen dichtkunst en wijsbegeerte, en in verband daarmee
het goed recht van wijsgerige poëzie, centraal. De Voorrede van Deel II handelt in het
bijzonder over de ode als hoogste vorm van lyrische poëzie, terwijl die van Deel III zich
voornamelijk bezig houdt met het heldendicht. Het is Kinker's theorie over dit laatste, waarop
186
ik hier, in het kader van de ‘Nederlandse stemmen over het epos’, nader dien in te gaan.
Kinker's beschouwing over het epos onderscheidt zich van de eerder besproken
verhandelingen door het feit, dat zij geen op zichzelf staand en in zichzelf afgerond geheel
vormt. Zij maakt deel uit van zijn literaire theorieën in het algemeen, en kan slechts in verband
daarmee naar de werkelijke bedoeling van de auteur worden begrepen. Op hun beurt echter
zijn die theorieën weer onlosmakelijk verbonden met de levens- en wereldbeschouwing die
Kinker zich als wijsgerig denker verworven had. Het is daarom onvermijdelijk met een enkel
woord aan te geven, tegen welke achtergrond zijn epische theorie moet worden gezien,
alvorens op die theorie zelf in te gaan.
Kinker gaat uit van het bestaan van twee verschillende werelden: een stoffelijke en een
geestelijke. Tussen die werelden zijn er echter ‘verscheidene punten van analogische
overeenkomst’. Door deze wordt de verbeelding(skracht) er bijna vanzelf toe gebracht ‘om
zich dan eens het louter stoffelijk als bezield, en dan weder het louter geestelijke als
ligchaamlijk voor te stellen’. Deze overdracht van de ene natuur naar de andere levert ‘geen
eigenlijk gezegd begrip op, maar iets gedaantelijks, eene zweemende afbeelding van een
begrip, dat letterlijk genomen valsch zou zijn, en echter, door zijne form eene voorstelling
oplevert, welke ons aantrekt; hetgeen, in den grond, toch niets anders is dan eene voorkeur,
welke wij aan het louter denkbeeldige boven het
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Zie boven, blz. 193, noot 182.
G.J. Vis, Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de Voorredes bij zijn
Gedichten (1819-1821), diss. Amsterdam S.U. (Zwolle 1967). - Een veelszins voortreffelijke samenvatting
van Kinker's opvattingen vindt men in het boeiend geschreven essay van J.A. Rispens: De geharnaste
dromer: Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter (Kampen 1960). - Men zie verder ook: C. de
Deugd, Het metafysisch grondpatroon van het Romantische literaire denken; de fenomenologie van een
geestesgesteldheid, diss. Utrecht (Groningen 1966), waarin vrij wat aandacht aan Kinker wordt besteed.
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werkelijke geven’. In dit zwemende - dat wij voorlopig misschien het best kunnen weergeven
187
met benaderende - ligt voor Kinker het schone.
188

189

Zowel De Deugd als Vis hebben grote waardering voor de wijze waarop
Rispens het begrip zwemende bij Kinker heeft uiteengezet.
‘Hij heeft de betekenis er van geheel aannemelijk gemaakt en Kinkers denken
hierdoor ten zeerste verduidelijkt’, zegt de eerste, en Vis sluit zich daar geheel
bij aan. Ik meen daarom niet beter te kunnen doen dan van Rispens uit te gaan
bij mijn poging tot nadere verduidelijking van Kinker's opvatting.
‘Kinker’ - aldus Rispens - ‘zoekt het schone in een nooit geheel te vatten of te omschrijven
190
gelijkenis tussen het stoffelijke en het geestelijke’. Het is voor hem onverbrekelijk verbonden
met de analogie tussen deze beide werelden. Weliswaar is ‘voor alle mensen de kring der
analogie niet even ruim, doch de analogie heeft een objectieve grondslag’ (blz.37). Daarheen
verwijst het zwemende, dat ‘in de mensen het welgevallen (zonder enige bijgedachte) der
schoonheid wekt’ (blz.37). Kinker onderscheidt daarbij twee verschillende facetten der
schoonheid: het mystische en het allegorische. ‘De mystiek, zo drukt hij zich uit, geeft aan
191
het stoffelijke een ziel, de allegorie aan het onstoffelijke een gedaante’ (blz.38). Verhelderend is Rispens' verklaring van wat Kinker bedoelt met de zedelijke voorstelling
van een aanschouwelijk voorwerp: ‘Wat verstaat hij er onder? Laat ik ter verduidelijking
zeggen, dat het zedelijke hier bij Kinker de uitdrukking is voor dat onstoffelijke, dat de
tendentie heeft, het wezen van een voorwerp te suggereren, datgene, wat hij op een andere
plaats weer het zwemende noemt: schoon bv. is de harmonie van een paard, omdat ze het
onstoffelijke, de idee, in de gedaante van het paard zichtbaar maakt. De grond van ons
schoonheidswelgevallen is dus: de analogie van twee (het gedaantelijke en de idee) tot
verschillende orden van kennis behorende voorstellingen der verbeelding. Van de schoonheid
van een beeld kan alleen sprake zijn, als het niet alleen een zekere evenmaat in de proporties
vertoont, maar als het ook door zijn hoedanigheid iets zedelijks (onstoffelijks, ideëels) uitdrukt.
Muziek is niet schoon door klankverhoudingen enkel, maar doordat die klanken analoog zijn
met zedelijke ge-
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C. de Deugd, Metaf. grondpatroon, blz. 364; de citaten - uit Kinker's verhandeling Iets over het schoone
(1823) - zijn daar terug te vinden. Vgl. ook: J.A. Rispens, Geharn. dromer, blz. 36-37.
C. de Deugd, Metaf. grondpatroon, blz. 364, noot 3.
G.J. Vis, Joh. Kinker, blz. 249.
J.A. Rispens, Geharn. dromer, blz. 36. De tussen haakjes geplaatste bladzijde-nummers in deze alinea
verwijzen steeds naar Rispens' essay.
Vis licht deze opvatting voortreffelijk toe: ‘Het allegorische en het mystische zijn niet synoniem met resp.
vorm en inhoud. Allegorische en mystische kunst zijn allebei wijzen van vormgeving. In allegorische kunst
vindt men concretisering van een abstract gegeven (bv. de pijn, voorgesteld als een leger van helse
wezens). Mystische kunst is een wijze van vormgeving waarbij er een tegenovergestelde beweging kan
worden opgemerkt; een concreet gegeven wordt in een abstracte sfeer getrokken (bv. de ontluikende
bloemen en uitbottende bomen wekken de gedachte op aan de jeugd). In beide gevallen spreken we
over de vormgeving, want daarin speelt zich a.h.w. de wederzijdse doordringing van stof en geest
voortdurend af’ (Joh. Kinker, blz. 95). - Vis wijst er terzelfder plaatse op, dat Kinker het woord allegorisch,
behalve als antipode van mystisch, ook wel in algemene zin gebruikt.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

196

waarwordingen’ (blz.44). Zo wordt dus het wereldbeeld van Kinker beheerst door ‘de verheven
gedachte der identiteit van Natuur en Geest’ (blz.46), en is de schoonheid voor hem ‘niet
louter een schone schijn, doch symbool van een zedelijke wereldorde’ (blz.44). Men moet
hier echter niet denken ‘aan het bovennatuurlijke in theïstische of orthodoxe zin. De wijsgeer
der identiteitsfilosofie blijft binnen de grenzen van zijn conceptie der natuur, maar van de
Natuur als een door de onstoffelijke, zedelijke Idee gedragen vormenpanorama’ (blz.44).
Ik ben er mij van bewust, dat mijn samenvatting van Rispens' beschouwingen
te beknopt is dan dat daaruit de betekenis van het zwemende met voldoende
duidelijkheid naar voren zou komen. Daarom voeg ik er nog aan toe, wat Vis
over deze term opmerkt. Tegen de achtergrond van het bovenstaande is daarmee
dan van die term het maximum aan rationele omschrijving gegeven, dat denkbaar
is. Want het zwemende is zèlf een ‘zwemend’ begrip, dat zich wel benaderen,
maar nooit helemaal in woorden vangen laat. - Hier volgt dus wat Vis erover
zegt: ‘De term komt nogal eens voor in combinatie met het woord vluchtig. Het
duidt het karakter aan van het esthetische, het geestelijk-stoffelijke, als iets waar
men geen vat op krijgt; het behoort immers niet geheel tot de stoffelijke wereld,
maar ook niet geheel tot de geestelijke. Daardoor is het niet onder begrippen op
te nemen; het is van een gemengde natuur. [...] Wanneer men nu Kinkers
beschrijving van het heen en weer gaan van het geestelijke naar het stoffelijke
(en omgekeerd) in de artistieke schepping ziet aangeduid door de termen
zwemend, vluchtig, analogisch, dan kan zijn term zwevend hieraan nog als vierde
synoniem worden toegevoegd ter kenschetsing van dezelfde zaak... [...] Het
zwemende is evenwel niet alleen maar een negatieve kwalificatie. Wat men er
positief van kan zeggen is, dat het zwemende karakter van het kunstwerk
veroorzaakt wordt door het analogische daarin, nl. de geestelijk-stoffelijke
conceptie van de esthetische idee die de kiem vormt van elk kunstwerk (en dat
elk kunstwerk zijn wijsgerige inslag geeft). Het zwemende is dat wat fijner, minder
192
bruut stoffelijk en daardoor ook vluchtiger is dan de gewone alledaagse zaken’.
Ik meen - misschien zou ik beter doen te zeggen: ik hoop - met de bovenstaande excurs
genoeg achtergrond aan Kinker's beschouwing over het epos te hebben gegeven, om nu
tot de bespreking daarvan te kunnen overgaan.
193

Kinker begint met de opmerking, die ik aan het begin van dit hoofdstuk geciteerd heb, dat
er ten aanzien van het epos ongetwijfeld een soort consensus bestaat. Zodra men echter
naar een preciese definitie gaat zoeken, loopt men vast - niet alleen als men de theorie,
maar ook als men de praktijk van het genre bestudeert. ‘Dikwijls raakt men zelfs in verzoeking
om te beweren, dat wanneer men het eigenlijke wezen des Heldendichts in den Ilias aantreft,
194
men aan de Odyssé dien naam behoort te weigeren’ (blz.V-VI).
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G.J. Vis, Joh. Kinker, blz. 94-95.
Zie boven, blz. 138.
Ik verwijs steeds naar de Voorrede in de uitgave van het derde deel der Gedichten in 1821. Men vindt
de tekst ook bij Vis, Joh. Kinker, blz. 163-185, met vermelding van de oorspronkelijke paginering tussen
vierkante haken.
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Dat is nu eenmaal het nadeel van de verdeling der poëzie in genres die aan bepaalde regels
worden gebonden. Wij komen er niet mee uit. Als wij voor het heldendicht uitgaan van de
meest gangbare definitie en zeggen ‘dat het een dichterlijk verhaal is van slechts ééne
binnen de grenzen der mogelijkheid besloten daad, die grootsch, edel en belangrijk is’
(blz.VII), dan kan er op die basis ongetwijfeld ‘een zeer uitmuntende épopée’ (blz.VIII)
geschreven worden, maar even goed een volkomen mislukking. En Kinker is geneigd ook
het omgekeerde aan te nemen, namelijk dat men zònder de eenheid van daad ‘een dichtstuk
zou kunnen vervaardigen, waaraan geen echt kenner dezen naam [= die van heldendicht]
zou willen weigeren’ (blz.VIII). En dan de eis van waarschijnlijkheid!! Wanneer men die als
maatstaf aanlegt, ‘dan zijn er geen grooter zondaren dan Homerus en Tasso; en geen
gehoorzamer Dienaressen van deze Wetgevers dan Lucretia Wilhelmina van Merken;
(evenwel nog maar alleen in haren Germanicus). En waar het met Klopstock en Milton heen
moet;... daar durf ik niet aan denken’ (blz.IX). In werkelijkheid blijkt ‘een heldendicht (dewijl
men er toch dien naam aan gegeven heeft) juist het tegendeel van eene dichting binnen de
grenzen der mogelijkheid of waarschijnlijkheid’ (blz.IX). Wat het dan wèl is? Een verhaal voor het heldendicht is de narratieve vorm een vereiste - dat de dichter ‘uit het hart moet
vloeijen’ en gedragen moet worden door zijn verbeeldingskracht (blz.X). Gevoel en verbeelding
zijn nodig voor àlle vormen van poëzie, maar het is duidelijk ‘dat het heldendicht, 't welk
gedurende eenige boeken of zangen, onze aandacht niet angstvallig gespannen, maar op
de onderhoudendste wijze levendig moet houden, eene allervruchtbaarste, zeer bewegelijke
en spelende verbeeldingskracht als hoofdvoorwaarde onderstelt en vordert’ (blz.XI). - En
verder moet er natuurlijk een ‘eenheid’ zijn: het geheel moet een samenhang vertonen, die
de belangstelling en de aandacht onafgebroken gevangen houdt. ‘De eenheid van daad kan
daartoe zeer bevorderlijk zijn’, maar zij is géén conditio sine qua non. Als de dichter de
vereiste ‘eenheid van belang’ op andere wijze weet te realiseren, is het óók goed. Het is
àltijd goed, zolang er maar ‘ééne grootsche gedachte’ is, die alles beheerst en alles verbindt.
‘Het voorschrijven van eene andere eenheid in het Heldendicht, even als in het Treurspel,
is eene willekeurige vordering, welke, indien hier eenig gezag gelden kon, door dat van
Homerus zelven gewraakt wordt’ (blz.XI).
Deze beschouwingen betekenen niet meer of minder dan een verwerping van
de ‘doctrine classique’! Kinker erkent geen algemene regels, waaraan elke auteur
zich bij het schrijven van een epos te houden heeft. Een dichter moet zijn eigen
regels vinden, regels die speciaal en misschien zelfs uitsluitend voor het éne
heldendicht gelden waaraan hij bezig is, en die hem de gelegenheid bieden dit
te realiseren naar zijn hoogste potentie. Terecht merkt Rispens in dit verband
op: ‘Als men even bedenkt, hoeveel oorspronkelijkheid en zelfstandigheid er in
de 18e eeuw nodig was, om onder de suggestie en de ban van autoriteiten op
195
filosofisch en literair gebied als Aristoteles, La Harpe e tutti quanti uit te komen,
196
dan zal men de betekenis in dezen van een man als Kinker beseffen’.
Met dit alles, zo vervolgt Kinker, is men er echter niet. Het meest essen-
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Frans dichter en criticus, schrijver van Cours de littérature, (1739-1803).
J.A. Rispens, Geharn. dromer, blz. 67.
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tiële ontbreekt dan nog: in een heldendicht ‘(moet) de stout aaneengeschakelde gedachte
tegelijk in de zedelijke en stoffelijke natuur grijpen’ (blz.XI). Met andere woorden: ‘het geen
men, schoon de benaming niet zeer gelukkig gekozen is, het wonderbare noemt, kan er,
naar het denkbeeld dat wij ons van een heldendicht vormen, niet in gemist worden’ (blz.XII).
Het wonderbare - zo meen ik, dat men Kinker's opvatting mag interpreteren - is in wezen
hetzelfde als het zwemende dat in alle werkelijke poëzie aanwezig is, maar sterker aangezet
en in meer uitgewerkte vorm. In het heldendicht immers heeft men te doen met een poëtische
schepping ‘waar de meest treffende denkbeelden handelende personen worden’ en ‘waar
het er op aankomt om de geschapen dichterlijke ideale wereld met daar mede harmoniërende
wezens te bevolken’; het ‘daartoe al te zweemend allegorische der dichterlijke taal en stijl
alleen’ zou er te vaag blijven om te kunnen voldoen (blz.XIII-XIV). Wat hij bedoelt, illustreert
Kinker dan met het voorbeeld van Homerus; ik geef ter wille van de meerdere duidelijkheid
zijn beschouwing weer in de interpreterende paraphrase van Rispens:
‘De mythologie van Homerus sprak reeds op zichzelf een voor 't volk
verstaanbare taal. Elk der godheden was geen louter symbolisch wezen voor
slechts één gedachte; het door die godheid gerepresenteerde denkbeeld was
omstuwd door een stoet van nevengedachten en werd in een heilige religieuze
stemming aanschouwd. Allegorie, zeker, maar in een bovennatuurlijke sfeer
overgeplant. Dat is de aard van het wonderbare en ontzaginboezemende hier
bedoeld: een heldonker, dat op de verbeelding werkt, als alles, wat in half-licht
geplaatst, door z'n schemerachtigheid zich voor het verstand in een geheimzinnige
197
sluier wikkelt’.
In dit verband citeert Kinker een fragment uit Bilderdijk's inleiding op zijn - het jaar tevoren,
1820, verschenen - De Ondergang der eerste wareld. Bilderdijk betreurt het, dat het
Christendom de epische dichter geen aequivalenten biedt voor ‘de zoo bruikbare Goden
des Heidendoms’. De Christelijke begrippen omtrent God en Geesten kennen geen
nuancering. Er is alleen de volstrekte tegenstelling tussen goed en kwaad, engelen en
duivels, die in het epos tot een monotonie leidt waarvan zelfs Milton en Klopstock zich niet
hebben kunnen vrij houden. - Kinker antwoordt daarop, dat de ‘inwerking van bovennatuurlijke
wezens (om het even aan welken Godsdienst ontleend)
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J.A. Rispens, Geharn. dromer, blz. 68. - Bij Kinker zelf luidt de passage als volgt: ‘De Mythologie
gelijk Homerus die in zijne eeuw vond, en naar zijne inzigten wijzigde, was reeds op zich zelve
eene voor het volk, waarvoor hij zong, verstaanbare dichterlijke taal, en elk der Godheden een
zeer veel beteekenend woord; geene louter zinnebeeldige wezens: want dan zouden zij slechts
eene bepaalde gedachte uitdrukken, waarvan zij het beeld zijn; maar elke zijner Godheden is
eene gedachte in handeling, een bedrijvend denkbeeld; en ieder hoofddenkbeeld, met een' stoet
van ondergeschikte gedachten omstuwd, in eene hoogere orde van zaken overgebragt, en in
eene heilige en Godsdienstige stemming aanschouwd. Allegorie zeker; maar allegorie tot een
dadelijk aanzijn verheven, uit den staat van loutere denkbeeldigheid ontslagen, in eene
bovennatuurlijke wezenlijkheid overgeplant. Dit is de aard van het wonderbare, en tevens
ontzaginboezemende dat hier bedoeld wordt; een heldonker, dat op de verbeelding werkt, als
alles, wat in een half licht geplaatst, door zijne schemerachtigheid en onduidelijkheid zelve, zich
voor het verstand in eenen geheimzinnigen sluijer wikkelt’ (blz. XIV-XV).
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op de bedrijven en handelingen der menschen in het epische verhaal, een van de
menigvuldige bruikbare middelen (is), om het verband tusschen onze stoffelijke en zedelijke
natuur dichterlijk uit te drukken’ (blz.XVII). Wat ‘het bovennatuurlijk gedeelte’ van het
wonderbare betreft, dit kàn krachtens zijn aard niet anders dan allegorisch zijn. Maar - en
weer maak ik gebruik van Rispens' verduidelijkende paraphrase -:
‘... maar het is een waarlijk bestaande hogere orde van allegorie, dan de in de
literatuur gangbare, die dient om een minder bevattelijke gedachte te
verduidelijken. Deze hogere allegorie maakt met de wereld, waarvan ze de
wederschijn, het tegenbeeld is, één geheel uit. Het bovennatuurlijke wonderbare
is een variatie van dit “in de beide orden van ons bestaan voorhanden”
allegorische. [...] Hoe meer de allegorie het in elkaar grijpen der beide werelden
veraanschouwelijkt, des te bruikbaarder zal ze zijn als instrument voor de
198
poëtische betovering van het epos’.
Tot die betoverende werking van het epos draagt ‘het geloof aan de Godenleer, waaruit
de mythe ontleend is’ niet bij; het tegendeel is eerder het geval. Want het bovennatuurlijke
dat ‘men als werkelijk, zoo en niet anders, aanneemt, plooit zich te veel naar onze prozaïsche
werkelijkheid’, en laat niet genoeg ruimte over voor de vrije verbeeldingskracht. ‘Daarom,
misschien, trekken ons de Goden van Homerus meer aan dan de geheel vergeestelijkte
God der Christenen, en de goede en kwade geesten’ (blz.XIX).
Kinker bewondert het daarom in Bilderdijk, dat deze met zijn Ondergang der eerste wareld
een ‘nog geheel ongebaanden weg (insloeg), door het geen er in het boek der schepping
over de vermenging der Kinderen Gods met de dochteren der menschen gezegd wordt, tot
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grond eener nieuwe mythologische dichting voor zijn Heldendicht te kiezen’ (blz.XIX).
Daarmee had hij een onderwerp gevonden dat een Christelijk epos mogelijk maakte zonder
dat de
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J.A. Rispens, Geharn. dromer, blz. 69-70. - Bij Kinker zelf leest men: ‘... met dien verstande echter,
dat dit allegorische door den Dichter niet als bloote Leenspreuk [= allegorie, metaphoor] voorgesteld
of behandeld worde, even als men daarvan bij voorbeeld gebruik maakt om eene anders minder
bevattelijke gedachte te verduidelijken: want dan wordt de verbeelding slechts ingeroepen om het
verstand voor te lichten; - maar het allegorische, als in eene hoogere orde van zaken waarlijk
bestaande; maar zoo bestaande, dat het met die wereld, waarvan het de wederschijn of het
tegenbeeld is, een enkel geheel uitmake. Uit dit oogpunt beschouwd, is dit zoogenoemde
bovennatuurlijke wonderbare geene soort, waarvan de leenspreuk het geslacht is, maar veeleer
omgekeerd; de Leenspreuk en, in 't algemeen, al het overdragtelijke in de Dichtkunst en de
welsprekendheid, zijn verschillende wijzigingen van dit in de beide orden van ons wezen
voorhanden allegorische; en het epische machine is er eene meer sprekende aannadering toe.
[...] Hoe meer de allegorie het standpunt nadert, waarop zij hare eenzelvigheid met het verband
der beiderlei naturen, welke wij deelachtig zijn, uitspreekt, en het ineengrijpende der beide werelden
aanschouwelijk maakt, zoo veel te meer ook zal zij bruikbaar zijn voor de poëtische begoocheling
[= bekoring] van het heldendicht’ (blz. XVIII-XIX).
Zie Genesis 6: 1-2 en 4, waar overigens niet staat ‘Kinderen Gods’, maar ‘Gods zonen’. Kinker heeft de
afwijkende term ontleend aan de Voorrede van Bilderdijk bij diens epos. De dichter interpreteert ‘Kinderen
Gods’ als in het Paradijs geboren en niet bij de zondeval betrokken zonen van Adam en Eva, die hij
Paradijsgeesten noemt en die een soort middenpositie innemen tussen de engelen en de gevallen
mensheid; o.m. hebben zij de onsterfelijkheid behouden.
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verbeelding telkens door dogmatische en traditionele voorstellingswijzen afgeremd en
gecorrigeerd werd. Maar véél belangrijker vindt Kinker het nog, ‘dat de fictie van de
vermenging van meer geestelijke met meer stoffelijke wezens’ (blz.XX), d.w.z. van
Paradijsgeesten met sterfelijke meisjes, zo bij uitstek geschikt is voor toespelingen op de
tweeledigheid van de mens als geest en stof.
Na de ‘uitstap’ over Bilderdijk's epos (en zijn eigen poging om iets dergelijks te scheppen)
keert Kinker terug ‘tot de Theorie van het Heldendicht’ (blz.XXVI). Gezien de dominerende
plaats die het wonderbare daarin behoort in te nemen, zal het beste Heldendicht ‘voorzeker
dat zijn, waarin de bovennatuurlijke (men hechte echter niet te sterk aan de strenge
beteekenis van dit woord) - waarin de bovennatuurlijke drangvederen zoo gelukkig met het
overige gedeelte van de fabel zamengeweven en verwikkeld zijn, als wij, in welk een stelsel
dan ook, het zinnelijke en zedelijke onzes aanwezens, dat is, de beide orden van
denkbeelden, waarin zich onze gedachten bewegen, in ons zelve gevoelen en opmerken;
edoch met die geestig zweemende vlugtigheid, welke eenen hoogen graad van poëzij vordert,
om er al het geheimzinnige dat er aankleeft, met eene der verbeelding bevredigende
helderheid van te schilderen...’ (blz.XXVI-XXVII). Kinker werkt dit nog verder uit, maar het
bovenstaande is voldoende om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Het volmaakte heldendicht
moet in en door de werking van het zwemend-wonderbare zijn lezer de identiteit van Natuur
en Geest als schoonheid doen ervaren.
Een onmogelijke eis! Kinker is er zich van bewust en anticipeert op het protest van zijn
lezers: ‘Maar dit is zeker het Heldendicht zoo als het nooit bereikt zal worden!’ (blz.XXIX).
Zijn antwoord luidt: ‘Wie zal er aan twijfelen? Maar eene welbegrepen theorie kan niet nalaten
het hoogste te vorderen’ (blz.XXIX). En daarmee zet hij een Umwertung van het begrip
‘theorie’ in, die volstrekt revolutionair is. De theorie van het epos is niet wat het klassicisme
ervan gemaakt heeft: ‘Zij is geen wetgeefster, die regelen voorschrijft, waarnaar het epische
verhaal in elkander geschoven, oratorisch verdeeld, naar een reeds bestaand model voltooid,
en in de bewerking versierd moet worden’ (blz.XXIX). Zij kan en mag niets anders zijn dan
‘de beschouwing van het begrip zelve, waaronder men een voortbrengsel van kunst opneemt,
maar door het kunstgevoel tot eene minder of meerder ideale, zinnelijk-aanschouwelijke
hoogte verheven’ (blz.XXX). Met andere woorden: de ‘welbegrepen’ epische theorie schrijft
niet voor hoe een heldendicht in elkaar moet zitten, maar geeft aan wat het idealiter dient
te zijn.
Dit ideale heldendicht is krachtens zijn wezen ondenkbaar zonder ‘de Godsdienst, dat is,
het geloof aan eene alle verbeelding te boven stijgende zedelijke orde van zijn’ (blz.XXXI) in welke vorm dan ook. Het veelgodendom van de Oudheid was ‘zekerlijk niet de
minstbegunstigde Godenleer voor het Heldendicht; schoon men daarom niet beweren zal
dat de wijze, waarop de Ouden, vooral Homerus, die schilderen, de verkiezelijkste zou zijn’
(blz. XXXI-XXXII). Het moderne, d.w.z. Christelijke, heldendicht wordt in zijn vrije ontplooiing
belemmerd door ‘half kerkelijk - half profaan vooroordeel’, dat zich verzet tegen de dichterlijke
conceptie van bovennatuurlijke wezens die nòch loutere allegorieën nòch enkel goede of
boze geesten zijn, maar werkelijke in meerderen of minderen graad stoffelijke, en tevens
redelijke en zedelijke schepselen (blz.XXXII; cursivering van mij). Het is dan ook ‘hoogst
bedenkelijk, of wij in ons land nog eenige hoop op een vrijgeleide voor een
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nog te vervaardigen Heldendicht mogen voeden’. Tenzij misschien als ‘het niet bij de eerste
vijf zangen van De Ondergang der eerste Wareld blijven zal’ (blz.XXXIII)!
Kinker's epische theorie ligt niet, zoals die van al zijn Nederlandse voorgangers,
in het verlengde van de ‘doctrine classique’ en via deze van Aristoteles. Hij
handhaaft de oude termen, maar legt daarin een geheel nieuwe betekenis. Zijn
theorie betekent een radicale breuk met de traditie, een volkomen nieuw geluid.
Helaas ging dit ‘nieuw geluid’ niet met ‘een nieuwe lente’ gepaard. Bilderdijk
heeft zijn epos nooit voltooid; als hij dit wèl gedaan had, zou hij trouwens vrijwel
zeker Kinker hebben teleurgesteld in wat deze van hem verwachtte. En Kinker's
eigen dichterschap was te zwak om ook maar bij benadering zijn ideaal praktisch
te kunnen verwerkelijken. Dat is de tragiek van deze man, wiens ideeën ‘in de
Nederlandse entourage iets bijzonders zijn en [...] zelfs Europees gezien nog
200
opvallen’.

B.H. Lulofs
Tenslotte dan nog de ‘stem’ van Mr. Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849), de Zutphense
rechtskundige en dichter die in 1815 benoemd werd tot hoogleraar in de Nederlandse
letterkunde en welsprekendheid te Groningen. Wat hij over het epos te zeggen heeft, ligt
enigszins verscholen in de bewerking van een vertaling van een Engels studieboek. Hoe
de vork precies in de steel zit, wordt duidelijk gemaakt door de omslachtige titel van het
bewuste werk, dat in 1837 bij de Groningse Akademiedrukker J. Oomkens het licht zag:

Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl,
Welsprekendheid en Dichtkunst, naar het Engelsch van Hugo Blair, in leven
Hoogleeraar te Edinburg enz., in drie deelen vertaald door wijlen den hoogleeraar
Mr. Herman Bosscha, en thans op nieuws uitgegeven door Mr. B.H. Lulofs,
Hoogleeraar in de Nederlandsche Letterkunde en Welsprekendheid te Groningen,
Lid van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut enz. enz. (die bij dezen derden
Druk een zeer groot aantal van eigene Aanteekeningen gevoegd heeft; gelijk
onder anderen, in dit Deel, over de Poëzij bij de Ouden, de Franschen,
Engelschen, Duitschers, Italianen, Nederlanders enz. enz. tot op onzen
201
tegenwoordigen tijd). - Derde en laatste Deel.
Tot de ‘eigene Aanteekeningen’ van Lulofs behoren zijn beschouwingen over het heldendicht,
naar aanleiding van Blair's opmerkingen over het epos waar-
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C. de Deugd, Metaf. grondpatroon, blz. 363.
Hugo (Hugh) Blair (1718-1800) was sinds 1759 hoogleraar in poëtica en rhetorica - een
nieuw-ingestelde leerstoel - te Edinburgh. Hij verwierf vooral bekendheid als fervent verdediger
van de authenticiteit van de Songs of Ossian. In 1783 verschenen in twee delen zijn Lectures on
rhetoric and belles-lettres. - Herman Bosscha (1755-1819) was in de eerste plaats classicus, maar
beheerste ook een reeks aanverwante vakken. De roerige tijd, waarin hij leefde, was oorzaak van
een loopbaan vol veranderingen, deels als rector van Latijnse scholen, deels als hoogleraar. In
1795 werd hij hoogleraar in de geschiedenis, Griekse taal en welsprekendheid te Harderwijk, in
1804 in de geschiedenis en Romeinse antiquiteiten te Groningen, in 1807 in de middeleeuwse
en latere geschiedenis der Nederlanden aan het Athenaeum te Amsterdam (waar hij tevens rector
van de Latijnse school bleef).
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mee hij zich niet geheel kan verenigen. Men vindt ze op blz.274-333 van het boek.
De opzet is nogal curieus. Lulofs doet het voorkomen, alsof hij graag een diepgaande
studie over het epos zou hebben geschreven en dit slechts nalaat, omdat dit in zijn heruitgave
van de vertaalde Blair te veel plaats zou innemen. Hij moet er zich daarom toe beperken
‘de Hoofdpunten van onderzoek in dezen vraagsgewijze op [te] geven’ (blz.275). Zelfs voor
het stellen van de vragen, die eigenlijk besproken en beantwoord zouden moeten worden,
heeft hij intussen toch nog elf bladzijden nodig! Hij groepeert ze naar de ‘zes Afdeelingen’,
waarin naar zijn mening de studie over het epos - die hij niet geeft! - zou kunnen worden
‘gesplitst’ (blz.275). In die zes afdelingen zouden achtereenvolgens aan de orde moeten
komen (blz.276):
1 een bespreking van epische poëzie in het algemeen en van het Heldendicht in het
bijzonder; de oorsprong en letterlijke betekenis van de termen epos, epopee, heldendicht
enz.; de aard, de soorten en de strekking (‘doel’) van het genre;
2 de ‘hoofdvereischten van het ernstige Heldendicht’ met betrekking tot de stof en de
‘innerlijke behandeling’;
3 een voortzetting van de bespreking der ‘hoofdvereischten’, maar nu ‘wat meer den
vorm en de uiterlijke behandeling [...] betreft’;
4 een ‘overzigt [...] van de Geschiedenis des ernstigen Heldendichts en van de
voornaamste Heldendichters’;
5 een overzicht van het boertige heldendicht en zijn geschiedenis;
6 iets over ‘zoogenaamde gemengde soorten des Heldendichts’.202

Lulofs bereikt op deze manier inderdaad het effect dat hij kennelijk beoogde: de indruk te
wekken dat hij heel deze gecompliceerde materie volledig beheerste en op al de door hem
gestelde vragen een afdoend antwoord zou geven, als gebrek aan plaatsruimte hem dit niet
onmogelijk maakte. In werkelijkheid echter geeft hij niet meer dan een compilatie van de
vragen, die in de verhandelingen van zijn voorgangers - van wie ik slechts de voornaamste
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heb besproken - naar voren waren gekomen, terwijl hij er zich zorgvuldig van onthoudt
dieper op de betrokken problemen in te gaan, laat staan er een eigen standpunt tegenover
te bepalen. Dat zijn elf bladzijden met vragen de lezer geen stap dichter tot begrip voor het
epos voeren, maar hem integendeel in verwarring brengen, komt bij Lulofs blijkbaar niet op.
Uit de aard van zijn vragen valt intussen toch wel op te maken, dat de Groningse hoogleraar
in principe nog altijd een adept is van de ‘doctrine classique’ en een normatieve theorie
voorstaat. Een enkel citaat is voldoende om dit aan te tonen. Na ‘vraagsgewijze’ over de
keuze van een passend onderwerp voor het heldendicht te hebben gesproken, vervolgt
Lulofs: ‘In
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Met die ‘gemengde soorten’ doelt Lulofs, zoals uit zijn desbetreffende vragen blijkt, in de eerste plaats
op ‘het zoogenaamde Romantische Heldendicht’, nl. de romanzo. Maar ‘behooren er ook nog andere
toe? [....] Kan men de Koningin der Feeën (the Fairy-Queen) van den oud-Engelsen Dichter Spenser
een Romantisch Heldendicht heeten? En bij de Hoogduitschers den Oberon, Amadis en soortgelijke
Dichtstukken van Wieland?’ (blz. 284-285).
Behalve naar de ‘stemmen’ uit deze paragraaf verwijs ik ook naar wat in Hoofdstuk I over de publikaties
van Jeronimo de Vries en N.G. van Kampen werd opgemerkt (blz. 12-19).
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het bijzonder onderzoeke men vervolgens, hoe men aan de gewigtige gebeurtenis, die men
tot stoffe van zijn Heldendicht gekozen heeft, in de behandeling Eénheid, Eenvoudigheid,
Volledigheid en innerlijke Waarheid en Waarschijnlijkheid moet tragten te geven; hoe die
Eénheid betrekking moet hebben zoo tot de handeling en de personen, in het Heldendicht
voorkomende, als tot den tijd, de plaats en omstandigheden, waarin die personen verkeeren;
in hoever door Episoden van de Eénheid mag afgeweken worden, en wat men door Episoden
verstaan moet; of men in de behandeling der stoffe van het Heldendicht ook het Wonderbare
moet brengen, en wat omtrent de meerdere of mindere noodzakelijkheid van dat Wonderbare
in het Heldendicht valt op te merken; van welken verschillenden aard dit Wonderbare zijn
kan, en uit welke Godsdienstige of Allegorische bronnen hetzelve ontleend kan worden;
hoedanig de Personen en hunne karakters in het Heldendicht zijn moeten, of er slechts één
Hoofdpersoon zijn mag, en of b.v. die Hoofdpersoon een in alle opzigten deugdzaam man
moet wezen; of die Hoofdpersoon op het slot des Gedichts altijd triomféren moet, dan of dit
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geen noodzakelijk vereischte zij ...’ (blz.278).
Van Kinker's revolutionaire stelling dat de theorie van het epos ‘geen wetgeefster’
205
moet zijn, maar ‘de beschouwing van het begrip zelve’, is bij Lulofs geen spoor
terug te vinden, zelfs niet vraagsgewijze.
Na zijn uitvoerige overzicht-in-vragen gaat Lulofs, naar aanleiding van bepaalde opmerkingen
bij Blair - en dus incidenteel! -, op enkele epische voorschriften wat nader in. En daar spreekt
hij dan wèl zijn eigen mening uit. Zo acht hij met Blair de eenheid van handeling onmisbaar;
het ontbreken daarvan maakt dat b.v. Abraham de Aartsvader en Germanicus ‘geene ware
Heldendichten heeten kunnen. Het zijn meer dichtmatige Verhalen van opvolgende, maar
niet tot één doel zamenhangende en één volledig Geheel vormende gebeurtenissen, dan
ware Epopéën’ (blz.286-287). - Ook is hij het met Blair eens, dat een heldendicht niet
noodzakelijk blij-eindend behoeft te zijn. Hij gaat daarin zelfs verder dan zijn voorganger
door ook de Ilias en de Aeneis niet zonder meer als blij-eindend te beschouwen. ‘Slechts
het Verloste Jeruzalem, de Henriade, de Lusiade en de Messias laten geen' of ten minste
geen' grooten somberen indruk na’ (blz.291).
Interessant is echter eigenlijk alleen wat hij over het Wonderbare opmerkt: ‘Het
Wonderbare, dat wil zeggen, de inmenging van bovennatuurlijke Wezens en handelingen,
de zoogenaamde Epische Machinerie, houd ik in een waar,
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Aan het slot van zijn vragen over ‘het ernstige Heldendicht’ brengt Lulofs ook de Nederlandse letterkunde
in het geding: ‘Mogen wij Nederlanders ook op Heldendichten in den hoogeren, antieken zin des woords
roemen? Is zulks de Willem III van Rotgans, de Abraham de Aartsvader van Hoogvliet, de Friso van W.
van Haren, de Geuzen van zijn' Broeder Onno Zwier, de Germanicus, of wel de David van Jufvr. van
Merken, de Claudius Civilis van Steenwijk, de Moses van Versteeg, de Ondergang der Eerste Wareld
(een fragment) van Bilderdijk? Waarom zijn de meesten dier Gedichten, met uitzondering misschien van
den Friso en de Ondergang der eerste Wareld (waarvan echter slechts vijf Zangen aanwezig zijn) meer
dichterlijke Levensbeschrijvingen of poëtisch Historische Verhalen dan Heldendichten te heeten, en
bewijst derzelver menigvuldigheid intusschen niet, dat onze Natie tot den Epischen vorm van Poëzij wel
aanleg heeft?’ (blz. 282-283).
Zie boven, blz. 200, derde alinea.
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echt Heldendicht voor volstrekt noodzakelijk; want daarin kan eerst al de kracht des
dichterlijken penseels geopenbaard worden; daardoor kan eerst de geheele ziel regt met
bewondering worden vervuld. Het is behoefte voor die ziel, het Zigtbare aan het Onzigtbare,
de Aarde aan Hemel en Hel te knoopen. Slechts in de helder-donkere streken, die de Dichter
ons in Bovenzinnelijke Gewesten weet te ontsluiten, kan hij de Verbeelding regt doen
omdolen’ (blz.292-293).
Hier horen wij toch wel duidelijk een echo op de Derde Voorrede van Kinker!
Lulofs moge dan niet gereageerd hebben op diens stelling dat de theorie van
een genre ‘de beschouwing van het begrip zelve’ dient te zijn - hij kent wel degelijk
Kinker's beschouwingen over het epos! Sterker nog: hij neemt er diens
bewondering voor het Wonderbare uit over! Ook hij acht het in een epos
onmisbaar; ook hij ziet daarin het hoogste dat de verbeelding bereiken kan en
een behoefte van de ziel! Alleen transponeert hij dat alles - en daarin zal
ongetwijfeld de invloed van Bilderdijk zich (mede) hebben doen gelden - naar
een andere geloofswereld: uit die van de identiteitsfilosofie naar die van het
orthodoxe Protestantisme. ‘Het zinnelijke en zedelijke onzes aanwezens, dat is,
de beide orden van denkbeelden, waarin zich onze gedachten bewegen’ van
206
Kinker worden bij hem vervangen door de Aarde ener-, Hemel en Hel anderzijds.
Maar de formulering blijft opvallend lijken op die van Kinker; zelfs diens ‘heldonker,
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dat op de verbeelding werkt’ vinden wij in het bovenstaande citaat terug!
De mythologie uit de Oudheid - zo gaat Lulofs verder - is thans niet meer bruikbaar. ‘Neen,
een hedendaagsch Episch Dichter kan in eene moderne stof slechts uit den kring onzer
Christelijke Mythologie (mag ik ze zoo eens heeten, voor zoo ver ik het bloot menschelijke
in het Christendom bedoele) zijne Bovennatuurlijke Wezens ontleenen. Slechts Engelen,
Duivelen, of met bijstand dier Geesten op eene bovennatuurlijke wijze menschelijke personen
kan hij te voorschijn roepen. Daaraan gelooven wij in meerdere of mindere mate; hun bestaan,
dat zich met het gezond verstand zeer wel rijmen laat en in de Heilige Schrift gegrond is,
zullen wij nooit, als dat der Heidensche Godheden, voor regtstreeks geheel onmogelijk
houden; zulke Wezens hangen met onze Godsdienstbegrippen en de Verhalen, die wij in
onze vroegste jeugd op den schoot onzer Grootmoeders hoorden, te zamen, en ik geloof,
dat ook de verlichtste Wijsgeer niet zonder eenig medegevoel hen in een Heldendicht zal
zien werkzaam zijn. [...] Het Wonderbare in het Epos moet op een nog levend Volksgeloof
gegrond zijn. [...] ... bij de verflaauwing onzes geloofs aan de inwerking van Engelen, Duivelen,
Spookwezens enz. (wordt) het voor een' hedendaagsch Dichter hoe langer hoe moeijelijker
het Wonderbare te vinden’ (blz.293-295).
De invloed van Kinker is hier zo mogelijk nog duidelijker dan in het vorige citaat.
De gedachtengang volgt - mutatis mutandis voor de transpositie in Christelijke
zin - dezelfde lijn. Kinker acht ‘de Godsdienst’, in welke vorm dan ook, ‘van het
heldendicht onafscheidelijk’;
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Zie boven, blz. 200, tweede alinea.
Zie boven, blz. 198, noot 197.
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Lulofs eveneens, maar hij beperkt voor een modern dichter het wonderbare tot
208
‘den kring onzer Christelijke Mythologie’. Kinker legt er de nadruk op, dat ‘aan
de innerlijke waarde van het kunstwerk, de geest en smaak der natie (moet)
209
medewerken’; Lulofs past dit toe op het wonderbare, dat z.i. ‘op een nog levend
Volksgeloof gegrond (moet) zijn’. Kinker komt tot de conclusie dat er weinig hoop
210
is voor de toekomst van het heldendicht; Lulofs ziet ‘bij de verflaauwing onzes
geloofs’ aan engelen en duivels - d.w.z. bij de rationalisering van het Christelijk
denken - het Wonderbare van het epos in ernstig gevaar. - De overeenkomst
gaat zelfs nog verder. Kinker wijst erop, dat eigenlijk alleen Tasso in zijn
Gerusalemme liberata de Christelijke mythologie ‘met dezelfde stoutheid van
vinding en overdragt’ gehanteerd heeft als destijds Homerus het met de
211
mythologie van de Oudheid had gedaan; Lulofs verwijst, zij het zonder diens
naam te noemen, eveneens naar Tasso en diens voorbeeld: wat hij over engelen,
duivels en ‘met bijstand dier Geesten op eene bovennatuurlijke wijze menschelijke
personen’ [= magiërs en toveressen!] zegt, komt geheel met de theorie van Tasso
212
overeen, al zwakt hij die wat af (‘in meerdere of mindere mate’; ‘Verhalen, die
wij in onze vroegste jeugd op den schoot onzer Grootmoeders hoorden’). - En
tenslotte: met ‘de verlichtste Wijsgeer’ die het Wonderbare in Tassoniaanse zin
‘niet zonder eenig medegevoel in een Heldendicht zal zien werkzaam zijn’, doelt
Lulofs zonder enige twijfel op Kinker! Wie zou hij in dit verband anders op het
oog gehad kunnen hebben?
Na zijn uiteenzetting over het wonderbaarlijke gaat Lulofs over tot de kritische bespreking
van een aantal belangrijke heldendichten uit buiten- en binnenland, beginnend bij Homerus
en eindigend met de Van Harens. In het kader van dit hoofdstuk over de theorie van het
epos meen ik die beschouwingen onbesproken te kunnen laten, al komt er wel eens een
interessante uitspraak in voor.
De epische theorie, zoals Lulofs die weergeeft, is op zichzelf niet belangrijk; in het algemeen
blijft het bij compilatie en etalage van ontleende kennis, dor en dood. Maar dan is er ineens
de verrassing van wat ik zou willen noemen: de ontmoeting met Kinker! Voor een ogenblik
wordt achter de geleerde de mèns Lulofs zichtbaar, die zich laat meeslepen door Kinker's
enthousiasme
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Zie boven, blz. 151, eerste alinea.
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voor het Wonderbare in het heldendicht en daarin deelt. Hoe ver deze twee mannen in vrijwel
alle opzichten ook van elkaar staan, hoe superieur de een is aan de ander, op dit éne punt
zijn zij gelijkgezinden; weliswaar niet wat de achtergrond van hun bewondering betreft, maar
wèl in die bewondering zelve. En wij zien, hoe Lulofs die gelijkgezindheid erkent door zo
dicht bij de terminologie van Kinker aan te sluiten als bij zijn anders-gerichte
levensbeschouwing mogelijk was. Hij is nog genoeg met het Klassicisme verbonden om die
variërende ontlening te hanteren als hulde aan een grote voorganger; met zijn toespeling
op ‘de verlichtste Wijsgeer’ maakt hij voor vakkundige tijdgenoten elke twijfel aan zijn
bedoeling onmogelijk. In zijn Amsterdamse studeerkamer zal de toen 72-jarige Kinker - hoe
hij verder ook over Lulofs mocht denken - deze ‘groet in het voorbijgaan’ stellig met een
glimlach hebben opgemerkt en gewaardeerd.

Gamma en ligato van de besproken stemmen
Acht Nederlandse stemmen over het epos zijn in deze paragraaf aan de orde geweest, elk
met een duidelijk herkenbare eigen toon: een gamma van stemmen. Als wij van geval tot
geval het eigene nader willen preciseren, blijkt dit echter moeilijker te zijn dan wij zouden
verwachten. Er zijn neventonen en schakeringen die zich niet of nauwelijks in een korte
karakteristiek laten vangen, zodat die karakteristiek - om het Kinkeriaans te zeggen noodzakelijkerwijs zwemend moet blijven. Met die restrictie meen ik echter, dat wij de
besproken stemmen als volgt mogen typeren en ten opzichte van elkaar evalueren:
De stem van Antonides is de meest achteloze en daarom ook de minst bruikbare. Die van
Frans de Haes is de meest op de praktijk - van het Bijbelse epos - gerichte en geeft als
zodanig blijk van een voor zijn tijd opvallende onafhankelijkheid ten opzichte van de traditie.
De stem van Macquet - althans in zijn Verhandeling over Abraham de Aartsvader; aan de
jeugdzonde van zijn excurs over het wonderbaarlijke ga ik hier stilzwijgend voorbij - is de
meest deskundige en terecht ook de meest gezaghebbende. Die van Rhijnvis Feith is de
elegantste, maar tevens de meest onzelfstandige van alle. Die van De Chalmot kenmerkt
zich door gedegen zakelijkheid. De stem van Kinker is niet alleen verreweg de meest brillante,
maar ook de enige die werkelijk nieuw en vernieuwend mag heten. Die van Lulofs tenslotte
kan - ondanks de verrassing van zijn ‘groet aan Kinker’ - niet anders dan oppervlakkig en
onbelangrijk worden genoemd.
Merkwaardig is het te zien, hoe deze acht beschouwingen, al heb ik ze betrekkelijk
willekeurig gekozen, toch telkens verbindingen met elkaar blijken te hebben: soms vluchtige,
maar soms ook heel nadrukkelijke. Alleen het stuk van Antonides kan niet bij dit ligato worden
betrokken; dat is het logisch gevolg van de verschijning ongeveer honderd jaar na zijn
ontstaan. Bij de zeven andere ‘stemmen’ zijn de verbindingen echter onmiskenbaar. Tussen
Frans de Haes en (de beide publikaties van) Macquet vallen punten van bestrijding en van
overeenkomst aan te wijzen; Rhijnvis Feith steunt zwaar op Macquet; bij De Chalmot is
invloed van zowel Macquet als Feith merkbaar; Kinker ontkent de noodzaak van ‘de eenheid
van daad’, waarop Macquet en Feith zo sterk de nadruk hadden gelegd; Lulofs volgt Kinker
in diens bewondering voor het Wonderbare.
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Theoretische belangstelling genoeg dus, zelfs nog in 1821 en 1837! Maar Kinker had gelijk,
toen hij twijfelde aan de mogelijkheid van een nieuw Nederlands heldendicht. Mèt het
Klassicisme had ook het epos in Vergiliaanse trant zichzelf overleefd.
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Afdeling II
Opkomend tij (1550-1700)
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Hoofdstuk IV
Het bos in vogelvlucht
§ 1. Inleiding
De titel ‘Het bos in vogelvlucht’ verwijst naar de toezegging in de laatste paragraaf van mijn
eerste hoofdstuk, dat ik aan de bespreking van elk der drie perioden uit de geschiedenis
van de Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epiek een algemeen overzicht zou
1
doen voorafgaan, alvorens aandacht te vragen voor het afzonderlijke werk.
Overigens bindt de spreekwoordelijke uitdrukking omtrent de bomen en het bos ons aan
een landschappelijke beeldspraak, die voor deze eerste periode haar bezwaren heeft. Men
kan namelijk tussen 1550 en 1700 eigenlijk niet van een ‘bos’ spreken. Daarvoor is het
aantal ‘bomen’ te gering en staan zij in het algemeen te ver van elkaar verwijderd. Alleen in
de twee decenniën van 1645 tot 1665 is er sprake van een concentratie, die het karakter
van een bescheiden bos-complex vertoont. Voor het overige blijft het bij enkele eenzame
groeisels en bij een merkwaardige ‘opslag’ van herdrukken omstreeks de overgang van de
16de naar de 17de eeuw. In de dertig jaren tussen 1615 en 1645 valt er zelfs geen enkele
‘boom’ op te merken; in episch opzicht strekt zich dan slechts een lege vlakte voor ons uit.
Ik heb getracht van de nood een deugd te maken, door deze situatie als uitgangspunt te
kiezen voor de indeling van dit hoofdstuk. Allereerst komen De bomen uit de rederijkerstijd
(1550-1615) aan de orde, in het bijzonder wat betreft hun plaats en hun betekenis in het
epische landschap tot ongeveer 1615. Daarna moet De boomloze vlakte tussen 1615 en
1645 worden verkend. Dat wordt, hoe paradoxaal het moge klinken, een van de belangrijkste
gedeelten van dit hoofdstuk. Wat in deze paragraaf besproken wordt, vindt immers geen
nadere toelichting en aanvulling in een daarop volgende gedetailleerde behandeling, zoals
wèl gebeurt met de gesignaleerde ‘bomen’ en ‘boomgroepen’. De beschrijving van de ‘vlakte’
dient dus een in zichzelf afgerond geheel te vormen, waarin alle aspecten en problemen
van het verschijnsel tot hun recht komen.
Na deze vlakte vraagt Het bos-complex van 1645 tot 1665 onze aandacht. Hier gaat het
er vooral om, vast te stellen uit welke ‘boomsoorten’ het complex bestaat, en hoe de
verhouding is tussen de verschillende soorten en groepen.
In de laatste decenniën van de 17de eeuw worden wij opnieuw geconfronteerd met een
leegte op episch gebied. Ook deze tweede ‘vlakte’ dienen wij nader te verkennen. Maar
ditmaal staat er aan het einde een eenzame ‘boom’, die de leegte relativeert en de blik tot
zich trekt, ook al is hij op zichzelf niet zo indrukwekkend. Daarom kunnen wij hier spreken
van een Vlakte met boom (1665-1700).

1
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Ik heb aan de vier hierna volgende paragrafen de landschappelijke titels gegeven, die in het
bovenstaande naar voren kwamen. In de paragrafen zelf heb ik echter de metaphoor van
het bos en de bomen losgelaten. Het verder doorvoeren van de beeldspraak zou tot forcering
hebben geleid en daardoor afbreuk hebben gedaan aan de duidelijkheid van mijn overzicht.

§ 2. De bomen uit de rederijkerstijd (1550-1615)
De geschiedenis van het Renaissancistisch-klassicistische epos in de Nederlanden begint
bij de Antwerpse rederijker Cornelis van Ghistele. Tussen 1554 en 1556 publiceerde deze
in drie fasen een vertaling van De twaelf boecken van Aeneas ghenaemt Aeneidos. Het is
in alle opzichten typisch rederijkerswerk, en de manier, waarop de stof wordt gehanteerd,
laat zich het best aanduiden als ‘vertalend na-vertellen’. Ondanks de beperktheid van zijn
dichterschap wist Van Ghistele in zijn werk toch een vaart te brengen, waarvan wij kunnen
begrijpen dat zijn tijdgenoten erdoor werden meegesleept. Maar zijn betekenis ligt vooral in
het feit dat hij de éérste geweest is, die een klassiek epos voor hen toegankelijk maakte
door het over te brengen in hun eigen taal.
Vijf jaar later, in 1561, verschenen te Haarlem Deerste twaelf boecken Odysseae, dat is
de dolinghe van Vlysse, ‘nv eerstmael wten Latijne in rijm verduytscht door Dierick Coornhert’.
Daarmee zette Coornhert het werk van Van Ghistele voort, door een tweede epos uit de
Oudheid binnen het bereik van een breder lezerspubliek te brengen dan dat van de
Humanistisch-gevormde élite. Wij zouden graag willen weten, of deze voortzetting bewust
dan wel onbewust heeft plaats gevonden. Kende Coornhert de Aeneis van zijn Antwerpse
voorganger? Koos hij de Odyssee, omdat hij wist dat Van Ghistele hem vóór was geweest
met het ‘verduytschen’ van de Aeneis die op zichzelf als object van vertaling eerder in
aanmerking kwam? Het is niet onmogelijk, maar wij hebben er geen enkel bewijs en zelfs
geen enkele aanwijzing voor. Het is even goed denkbaar, dat Coornhert geheel onafhankelijk
van Van Ghistele tot zijn vertaling van de Odyssee gekomen is, en dat de continuïteit tussen
beider werk als ‘toevallig’ moet worden beschouwd.
Bij gebrek aan kennis van het Grieks kon Coornhert niet uitgaan van de oorspronkelijke
tekst en moest hij zich behelpen met een Latijnse proza-vertaling ad verbum. Desondanks
is hij er, geleid door zijn dichterlijke intuïtie en een levendige verbeeldingskracht, verrassend
goed in geslaagd het werk van Homerus in zijn vertaling opnieuw tot poëzie te maken. In
tegenstelling tot Van Ghistele moet Coornhert dan ook als een dichter van formaat worden
beschouwd. Ook hij schreef in rederijkerstrant, maar binnen de rhetoricale traditie zocht hij
naar een zuiverder taalgebruik en een soberder versificatie. Het resultaat daarvan bevestigt
opnieuw zijn krachtig en origineel dichterschap.
De ontwikkeling, die met de epos-vertalingen van Van Ghistele en Coornhert op gang was
gekomen, werd onderbroken door de moeilijke jaren vóór en aan het begin van de strijd
tegen Spanje. In Antwerpen kwam het voorlopig niet tot een herdruk van De twaelf boecken
van Aeneas. In Haarlem zag Coornhert zich genoodzaakt het werk aan de tweede helft van
zijn Odyssee na ruim vijf boeken af te breken, en tot voortzetting daarvan is hij nadien nooit
meer gekomen.
Zodra echter, althans plaatselijk, een betrekkelijke rust was weergekeerd,
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kwam de belangstelling voor vertalingen van de klassieke epen opnieuw boven. In 1583
werd de Aeneis van Van Ghistele in Antwerpen voor de tweede maal uitgegeven; zes jaar
later volgde er een derde druk. In diezelfde tijd was Karel van Mander in Haarlem bezig met
het vertalen van de Ilias, naar een Franse bewerking-in-verzen van Hugues Salel en Amadis
Jamyn. Daarbij mogen wij ongetwijfeld verband veronderstellen met de Odyssee-vertaling
van Coornhert. De beide dichters waren als stad- en vakgenoten geregeld met elkaar in
contact, en het ligt voor de hand dat het voorbeeld van zijn bewonderde oudere vriend er
Van Mander toe gebracht heeft te trachten voor de Ilias te doen wat deze voor de Odyssee
had gedaan. Halverwege het werk hield hij er echter mee op, omdat het hem ging tegenstaan.
De voltooide ‘eerste 12. Boecken’ hield hij in portefeuille, zonder er een uitgever voor te
zoeken.
Na de dood van Coornhert in 1590 gaf de Delftse boekverkoper Bruyn Harmensz. Schinckel
in 1593 de eerste helft van diens Odyssee opnieuw uit, met als hoofdtitel wat in de editie
van 1561 slechts een verklarende toevoeging was geweest: De dolinghe van Vlysse. De
interesse daarvoor bleek zó groot, dat er in 1598 een nieuwe druk nodig was, en in 1606
nogmaals.
Intussen was ook de Aeneas van Van Ghistele naar het Noorden gekomen. Enige tijd
nadat hij de derde druk daarvan had uitgegeven (1589), had de Antwerpse boekhandelaar
Jan van Waesberghe - ongetwijfeld in het kader van de regelingen bij de overgave van de
stad aan Parma in 1585 - zijn zaak naar Rotterdam verplaatst. Daar bracht hij in 1599 Van
Ghistele's Twaelf boecken Aeneas opnieuw op de markt, door de overgeschoten vellen van
de editie-1589 te gebruiken voor een titel-uitgave met zijn nieuwe adres. Blijkbaar vonden
zij aftrek genoeg om hem te doen besluiten in 1609 het werk nogmaals op de pers te leggen:
de vierde en tevens de laatste druk.
Het succes van Schinckel met (de eerste helft van) De dolinghe van Vlysse, en van Jan van
Waesberghe met de Twaelf boecken Aeneas leidde ertoe, dat nu ook het ongedrukt gebleven
epische werk van Coornhert en Karel van Mander op de markt werd gebracht. De
Amsterdamse boekverkoper Hendrick Barentsz. had uit de nagelaten papieren van Coornhert
het voltooide deel van de tweede helft der Odyssee-vertaling in handen gekregen. Hij liet
die afmaken door een zekere B.D. en gaf in 1606 het resultaat uit als De tweede XII. Boecken
2
Odysseae: Dat is, De Dolinge van Vlysse ‘door D.V. Coornhert, ende B.D.’. Het jaar daarop
bezorgde hij ook een editie van D'eerste xij. boecken, zodat hij toen de volledige Dolinge in
zijn fonds had.
De aanvulling van B.D. op het werk van Coornhert was van een dusdanige onbeholpenheid,
dat Hendrick Barentsz. meende ze niet zonder meer te kunnen handhaven, toen hij in 1609
tot een nieuwe uitgave van De tweede XII. Boecken overging. Hij gaf daarom opdracht aan
I.G.H. - al even on-identificeerbaar als zijn voorganger - om te ‘oversien ende verbeteren’
wat daarvoor in aanmerking kwam. Bij deze herziening bleef er van de oorspronkelijke
aanvulling nauwelijks iets over, maar zonder dat er werkelijk iets beters voor in de plaats
kwam.
Ook de onvoltooide Ilias-vertaling van Karel van Mander kwam na diens dood in handen
van een boekverkoper, die zich haastte er zijn voordeel mee
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te doen. Zo verscheen in 1612 bij Adriaen Rooman te Haarlem een editie van De eerste 12.
Boecken vande Ilyadas ‘uyt Francoyschen in Nederduydschen Dicht vertaeld door Karel
3
van Mander’. Het is de éérste en tot dusver tevens de énige uitgave van dit werk. Dat er
geen enkele herdruk kwam, zal in de eerste plaats moeten worden toegeschreven aan het
feit dat na 1610 het publiek niet genoeg belangstelling meer toonde voor rederijkerswerk uit
de vorige eeuw om de uitgave daarvan voor boekverkopers aantrekkelijk te maken. Van
Ghistele en Coornhert kwamen toen eveneens niet meer aan bod. Daarnaast kan echter
ook de qualiteit van Van Mander's vertaling een rol hebben gespeeld. Zij is verreweg de
minst geslaagde van de drie epos-bewerkingen uit de rederijkerstijd: onhandig, moeizaam,
vaak onduidelijk, en daardoor voor de lezer weinig aantrekkelijk. Toch heeft men er, bij
gebrek aan beter, wel gebruik van gemaakt. Wanneer ruim veertig jaar later J.H. Glazemaker
een nieuwe vertaling van de Ilias gaat verzorgen, begint hij met de twééde helft, omdat de
éérste in de bewerking van Van Mander - hoe onvolkomen die dan ook was - al ter
beschikking van Nederlandse lezers stond.
In mijn vorige paragraaf heb ik terloops geduid op de ‘merkwaardige opslag van herdrukken
omstreeks de overgang van de 16de naar de 17de eeuw’. Het is inderdaad de moeite waard,
er even bij stil te staan, hoe levendig in die tijd de belangstelling voor Nederlandse vertalingen
van de klassieke epen moet zijn geweest. Al de desbetreffende uitgaven verschijnen in
Holland; de Zuidelijke Nederlanden zijn na het verlies van Antwerpen in 1585 als cultureel
centrum voorlopig uitgeschakeld. In het Noorden volgt echter de ene editie op de andere.
De Aeneas van Van Ghistele verschijnt te Rotterdam in 1599 (titel-uitgave) en 1609; de
eerste helft van Coornhert's Dolinghe van Vlysse wordt in 1593, 1598 en 1606 herdrukt in
Delft, en in 1607 nog eens in Amsterdam; de tweede helft van de Dolinghe ziet in 1606 in
Amsterdam het licht en wordt daar in 1609 met een verbeterde aanvulling opnieuw
uitgegeven; de halve Ilias-vertaling van Van Mander volgt in 1612 te Haarlem. Bij elkaar zijn
dat niet minder dan negen edities in twintig jaar! Men kan niet anders zeggen dan dat de
rederijkers van de 16de eeuw met hun werk een stevige basis hebben gelegd voor de
hernieuwde epische belangstelling, die een der kenmerken is van de Renaissance.
Het hierboven besproken pionierswerk van de rederijkers betreft uitsluitend de klassieke
epen. Maar het is óók een rederijker geweest, die voor het eerst een modern epos in
vertalende bewerking binnen het bereik van de Nederlandse lezers heeft gebracht. En wéér
was het een rederijker uit de Zuidelijke Nederlanden, die het spits afbeet: Everaert Syceram.
In 1615 gaf deze Brusselse juwelier bij een Antwerpse boekhandelaar zijn Il Divino Ariosto
oft Orlando Furioso uit.
In de strikte zin van het woord is de Orlando geen epos, maar een romanzo. Dat is echter
een theoretische onderscheiding, waaraan wij voor de praktijk van de eerste helft der 17de
eeuw niet al te veel gewicht moeten hechten. Voor de lezers, die toen met Ariosto's werk in
aanraking kwamen, was de Orlando in de eerste plaats een fascinerend voorbeeld van de
ongekende mogelijkheden, die zich met het aanbreken van de nieuwe tijd in de epische
dicht-
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kunst - al dan niet naar het voorbeeld van de Oudheid - hadden voorgedaan. Tot dezulken
behoorde Syceram, die zóveel vreugde aan de Orlando beleefd had dat hij er zijn landgenoten
in wilde doen delen.
Hij ging daarbij op een bijzonder originele manier te werk. Enerzijds hield hij zich zo
nauwkeurig mogelijk aan de oorspronkelijke tekst, maar anderzijds trachtte hij het verhaal
zo dicht mogelijk bij zijn Nederlandse lezers te brengen. Om dat laatste te bereiken, liet hij
eruit weg wat hij als te ‘Italiaans’ beschouwde om hen te interesseren. In plaats daarvan
laste hij dan iets anders in, en dat ‘iets’ is uitgegroeid tot een zelfstandig verhaal waarvan
hij de fragmenten op eenzelfde manier door de Orlando strooide als Ariosto het de elkaar
steeds weer afwisselende brokstukken van zijn eigen episoden had gedaan. Het verhaal is
van elders ontleend en de combinatie met de fantasieën van Ariosto blijft een beetje
hybridisch. Maar er was hier toch wel iets opmerkelijks aan de hand!
Helaas is Syceram, in tegenstelling tot Coornhert, er niet in geslaagd het rederijkersvers
in overeenstemming te brengen met zijn onderwerp en zijn opzet. Forceringen en
overdrijvingen maken zijn strofen uiterst moeilijk verstaanbaar, soms welhaast onbegrijpelijk.
Misschien moet het mede daaraan worden toegeschreven, dat slechts de eerste helft van
zijn werk in druk is verschenen, al mogen wij aannemen dat ook de tweede 23 zangen in
manuscript gereed lagen. Daar komt dan bij, dat in 1615 de tijd van de rederijkerij voorbij
was, evenals het literaire leiderschap van de Zuidelijke Nederlanden.
Door dit alles bleef Syceram's Orlando onopgemerkt en is er geen enkele invloed van
uitgegaan.

§ 3. De boomloze vlakte tussen 1615 en 1645
Anders dan men op grond van de belangstelling in het eerste decennium van de eeuw had
mogen verwachten, werd de ontwikkeling van het nieuwe epos na de rederijkerstijd niet
onmiddellijk door Renaissancistische dichters voortgezet. Ruim dertig jaar lang verschenen
er géén Nederlandse epen, niet alleen geen oorspronkelijke, maar ook geen vertalingen of
bewerkingen van die uit de Oudheid en uit het moderne Italië.
Ik ben er mij van bewust, dat deze uitspraak aanvechtbaar is. Twee argumenten zou men
er tegen kunnen aanvoeren. In de eerste plaats kan men erop wijzen, dat Hendrik Storm
van 1617 tot 1620 in twee fasen een vertaling van Lucanus' Pharsalia publiceerde, zodat
de periode van stilte tot 25 jaar zou moeten worden gereduceerd en de tegenstelling in
epische productiviteit tussen rederijkers en Renaissancisten voor relativering in aanmerking
komt. In de tweede plaats kan men zich beroepen op de mening van C.M. Geerars, die
betoogd heeft dat in onze literatuur van de 17de en 18de eeuw naast het eigenlijke epos
ook het ‘kleine heldendicht’ als genre beoefend werd. Wanneer men daarvan uitgaat, is er
nauwelijks sprake van stagnatie in de epische ontwikkeling en wordt deze na de rederijkerstijd
in de bescheidener vorm van ‘kleine heldendichten’ rustig voortgezet.
Naar mijn mening moeten deze beide tegenwerpingen, ook al zijn zij in formeel opzicht
niet helemaal ongegrond, bij nader onderzoek uiteindelijk toch worden afgewezen. Om dit
duidelijk te maken, ga ik op elk daarvan allereerst wat uitvoeriger in.
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De Lucanus-vertaling van Hendrik Storm
In 1617 publiceerde Hendrik Storm, raad en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in
Amsterdam, een vertaling in alexandrijnen van de eerste zes boeken uit Lucanus' Pharsalia.
Drie jaar later volgde een uitgave van de volledige overzetting in tien boeken: M. Annaevs
Lvcanvs, van 't Borger oorlogh der Romeynen tusschen C. Ivlivm Caesarem ende Gn.
Pompeivm Magnvm. Formeel kan men daarin inderdaad de eerste Renaissancistische
vertaling van een klassiek epos zien: een voortzetting dus van het werk dat door de rederijkers
begonnen was. Daar staat evenwel tegenover, dat de contemporaine literaire theorie de
Pharsalia te kroniekmatig achtte om als epos te kunnen worden beschouwd. Het is niet
helemaal duidelijk, of Storm deze opvatting kende en deelde, maar in ieder geval was het
méér het geschiedkundige dan het epische aspect dat hem in Lucanus' werk boeide.
Bovendien blijkt uit zijn Opdracht van 1617, dat het aanvankelijk niet in zijn bedoeling lag
zijn vertaling uit te geven. Daartoe besloot hij pas, toen de politieke spanningen tijdens het
Bestand zó hoog waren opgelopen dat voor het uitbreken van een burgeroorlog werd
gevreesd. Om zijn landgenoten voor de verschrikkingen en heilloze gevolgen daarvan te
waarschuwen, stelde Storm hun Lucanus' tragische verslag van 't Borger oorlogh der
Romeynen als afschuwwekkend exempel voor ogen. Als zodanig heeft zijn werk gedurende
enkele jaren politiek-actuele betekenis gehad, om daarna echter weer snel te worden
vergeten. Ik behoef op dit alles niet in te gaan, omdat het in een afzonderlijk hoofdstuk nader
4
zal worden besproken en geadstrueerd. Hier kan ik volstaan met de constatering, dat de
Lucanus-vertaling van Hendrik Storm niet bedoeld was als bijdrage tot de Nederlandse epiek
en daarom ook niet beschouwd kan worden als het begin van een nieuwe fase daarvan na
de rederijkerstijd. Historisch kunnen wij er niet aan voorbijgaan, maar in een genologisch
overzicht is zij niet meer dan een te verwaarlozen toevalligheid.

Het ‘kleine heldendicht’ als genre?
In een interessant artikel over Het epyllion en de structuur van Tollens' Overwintering op
Nova Zembla heeft C.M. Geerars de stelling geponeerd, dat in onze literatuur van de 17de
en 18de eeuw naast het grote heldendicht (het eigenlijke epos) ook het ‘kleine heldendicht’
5
of epyllion als genre beoefend werd. Hij begint met eraan te herinneren, dat het epyllion in
de Hellenistische tijd is opgekomen en gaandeweg een eigen karakter gekregen heeft, al
blijven in het algemeen dezelfde regels gelden als voor het grote epos. Dan vervolgt hij:
In de Nederlandse literatuur kennen wij naast de grote heldendichten, de epen,
ook het kleine heldendicht. De dichters zelf gebruiken voor hun gedichten deze
naam, niet epyllion. [...] Er is duidelijk een binding met het epos, maar eveneens
met de hymne, de lofzang op de held. Het laudatieve karakter overheerst soms,
is soms ondergeschikt aan het epische. De dubbele invocatio, zowel tot de muze
gericht als tot de bezongen held, een vorst, veldheer of admiraal, hangt hiermee
samen. [...] Ik wil thans

4
5

Zie beneden, Hoofdstuk VI, blz. 332-363.
C.M. Geerars, Het epyllion en de structuur van Tollens' Overwintering op Nova Zembla, in: De Nieuwe
Taalgids LX (1967), blz. 361-372. Het gedeelte over ‘epyllion’ en ‘klein heldendicht’ op blz. 361-366.
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niet verder ingaan op de geschiedenis en de ontwikkeling van het kleine
heldendicht met zijn vele variaties, maar aan de hand van een drietal voorbeelden,
zo beknopt mogelijk, zonder in details te treden, aantonen, dat de hierboven
6
gegeven regels in het algemeen ook op het kleine heldendicht in onze letteren
7
van toepassing zijn.
De drie voorbeelden, die daarna aan de orde komen, zijn achtereenvolgens: Vondel's
Verovering van Grol; een van Lukas Schermer's jaardichten op het verloop van de Spaanse
Successie-oorlog: De Heldendaaden van den Jaare MDCCVII; en tenslotte het lange gedicht
waarmee Lucas Rotgans stadhouderkoning Willem III eerde bij diens eerste terugkeer naar
Holland in januari 1691: Aan zyne Koningklyke Majesteit Wilhem den III, [...] Op zyne
overkomste in Hollandt.
Ik kan het niet anders zien dan dat Geerars zich vergist. De Renaissancistische poëtica
kende slechts één soort heldendicht: het grote. Wanneer Vossius in zijn Institutiones poeticae
het epos behandelt, komen daarbij noch het woord noch het begrip ‘epyllion’ aan de orde.
Weliswaar schijnen in Frankrijk de dichters van de Pléiade de Alexandrijnse epyllia-dichters
8
gekend en nagevolgd te hebben, maar toen Malherbe aan hun invloed een eind had gemaakt,
vormde de doctrine classique zich ook dáár geheel buiten het epyllion om. In zijn
9
standaardwerk over de ontwikkeling van deze doctrine spreekt René Bray dan ook alleen
maar over de regels voor het grote epos en maakt hij - zoals Geerars moet erkennen - ‘geen
10
onderscheid tussen een groot en een klein heldendicht’. In ons land, waar de kennis van
het Grieks aan het begin van de 17de eeuw tot enkelingen beperkt bleef, was - naar men
mag aannemen - het bestaan van een epyllisch genre in het algemeen volslagen onbekend.
Ik ben het woord epyllion nergens tegengekomen.
De dichters gebruikten deze naam ook niet, zegt Geerars; zij spraken van een ‘klein
heldendicht’. Maar deze term komt bij hen evenmin voor. Slechts éénmaal heb ik iets
aangetroffen dat erop leek. In de titel van een drempeldicht voor de Britannias van Lambert
van Bos wordt diens werk aangeduid als een ‘Poemation Heroicûm’. Daarmee wordt echter
niet gedoeld op het genre, maar op de omvang van het gedicht. De lofdichter wil zeggen
dat de Britannias, vergeleken bij de epen van Vergilius en Homerus, slechts een gering
11
aantal boeken telt; het gaat om een klein specimen van wat Geerars het ‘grote heldendicht’
noemt.
Als genre-benaming komt dus de term ‘klein heldendicht’ niet voor. Wèl zien wij in de loop
van de 17de eeuw de term heldendicht - zonder toevoeging van het adiectief ‘klein’ - een
tweede betekenis krijgen náást die van epos. Een duidelijk en vroeg voorbeeld daarvan
vinden wij in de Gedichten van Jacob Westerbaen, uitgegeven in 1657. Volgens de gewoonte
van die tijd zijn de opgenomen verzen naar hun genre in rubrieken verdeeld, en één daar-
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Geerars doelt hier op zijn samenvatting van de regels voor het epos, enkele bladzijden tevoren.
C.M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 362-363.
Zie boven, blz. 83.
René Bray, La formation de la doctrine classique en France (Parijs 1927). Sindsdien zijn er van deze
editie enkele foto-mechanische herdrukken verschenen.
C.M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 362.
De Britannias bestaat uit drie boeken.
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12

van is die van de ‘Helden-dichten’. In die rubriek treffen wij niet alleen Westerbaen's vertaling
van het vierde boek uit de Aeneis aan (De verliefde Dido), maar ook - en zelfs daaraan
voorafgaand! - een tiental gedichten die wij hier eigenlijk niet zouden hebben verwacht. In
bonte afwisseling volgen verzen van de meest verscheiden aard, vorm en lengte elkaar af.
Naast een uitvoerige Uytvaert van Frederick Hendrick (naar het Latijn van Barlaeus) die
1136 gepaard rijmende alexandrijnen telt, staan o.m. een grapje voor Huygens van 48 regels
(3-voetige jamben), een vers van 24 vijf-voetige jamben op een eerste-steenlegging in 1636
door de toen tienjarige Willem II, een rouwklacht van de Winterkoningin over het verdrinken
van haar oudste zoon in 1629 (in hele en halve alexandrijnen, 96 regels), een ‘Klachte’ van
de Engelse koningin over de onthoofding van Karel I in 1649 (gekruist rijmende alexandrijnen,
80 regels), ‘Hollands Vloeck aen het Parlementsche Engeland’ naar aanleiding van de
Driedaagse zeeslag in 1653. Het is onmogelijk, al deze verzen als ‘kleine heldendichten’ te
beschouwen; met name geldt dit voor de twee korte van resp. 24 en 48 regels. Maar ook
de rouwklachten kunnen niet als zodanig worden aangemerkt, omdat zij daarvoor te duidelijk
elegieën zijn. En de vloekzang tegen het Cromwelliaanse Engeland laat zich al evenmin
onder het begrip epyllisch vangen.
Het is dus bepaald niet omdat hij de bewuste verzen als ‘kleine heldendichten’ met
ongeveer dezelfde regels als het grote epos beschouwde, dat Westerbaen ze in een rubriek
Helden-dichten bijeenbracht. Hij moet daar een andere reden voor hebben gehad. Welke
dat was, valt niet met volkomen zekerheid vast te stellen. Geerars heeft gelijk, wanneer hij
opmerkt dat de ontwikkeling van dit soort ‘heldendichten’ - die hij dus als het genre van het
13
kleine heldendicht ziet - nog nauwelijks is onderzocht. Er moet ten aanzien daarvan nog
heel wat werk worden verzet, eer alle achtergronden en bedoelingen ons duidelijk voor ogen
zullen staan. Voorlopig zie ik als meest waarschijnlijke oplossing, dat Westerbaen het
criterium van de belangrijkheid hanteerde. Gedichten over belangrijke gebeurtenissen en
over (of: voor) belangrijke personen onderscheidde hij van die over minder gewichtige feiten
en minder vooraanstaande figuren, door ze in een aparte rubriek bijeen te voegen, de
Heldendichten: een élite-groep uit de Mengel-dichten, maar verder van precies dezelfde
aard als deze. In dit verband is het niet zonder betekenis, dat de term Helden-dicht uitsluitend
voorkomt als benaming voor de rubriek; de afzonderlijke verzen worden geen van alle in
hun titel als zodanig aangeduid.
Uit de samenstelling van Westerbaen's rubriek blijkt tevens, dat ook de oude betekenis
van de term gehandhaafd bleef. Er zijn tien heldendichten in de zin van ‘elitaire
mengeldichten’, maar daarnaast vertegenwoordigt De verliefde Dido het heldendicht in de
traditionele betekenis van ‘epopoeia’.
Ik heb niet nagegaan, of de rubriek-titel ‘Helden-dichten’ ook vóór de bundel van
Westerbaen reeds voorkomt. Het zou mij te ver van mijn eigenlijke onderwerp hebben
afgevoerd. Ik laat daarom graag het onderzoek naar de herkomst en de verklaring van deze
even merkwaardige als verwarrende betekenis-verdubbeling aan anderen over. Wel is mij
gebleken, dat in latere
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De indeling wordt op het titelblad als volgt aangegeven: I. Minne-dichten; II. Heldendichten; III.
Mengel-dichten; IV. Ockenburgh; V. Farrago Latina [= mengelmoes van Latijnse verzen].
C.M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 362-363.
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bundels de situatie in het algemeen overeenkomt met die bij Westerbaen. Ook daar gaat
het om een rubriektitel voor elitaire mengeldichten, die elk op zichzelf niet als heldendicht
worden aangeduid. Dat er in de betrokken rubriek ook wel eens gedichten voorkomen die
men daar eigenlijk niet zou verwachten, en omgekeerd, behoeft ons niet te verontrusten.
Het is bekend, dat de rubricering in verzamelbundels van de 17de en 18de eeuw vaak vrij
slordig werd uitgevoerd.
Met dit alles zijn wij er echter niet. Er komt nog een complicatie bij. In een aantal van de
verzen, die ik als elitaire mengeldichten heb aangeduid, blijkt een sterke aansluiting bij het
epos aanwezig, die gaandeweg zowel in frequentie als in omvang toeneemt. Wij vinden er
tal van structuur-elementen, motieven, (allegorisch-)mythologische godengestalten en
wonderbaarlijkheden in terug, die rechtstreeks aan het traditionele heldendicht zijn ontleend.
Soms zelfs komt de hele opbouw nagenoeg met die van het epos overeen. Het zijn uiteraard
deze verzen, die er Geerars toe hebben gebracht van ‘kleine heldendichten’ te spreken. Wij
hebben dus na te gaan, of althans voor deze groep zijn benaming houdbaar is.
De stoot tot de opkomst van dit soort verzen is ongetwijfeld voornamelijk door Vondel
gegeven, niet alleen maar toch wel in de eerste plaats door zijn Verovering van Grol (1627).
Dit gedicht wordt dan ook door Geerars als voornaamste voorbeeld van het ‘kleine
heldendicht’ besproken. Naar mijn mening ten onrechte. Vondel speelt hier een mystificerend
spel met de genres; hij schrijft een lyrische triomf- en vreugdezang, maar doet het in de
aanvang voorkomen of hij in alle ernst een epos bedoelt, om vervolgens geleidelijk te laten
uitkomen dat dit niet het geval is. In een afzonderlijk hoofdstuk hoop ik dit aan de hand van
14
een uitvoerige analyse aan te tonen, zodat ik mij hier van een bewijsvoering onthoud.
Begrijpelijkerwijs vond dit voorbeeld navolging, al ging daarbij het ludieke element verloren
dat het kernpunt van Vondel's gedicht vormt. Wat overbleef en doorwerkte, was het besef
dat er aan hooggestemde ‘zangen’ op belangrijke personen en/of gebeurtenissen een allure
van verhevenheid kon worden verleend door ze zoveel mogelijk te doen aansluiten bij het
epos. Met name gedichten waarin een narratio op haar plaats was (het verhaal van een
veldtocht, een beleg, een slag) leenden zich daartoe. Maar ook minder narratieve
onderwerpen lieten zich door epische motieven en reminiscensen in de sfeer van het epos
brengen; ook daarvan had Vondel met zijn Begroetenis aen Frederick Henrick en de
15
Geboortklock het bewijs geleverd. Zelfs bruiloftsverzen werden episch omkleed en versierd,
wanneer de status of de wens van het bruidspaar daartoe aanleiding gaf.
Het meest eigenden zich echter overwinnings-gedichten en lofzangen op vorsten of
veldheren, die in de strijd triomfen hadden behaald, voor een dergelijke epische toon. Volgens
de contemporaine poëtica behoorde het epos in de eerste plaats aan oorlogshandelingen
te zijn gewijd; op dit punt lag dus de verbinding het meest voor de hand. Geerars laat in zijn
inhouds-overzichten van Schermer's Heldendaaden van den Jaare MDCCVII en Rotgans'
welkomst-gedicht aan Willem III bij diens ‘overkomste in Hollandt’ duidelijk uitkomen, hoè
ver men daarmee ging. Maar desondanks bleven deze en soort-
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Zie beneden, Hoofdstuk VII, blz. 364-385.
Zie beneden, blz. 364-365.
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gelijke verzen in wezen wat zij in oorsprong waren: triomf-, lof-, vreugde-, welkomst- of
rouwdichten, en bedoelden de auteurs ze ook niet als iets anders. Dat blijkt zelfs bij Lukas
Schermer, die méér ‘episch’ te werk gaat dan alle anderen. Van de zes gedichten, die in de
posthume uitgave van zijn Poëzy (1712) onder de rubriek ‘Heldendichten’ werden
16
opgenomen, noemt hij het eerste zonder meer een Triomfzang, terwijl de beide laatste Aan den zeeghaftigen Veltheere Johan Churchil en Op de roemruchtige overwinning by
Judoigne (= bij Ramillies) - zich door hun titel kenbaar maken als respectievelijk een lof- en
een zegezang; de overige drie verzen (waaronder het door Geerars genoemde
Heldendaaden) hebben een genologisch neutrale titel. Schermer kleedde de betrokken
gedichten ‘episch’ aan, tot meerdere glorie van de personen en feiten die hij bezong. Maar
er is geen sprake van, dat hij ‘de opbouw van het kleine heldendicht’ zou volgen, zoals
17
Geerars veronderstelt. Hij vertelt slechts kroniekmatig wat er gebeurd is, en voor elk
onderdeel van zijn verhaal doet hij een greep uit het epische materiaal, zonder veel aandacht
te schenken aan continuïteit of onderlinge samenhang in het gebruik daarvan, en zonder
een wezenlijker eenheid van handeling na te streven dan die welke met zijn beperkte
onderwerp bij voorbaat gegeven was.
Wat Lucas Rotgans betreft, geeft Geerars zelf toe dat het door hem besproken gedicht
‘een overheersend laudatief karakter’ heeft en ‘niet zo precies als bij Vondel en Schermer
18
de opbouw van het kleine heldendicht (volgt)’. Na alles, wat hierboven werd gezegd, kan
ik volstaan met de opmerking, dat het daarmee al is gekarakteriseerd als in wezen een lofen welkomstdicht, ondanks de - hier overigens veel minder uitgesproken - epische inslag.
Toen Rotgans werkelijk een heldendicht aan de stadhouder-koning wilde wijden, deed hij
19
het anders en schreef hij zijn Wilhem de Derde.
Op één punt dien ik naar aanleiding van Rotgans' gedicht echter nog even in te gaan. De
dichter zet zijn eerste strofe in met de uitroep: ‘Wie leert my nu een' Heldentoon, // Om
Koning Wilhems roem te zingen?’ en laat daarop dan een invocatio volgen, gericht tot Apollo.
Die invocatio is in ons verband niet relevant; zij maakt deel uit van de epische garnering.
Maar wat bedoelt Rotgans met de Heldentoon, waaraan hij voor zijn vers behoefte heeft?
Naar mijn mening mogen wij zijn eerste regel vooral niet interpreteren als: ‘wie leert mij nu
een heldendicht schrijven?’ De dichter wil er slechts mee zeggen:
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Het criterium, dat Schermer - of diens editeur Pieter Vlaming - in deze rubriek aanlegt, wijkt op één punt
af van dat bij Westerbaen. Behalve de belangrijkheid wordt ook de omvang als norm gehanteerd. Korte
gedichten (b.v. sonnetten) op belangrijke personen en gebeurtenissen krijgen een plaats onder de
Mengeldichten. Overigens blijkt ook hier, hoe arbitrair de indeling plaats vond. Het grote gedicht Het
Krygstoneel der Bontgenooten van den Jaare MDCCX, dat onder de Mengeldichten is opgenomen, hoort
naar inhoud, aard en omvang helemaal thuis in de rubriek Heldendichten.
C.M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 365.
Ibidem.
Het verdient opmerking dat Rotgans' uitgever François Halma, toen hij in 1715 een posthume editie van
diens Poëzy verzorgde, het bewuste welkomstdicht en de andere verzen op belangrijke personen of
gebeurtenissen niet - naar het toenmalige gebruik - rubriceerde als ‘Heldendichten’, maar als
‘Mengeldichten over gewyde en ongewyde stoffen’. Ongetwijfeld wilde hij verwarring voorkomen met
Rotgans' wèrkelijke heldendicht Wilhem de Derde en vermeed hij daarom het gebruik van de term
‘heldendicht’ in de gedevalueerde betekenis van ‘elitair mengeldicht’.
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‘wie leert mij nu een toon van verhevenheid te treffen, gelijk aan die van het epos?’. Voor
een zang over een zó illustere persoonlijkheid als Willem III paste immers slechts de meest
verheven toon, d.w.z. die van het meest verheven genre, het heldendicht. Om die tóón gaat
het, niet om het epos zelf. Wat Rotgans verder-op aan episch materiaal gebruikt, dient
slechts ter realisering of versterking van die toon. Het is trouwens niet zo heel veel; in het
algemeen maakt hij daarvoor liever gebruik van de comparatio: de vergelijking van zijn ‘held’
met beroemde voorgangers uit de Oudheid en de klassieke mythologie. Dat hij zijn
mededichters zou oproepen de koning ‘in ruimer heldendicht’ te bezingen - wat zou impliceren
dat hij zijn eigen vers als een ‘klein heldendicht’ beschouwt - is een uitdrukking van Geerars,
20
die door de betrokken strofe (de 54ste) niet wordt gerechtvaardigd.
Conclusie. Met dit alles hoop ik te hebben aangetoond, dat de opvatting van Geerars niet
houdbaar is. In de 17de en 18de eeuw kende men hier te lande enkel het grote heldendicht,
de epopoeia. Van een epyllisch neven-genre wist men (buiten de kring der Graecisten) niets.
De door Geerars als ‘kleine heldendichten’ aangewezen verzen moeten worden beschouwd
als mengeldichten, die wegens het elitaire karakter van de bezongen personen of
gebeurtenissen de uiterlijke tooi kregen van een variabel - maar meestal vrij groot - aantal
stilistische en structurele elementen uit de sfeer en de voorstellingswereld van het epos,
met name de Aeneis. Van het volgen van bepaalde regels is daarbij geen sprake; de keuze
uit het materiaal is er steeds een ad hoc.
Na deze lange maar onvermijdelijke uitweiding, ter weerlegging van verwachte
tegenwerpingen, kan ik terugkeren naar het uitgangspunt van deze paragraaf. In de periode
tussen 1615 en 1645 verschenen er géén oorspronkelijke of vertaalde epen in het Nederlands.
Dat was niet het gevolg van gebrek aan belangstelling voor het epos bij de Renaissancisten.
Die belangstelling is integendeel reeds vanaf de eeuwwende duidelijk aanwijsbaar. Maar
ook zonder bewijsplaatsen mogen wij, in het bijzonder bij de Humanistisch-gevormden, het
klassieke epos bij hen bekend veronderstellen. Het spreekt vanzelf dat zij de Aeneis gelezen
hadden. Voor de Homerische epen ligt dit minder voor de hand, gezien het geringe aantal
kenners van het Grieks in die tijd. Maar de Ilias en de Odyssee waren beschikbaar in edities,
die naast de Griekse tekst ook een letterlijke vertaling in het Latijn bevatten. Reeds Coornhert
had daarvan gebruik gemaakt, en sindsdien was het aantal van dergelijke uitgaven
toegenomen. Bovendien waren er Franse vers-vertalingen in omloop, zoals die waarvan
Karel van Mander was uitgegaan. Wij mogen dan ook aannemen, dat de Homerische epen
voor de meer ontwikkelde Renaissancisten geen onbekende grootheden waren.
Overigens waren er ook omstreeks 1600 wel degelijk Nederlanders, die het Grieks grondig
beheersten; ik behoef in dit verband slechts te herinneren aan Daniël Heinsius. Merkwaardig
genoeg was zelfs de éérste Renaissancistische navolging van het epos, die door een
Nederlander geschreven werd, er een in het Grieks! Dat is een tè opmerkelijke omstandigheid
om er niet even aandacht aan te besteden.
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C.M. Geerars, Het epyllion enz., blz. 366. - Voor een nadere bespreking van deze strofe zie men beneden,
blz. 708-709.
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Het Griekse ‘epos’ van Nicolaes van Wassenaer
In 1605 verscheen te Leiden de Ἁρλεμίας, ‘Graeco carmine conscripta à Nicolao Iohan. à
21
Wassenaer’: een Grieks gedicht van ruim 1450 hexameters over het beleg van Haarlem
in 1572. De auteur Nicolaes Jansz. van Wassenaer was omstreeks 1580 geboren als zoon
van een Amsterdamse predikant. In mei 1604 werd hij benoemd tot docent aan de Latijnse
school te Haarlem, onder het rectoraat van de beroemde Cornelis Schonaeus die zich met
zijn Latijnse schooldrama's de eretitel ‘Christelijke Terentius’ verworven had. Daar schreef
hij zijn gedicht, dat hij op 1 december 1605 opdroeg aan Burgemeesters en Pensionaris van
de stad. Veel ouder dan 25 jaar kan hij toen dus niet zijn geweest.
Ik heb hierboven het woord epos tussen aanhalingstekens geplaatst. Men doet Van
Wassenaer's gedicht namelijk te veel eer aan, wanneer men er deze naam aan geeft. De
dichter heeft er ongetwijfeld ook geen echt heldendicht mee bedoeld. Hij wilde slechts zoveel
mogelijk in Homerische trant de geschiedenis van het beleg bezingen. Daarbij had hij
voortdurend de Ilias voor ogen en maakte hij gretig gebruik van elke kans om er wendingen,
zegswijzen, epitheta, beschrijvingen en vergelijkingen aan te ontlenen. Maar zowel aan het
begin als aan het slot van zijn gedicht neemt hij duidelijk distantie van de epische structuur.
In zijn inzet vertelt hij, hoe Pallas Athene hem op een nacht verscheen om hem op te dragen
de belegering van Haarlem te bezingen. En het slot is een lof van de stad, met een speciale
hulde aan haar meest vooraanstaande burgers, die met name worden genoemd.
Daartussen-in voldoet de dichter aan de opdracht van de godin. Kroniekmatig en ab ovo
vertelt hij wat er gebeurd is, of liever: herinnert hij eraan. Want er leven nog altijd burgers,
die de verschrikkelijke dagen van het beleg hebben meegemaakt, en de feiten zijn iedereen
bekend. Op de details behoeft hij dus niet in te gaan en naar volledigheid niet te streven.
Hij volstaat met de meest saillante punten, maar werkt die uitvoerig naar Homerisch voorbeeld
uit. De verdediger van de stad, Wigbold Ripperda, en de belegeraar, Don Frederik van
Toledo, worden in hun doen en denken voorgesteld als helden uit de Ilias; de strijd op de
wallen en de uitvallen van de belegerden herinneren voortdurend aan episoden uit de
gevechten om Troje. Zelfs de goden ontbreken niet: Zeus en Athene volgen het verloop van
het beleg met geëngageerde aandacht en trachten dit - hoewel zonder veel succes - ten
gunste van de Haarlemmers te beïnvloeden; daarbij fungeert Iris als bode van de eerste en
neemt Pallas de gedaante van een vooraanstaand burger aan om de belegerden te adviseren
en te bemoedigen. Alleen is er bij Van Wassenaer geen sprake van enige onpartijdigheid.
Don Frederik is zonder meer een wrede en verdorven geweldenaar, en zijn soldaten hebben
behalve dapperheid geen enkele goede eigenschap.
In het algemeen is Van Wassenaer in zijn opzet goed geslaagd. De wijze, waarop hij in
zijn beschrijvingen eigentijdse elementen - de kanonnen, het landschap, de topographie
van stad en omgeving - weet te ‘homeriseren’, ver-
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De volledige titel luidt:
ΑΡΛΕΜΙΑΣ // Η //ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ // ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ // ΑΡΛΕΜΙΗΣ, // Γενομένης τῷ ἔτει
ᾳφ́όβχ´. // Harlemias // sive // enarratio obsidionis // Vrbis // Harlemi, Quae accidit Anno 1572. // Graeco
carmine conscripta // A // Nicolao Iohan. à Wassenaer // Amsterodamaeo. // vignet // Lvgdvni Batavorum,
// Ex Officinâ Ioannis Patii, Academiae Typographi, // Anno CIɔ. Iɔ. C.V.
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dient ongetwijfeld waardering en zelfs bewondering. Hoogstens kan men als bezwaar
aanvoeren, dat hij een neiging heeft tot overdrijven, met name in het gebruik van epitheta
en Homerische vergelijkingen. De eerste stapelen zich soms wat al te zeer opeen, en de
vergelijkingen dijen wel eens zó uit dat de draad van het verhaal erdoor verbroken wordt.
Maar wellicht mede daardoor voelt de lezer zich inderdáád in de sfeer van Homerus
overgebracht. Over de qualiteit van de Griekse verzen durf ik als leek geen oordeel uitspreken.
Voor zover ik kan nagaan, lopen de hexameters vlot en beheerst hun dichter voortreffelijk
het Grieks. Hij houdt zich echter niet streng aan het taaleigen van Homerus en neemt ook
wel woorden of uitdrukkingen van latere auteurs over - wellicht om te laten zien hoeveel hij
gelezen had.
Tegenover de Griekse tekst voegde Van Wassenaer ‘propter Tyrones’ (met het oog op
beginnelingen) een Latijnse vertaling toe, al beschouwde hij - zoals hij met enige
hooghartigheid opmerkt - vertalingen van Griekse auteurs als bomen die door de herfst van
22
hun bladertooi zijn beroofd. Die vertaling wordt in proza en zoveel mogelijk regel voor regel
ad verbum gegeven, naar het voorbeeld dus van wat in de contemporaine Griekse edities
van Homerus gebruikelijk was. In combinatie met zijn verwijzing naar ‘Tyrones’ rechtvaardigt
dit de veronderstelling, dat Van Wassenaer met zijn dichtwerk tevens een didactisch oogmerk
had: het kon gebruikt worden als leerboek bij de studie van het Grieks. Deze secundaire
doelstelling zou de verklaring kunnen zijn voor het kennelijke streven van de auteur het
vocabulaire van zijn Grieks zo rijk mogelijk te maken.
De Harlemias van Nicolaes van Wassenaer verdient stellig door deskundige kenners van
het Humanisme nader onderzocht en geëvalueerd te worden. Dat is tot dusver, voor zover
ik weet, nog niet gebeurd. Er bestaat wel een moderne heruitgave van 1930, maar die is te
23
amateuristisch om wetenschappelijk bruikbaar te zijn.
- De belangstelling van de Renaissancisten beperkte zich niet tot het klassieke epos. Ook
voor het moderne hadden zij aandacht en waardering. Ik geef slechts enkele bewijsplaatsen,
maar bij een systematisch onderzoek zouden er ongetwijfeld méér aan het licht komen.
Wanneer Hooft in 1600 uit Florence zijn beroemde rijmbrief Aen de Camer In Liefd'
Bloeyende richt en daarin een opsomming geeft van de grote auteurs uit het antieke en
moderne Italië, wijdt hij niet minder dan twaalf regels aan Ariosto als dichter van de Orlando
furioso; regels die er geen twijfel
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‘Latinam translationem adjunxi (licet ipse autores Graecos translatos arboribus quibus Autumnus foliorum
honorem decussit comparem) propter Tyrones’.
Zij werd verzorgd door G.C. van Walsem. De titel luidt:
Harlemias. Het beleg der stad Haarlem in een Grieksch gedicht verhaald, door Med. Dr. Nicolaes van
Wassenaer Jzn., 1605. Op nieuw uitgegeven, de Grieksche Tekst in den tegenwoordig gebruikelijken
Griekschen druk overgebracht en met Inleiding, Hollandsche vertaling en Toelichtingen voorzien door
Med. Dr. G.C. van Walsem (Haarlem). - Leiden 1930.
Het voorwerk en de Latijnse vertaling werden niet opgenomen. De Inleiding en vooral de Toelichtingen
zijn te beperkt om te kunnen voldoen. De Nederlandse vertaling (in principe ad verbum) is onhandig en
daardoor moeilijk te volgen; ook blijkt zij meermalen onjuist. Bovendien zijn er bij het zetten woorden
weggevallen, waardoor bepaalde passages onbegrijpelijk worden.
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aan laten bestaan dat hij die met enthousiasme gelezen had. Tasso wordt niet genoemd.
Aan hem was Hooft toen blijkbaar nog niet toe.
Enkele jaren later - de datering staat niet precies vast - voltooit Hooft zijn tweede
jeugddrama, de Ariadne. Bij de uitbeelding van Ariadne's wanhoop, als zij door Theseus op
Naxos achtergelaten is, neemt hij vrijwel letterlijk een passage uit het tweede boek van de
25
Orlando over.
In 1604 verschijnt Het Schilder-Boeck van Karel van Mander, met als eerste onderdeel
Den Grondt der Edel vry Schilder-const, geschreven in achtregelige rederijkers-strofen met
rijmschema abaab/bcc. Sinds kort beschikken wij over een voortreffelijke uitgave van Den
26
Grondt door Hessel Miedema. Viermaal blijkt Van Mander daarin een gedeelte uit de
Orlando furioso verwerkt te hebben, terwijl de naam van Ariosto ‘ook in de rest van het
Schilder-boeck herhaaldelijk voor(komt)’. Die van Tasso wordt daarentegen niet genoemd,
evenmin als in de rijmbrief van Hooft.
Het eerste bewijs voor vertrouwdheid met de Gerusalemme liberata, dat mij bekend is,
vinden wij in Hooft's tafelspel De gewonde Venus, gedateerd 28 oktober 1607. Kalff heeft
er reeds in 1895 op gewezen, dat de regels 165-175 in vrije bewerking ontleend zijn aan de
27
25ste stanza van Canto XVI uit de Gerusalemme.
In de ‘Onderrichtinghe voor den Leser’, die hij aan zijn Il Divino Ariosto doet voorafgaan,
noemt Syceram het een voordeel van zijn vertaling dat men daardoor de toneelvoorstellingen
beter zal kunnen volgen, omdat de meeste opgevoerde stukken aan de Orlando ontleend
28
zijn. Welke stukken hij daarbij op het oog had, is niet goed duidelijk; waarschijnlijk doelde
hij in de eerste plaats op voorstellingen in een andere taal dan het Nederlands. Mocht hij
toch Nederlandse stukken (al dan niet in vertaling) hebben willen signaleren, dan zijn deze
blijkbaar niet bewaard gebleven. In ieder geval vermeldt Worp voor de eerste decennia van
de 17de eeuw slechts twee drama's, waarvan de stof uit de Orlando afkomstig is:
Rodenburgh's Rodomont en Isabella (1618) en de Isabella van Hooft en Coster (opgevoerd
29
in 1618, maar eerst uitgegeven in 1619). - Uit Tasso's Gerusalemme werd in die jaren geen
stof ter dramatisering getrokken. Dat gebeurde eerst aan het einde van de eeuw, toen de
toverijen van Armida aantrekkelijk materiaal vormden voor opvoeringen met kunst- en
30
vliegwerk.
Toch blijkt, voor zover valt na te gaan, omstreeks 1620 de belangstelling
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Gedichten van P.C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, Deel I (Amsterdam 1899), blz. 8, reg. 117-128.
W.A.P. Smit, Hoofts ‘Ariadne’ en Ariosto, in: De Nieuwe Taalgids XLII (1949), blz. 93-94. Ook opgenomen
in: id., Twaalf studies (Zwolle 1968), blz. 55-57.
Karel van Mander, Den grondt der edel vry schilder-const, uitgegeven en van vertaling en commentaar
voorzien door Hessel Miedema; 2 delen (Utrecht 1973). - Een samenvatting van de ontleningen aan
Ariosto vindt men in Deel II, blz. 634-635.
G. Kalff, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw (Haarlem 1895), blz. 192. - De
bewuste versregels in: Gedichten van P.C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, Deel II (Amsterdam 1900), blz.
27.
Voor Syceram zie men boven, blz. 214-215; voor de opmerking in zijn ‘Onderrichtinghe’: beneden, blz.
532.
J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, deel I (Groningen 1904), resp.
blz. 318-319 en 258-259.
Ibidem, blz. 353.
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voor de Gerusalemme die voor de Orlando aan het verdringen te zijn. In zijn Opdracht van
De Helden Godes des Ouwden Verbonds (1620) aan Johan Fonteyn citeert Vondel de 70ste
31
stanza van Gerusalemme XI, overgebracht in gepaard rijmende alexandrijnen. In diezelfde
tijd moet Maria Tesselschade begonnen zijn met haar vertaling van Tasso's epos.

De ‘Gerusalemme’-vertaling van Maria Tesselschade
Alles wat wij omtrent deze vertaling weten, berust op vermeldingen daarvan in brieven en
verzen van tijdgenoten. Worp heeft deze gegevens zorgvuldig bijeengezocht, en ik meen
niet beter te kunnen doen dan zijn samenvatting van het resultaat hier over te nemen. De
verwijzing naar zijn vindplaatsen laat ik daarbij achterwege; wie er belang in stelt, vindt ze
in Worp's noten.
Reeds vóór haar huwelijk [op 26 november 1623] was zij bezig met het vertalen
van Tasso's heldendicht La Gerusalemme liberata. In den zomer van 1633 is zij,
zooals Hooft het uitdrukt, ‘weder aen 't rijmen geraeckt en in dien diepen Tasso
verzoopen’; ook Huygens spreekt er van in de opdracht zijner vertalingen naar
Donne en vraagt ongeduldig: ‘Wanneer wil't besigh hert Geleggen van die draght’.
In 1639 zinspeelt Vondel in de opdracht der Elektra op hare vertaling en in het
volgende jaar is Tessel bezig met ‘uytschryven van (haer) Tasso’ en zendt de
vertaling van één couplet uit den 3den zang aan Barlaeus. [...] Dit couplet is het
eenige fragment van de vertaling, dat tot ons is gekomen. Van Baerle zinspeelt
32
op Tasso in het voorjaar van 1646.
Ook uit 1647 en 1648 vermeldt Worp nog zinspelingen op Tesselschade's
Gerusalemme-vertaling. En tenslotte wordt er in twee van de gedichten op haar dood (20
juni 1649), die van Jan Vos en Simon Ingels, met nadruk aan herinnerd.
Bijna dertig jaar heeft Maria Tesselschade dus - zij het ongetwijfeld met (grote) tussenpozen
- aan haar vertaling gewerkt. Zelfs de tragische en vrijwel gelijktijdige dood van haar oudste
dochtertje en haar man (op 28 en 29 mei 1634) heeft haar deze arbeid slechts tijdelijk doen
onderbreken. Dat bewijst wel, hoezeer zij het epos van Tasso bewonderde en er telkens
opnieuw door gegrepen werd.
Bij Tesselschade's dood was de vertaling nog niet (geheel) voltooid. Dat is wel de reden,
waarom zij er gedurende haar leven niets van heeft uitgegeven. Wat er daarna mee gebeurd
is, valt niet te achterhalen. In 1679 bezat Romanus van Wezel - de zoon van Tesselschade's
oudere zuster Anna Roemer Visscher - ‘nog eenige boeken van Tassoos verlost Jerusalem,
door Tesselschade vertaalt, een onvoltrokken [= onvoltooid] werk’, en had hij plannen de
nagelaten papieren van zijn tante en zijn moeder uit te geven. Het is daar echter nooit toe
33
gekomen, en sindsdien zijn deze papieren onvindbaar geworden of verloren gegaan.
De éne strofe, die Tesselschade in de Stille Week van 1640 aan Barlaeus toezond, werd
in 1644 opgenomen in de Amsterdamse herdruk van Jacobi
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WB II, blz. 306, reg. 48-55.
J.A. Worp, Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade
('s-Gravenhage 1918), Inleiding, blz. XXXVIII-XXXIX.
Ibidem, Inleiding, blz. XLVI-XLVII.
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Westerbani Minne-dichten ‘Met noch eenighe Gedichten van J. vander Burch, Anna Roemers,
34
Tesselschade en andere’. De toevoeging van de titel Op het lijden Christi geeft er daar het
karakter van een op zichzelf staand gedicht aan. Dat was mogelijk, doordat het hier gaat
om het gebed van Godfried en zijn soldaten, wanneer zij voor het eerst Jeruzalem
aanschouwen, waar Jezus voor hen geleden heeft en gestorven is. Vandaar ook, dat
Tesselschade juist deze strofe als een Goede-Vrijdagsgroet voor Barlaeus had
overgeschreven. Maar dit uitzonderlijke karakter heeft tot gevolg, dat wij er geen indruk door
krijgen van de wijze, waarop zij de episch-heroïsche toon van Tasso al dan niet tot zijn recht
wist te doen komen. Wij kunnen er enkel uit afleiden, dat zij strofen schreef van acht
alexandrijnen met rijmschema ababcdcd, en dat die alexandrijnen wat zwaar aandoen,
35
vergeleken bij de lichtvoetigheid van Tasso's ottave rime.

De ‘Gerusalemme’-vertaling van Vondel
36

Ook Vondel heeft zich met het vertalen van de Gerusalemme bezig gehouden. Het resultaat
daarvan is in twee handschriften bewaard gebleven, die naar hun vindplaats worden
aangeduid als het Petersburgse en het Oxfordse. Het eerste is - zoals Mej. Nijland het heeft
geformuleerd - ‘een eigenhandig klad van Vondel, en het draagt er alle sporen van een klad,
37
een oefening te zijn’. Van versificatie is nog geen sprake; het gaat om een tentatieve,
verkennende vertaling in proza. Er zijn talloze doorhalingen, verbeteringen (die vaak op hun
beurt wéér verbeterd worden), opengelaten plaatsen, margi-
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Ibidem, blz. 213, noot 3. - Voor de drukken van Westerbaen's Minne-dichten zie men: G.A. van Es in
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel V ('s-Hertogenbosch-Antwerpen z.j. [1952]),
blz. 149, noot 5.
Ik laat hier de bewuste strofe volgen naar de tekst bij Worp, blz. 214:

Wye ist, daer ghy, o Godt, met duysent beecken bloedich
Het aerdryck liet besproeyt, die niet ten minsten souw,
Om zulcken wrang gedacht, uyt storten, gans weemoedich,
Maer twee fonteinen van een bitter klachten dauw?
Ghy, mijn bevroosen Herdt, waerom, door d'oogen heenen,
En druppelt ghy niet aff heel tot een traenen vloet?
Ghy, myn verherde Hert, breeckt en wildt u ontsteenen,
Waert dat ghy altyt weent, soo ghy 't nu niet en doet.
Ter vergelijking de stanza van Tasso (Ger. III, st. 8):

Dunque, ove tu, Signor, di mille rivi
sanguinosi il terren lasciasti asperso,
d'amaro pianto almen duo fonti vivi
in si acerba memoria oggi io non verso?
Agghiacciato mio cor, ché non derivi
per gli occhi, e stilli in lagrime converso?
Duro mio cor, ché non ti spetri e frangi?
Pianger ben merti ognor, s'ora non piangi.
36
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Voornaamste literatuur over deze vertaling: W. de Vreese, Een eigenhandig handschrift van Vondel
ontdekt, in: Versl. en Mededel. Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterk. (Gent 1911), blz.
113-152. - J.F.M. Sterck, Vertaling van Tasso, in zijn bundel Oorkonden over Vondel en zijn kring (Bussum
1918), blz. 83-104. - J. Aleida Nijland, Vondel's ‘Godefroy of Hierusalem verlost’, in: Vondel-kroniek I
(1930), blz. 97-108; II (1931), blz. 57-67, 103-113, 159-169. Mijn overzicht is grotendeels aan deze studies
ontleend.
Vondel-kroniek I, blz. 98.
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nale notities. Afgezien van een aantal geheel of gedeeltelijk nog onvertaalde strofen - met
opengelaten ruimte voor latere invoeging - is de overzetting compleet, op één zang na. Het
vierde canto ontbreekt. Merkwaardig genoeg is dat juist de zang, waarin de episode van de
Helleraad voorkomt, die zo duidelijk van betekenis is geweest voor Vondel's Joannes de
38
Boetgezant.
Het Oxfordse handschrift is een afschrift van het eerste in een andere hand; bovendien
is daar de Italiaanse tekst op de helft der pagina's voor een deel bijgeschreven. ‘In dit
raadselachtig afschrift is Vondels tekst veranderd: spelling en woordgebruik zijn
gemoderniseerd, fouten verbeterd, leemten aangevuld; tevens bleek, bij nader onderzoek,
dat de hand van het Oxfordse [handschrift] ook in het Peterburgse heeft veranderd en
onderstreept. Een onoplosbare vraag blijft vooralsnog wat dit afschrift betekent, wie deze
39
Vondelbetuttelaar kan zijn geweest’.
Aangezien Vondel's Tasso-vertaling niet tot een uitgave heeft geleid, behoef ik er in het
kader van deze studie niet uitvoerig op in te gaan. Voor de ontwikkeling van het
Nederlands-Renaissancistische epos heeft zij rechtstreeks geen betekenis gehad, evenmin
als die van Tesselschade. Toch meen ik er goed aan te doen, over het Petersburgse
handschrift nog een en ander mee te delen. Daarin zien wij immers Vondel aan het werk,
en hebben wij te doen met een belangrijke fase in zijn epische vorming.
De eerste onderzoekers hebben in het algemeen weinig gunstig geoordeeld over het
resultaat, dat de dichter in dit klad-handschrift bereikte. De nadruk valt bij hen op de
vertaalfouten, vergissingen, onnauwkeurigheden, omissies e.d., die daarin voorkomen. De
conclusie luidde, dat Vondel het Italiaans niet voldoende beheerste om met zijn vertaling
iets waardevols tot stand te kunnen brengen.
Terecht heeft J. Aleida Nijland daartegen protest aangetekend, en betoogd dat juist de
vergissingen en verbeteringen in het handschrift dit maken tot ‘een stuk Vondelleven’:
We zien de dichter aan het werk: blijkbaar begint hij doorgaans woordelik te
vertalen, zonder eerst de gehele strofe te lezen, bemerkt dan dat hij zo niet verder
kan, omdat de zin anders gaat lopen, haalt het geschrevene door, verandert,
schrijft er een woord boven, eronder of in margine (soms 2, 3 of 4 maal), laat
ook wel eens een woord staan dat eigenlijk weg moet, of vergeet een letter bij
te schrijven of weg te schrappen - wat zeer zeker getuigt van grote haast. Toch
zijn er ook bewijzen te over van nauwkeurigheid, van weloverwogen
veranderingen met fijne kleurschakering die niet haastig geschied kunnen zijn,
maar met ziftend oordeel van nadenken werden neergeschreven. [...] Na mijn
nog slechts korte studie is de hoofdindruk: 'n zekere nonchalance, brede zwierige
kunstenaarsonverschilligheid die ‘in fretta e furia’ het alleen maar te doen is om
het allerbelangrijkste, en - om maar vooruit te komen, om de inhoud te kennen
40
- details op dat ogenblik onbelangrijk, verwaarloost.
Bovendien heeft Mej. Nijland scherp de vragen geformuleerd, waarvoor Vondel's onvoltooide
klad-vertaling ons stelt. De voornaamste daarvan zijn:
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Zie beneden, blz. 651-652.
J. Aleida Nijland, Vondel-kroniek I, blz. 98-99.
Ibidem, blz. 102-103.
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waaròm en wannèèr heeft de dichter dit werk aangevat? En waaròm ‘liet hij zijn vertaling
41
ten slotte links liggen, stelde er blijkbaar geen belang meer in?’
Het lag in de bedoeling van de schrijfster ‘een nauwkeurige studie en bewerking van
42
Vondels Tasso-vertaling, fouten en vergissingen incluis’ tot stand te brengen. Helaas is
het daar niet toe gekomen. In de tweede jaargang van de Vondel-kroniek heeft zij het ‘Darde
Boeck’ van de vertaling gepubliceerd, voorzien van ‘Opmerkingen’ over een aantal varianten,
verbeteringen enz. en over afwijkende lezingen van de grondtekst die Vondel's uitgangspunt
geweest zouden kunnen zijn. Als ik het goed zie, was dit nog slechts een voorlopige proeve
van wat de uiteindelijke bewerking had moeten worden. Maar na 1931 is er niets meer
gevolgd, noch van deze bewerking noch van een andere. Nog altijd ligt Vondel's
Gerusalemme-vertaling op een definitief onderzoek en een adaequate uitgave te wachten.
Quo-usque tandem?
Daarmee blijft voorlopig ook het antwoord uit op de vragen, die Mej. Nijland over deze
vertaling stelde. Op een enkel punt zou ik echter een voorzichtige gissing willen wagen. Niet
op dat van het tijdstip waarop Vondel er serieus mee begonnen is; daarvoor zijn er te veel
43
onzekerheden. Wel meen ik, dat het geoorloofd is verband te leggen tussen de vertaling
en de Constantinade, in zoverre dat de eerste behoorde tot het voorbereidende werk voor
het eigen epos. Dat behoeft niet te betekenen, dat de vertaling met het oog op de
Constantinade begònnen werd. Maar wij mogen, dunkt mij, veilig aannemen dat bij het
voortwerken eraan, in de loop van de twintiger jaren, de gedachte aan een eigen epos - ook
al stond het onderwerp nog niet vast - de dichter heeft gestimuleerd. Immers: ‘het overzetten
uit vermaerde Poëten helpt den aenkomende Poeet, gelijck het kopieeren van kunstige
44
meesterstucken den Schilders leerling’, zoals hij het later zelf zou formuleren. Als wij
daarvan uitgaan, lijkt het niet onmogelijk dat Vondel ook in de dertiger jaren, vóórdat - en
misschien zelfs ook wel eens nàdat - hij met het schrijven van de Constantinade begonnen
was, met zijn Tasso-vertaling bezig is geweest. In ieder geval doet de veronderstelling van
nauwe samenhang tussen vertaling en epos ons een antwoord aan de hand op de vraag,
waarom hij op een gegeven ogenblik blijkbaar alle belangstelling voor zijn Gerusalemme
verloor. Dat zou dan het gevolg geweest kunnen zijn van het opgeven van de Constantinade,
waartoe de vertaling een voorbereidende studie was.
- Niet alleen met vertalingen, maar ook met oorspronkelijk werk was er in de periode tussen
1615 en 1645 wel degelijk sprake van epische activiteit. Misschien is toen het eerste
Nederlandse epos geschreven door Laurens Reael
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(1583-1637). Michels heeft er de aandacht op gevestigd, dat Barlaeus in zijn epitaphium op
iets dergelijks schijnt te duiden:
Wij lezen daar onder meer, dat de gestorvene Mercurius en Phoebus had
overgebracht naar de onbeschaafde Indiërs, onder de auspiciën van welke
godheden hij respectievelijk koophandel en wijsheid had bedreven; en vervolgens:
Ivit Musa comes bellis, interque sarissas
Nobile bellatrix dextera scripsit epos.

Dat is: de Muze vergezelde hem bij de oorlogvoering, en zijn krijgshaftige
45
rechterhand schreef een verheven heldendicht, te midden van de wapenen.
Terecht merkt Michels op, dat met ‘epos’ hier niet op de militaire heldendaden van Reael
kan worden gedoeld, omdat dan de Muze niet genoemd zou zijn.
Omtrent dit ‘epos’ is verder niets bekend. Wij weten dus niet, of Barlaeus met dit woord
inderdaad een epopoeia bedoelde, dan wel een secundaire betekenis op het oog had. Mocht
het eerste het geval zijn, dan behoeft het gedicht nog geen Nederlands epos te zijn geweest;
Reael zou het ook in het Latijn geschreven kunnen hebben. Meer valt er helaas niet over
te zeggen.
Gelukkig zijn wij wat beter ingelicht ten aanzien van Vondel's onvolschreven Constantinade,
die in het bovenstaande terloops al ter sprake is gekomen.

46

De Constantinade en haar mislukking

Wij weten niet precies, wanneer Vondel zich - o.m. door de vertalende bestudering van
Vergilius en Tasso - voldoende voorbereid heeft geacht om de pen op papier te zetten voor
het schrijven van een eigen epos. Maar in augustus 1632 is hij in ieder geval met Hugo de
Groot in correspondentie over de vraag of de veldtocht van Constantijn de Grote naar Rome
een geschikt onderwerp voor hem zou kunnen zijn. Twee jaar later blijkt hij al zó ver
gevorderd, dat hij het vijfde boek van de Constantinade op het Muiderslot kan komen
47
voorlezen. Ondanks de dood van zijn vrouw in februari 1635 blijft hij aanvankelijk moedig
aan zijn epos voortwerken. Maar dan raakt de vaart eruit, en op 9 september 1639 moet
Vondel aan Hugo de Groot meedelen dat ‘ick mijnen grooten Constantyn moet vergeten,
48
en met yet minders my zoecken te behelpen. Ick ben aen de treurspelen vervallen ...’. Wel
koestert hij dan nog de hoop later zijn epos te zullen kunnen voortzetten, maar het is er nooit
van gekomen. Tenslotte heeft hij zelfs ‘zynen Konstantyn by zyn leven aan stukken gescheurt.
[...] Niets bleef'er van over dan eenige stukken en brokken, die hy sedert in andere werkken
49
te pas braght’.
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Maar al is er dan niets van het epos bewaard gebleven, toch kunnen wij ons uit allerlei
incidentele gegevens wel een beeld vormen van wat Vondel daarbij voor ogen moet hebben
gestaan. En dat was een Christelijk epos in Tassoniaanse zin. De keuze van het onderwerp
werd ongetwijfeld door het voorbeeld van Tasso bepaald. Er zijn genoeg parallellen tussen
Godfried van Bouillon en Constantijn de Grote om het vrijwel zeker te maken, dat Vondel
met zijn epos een aemulerende imitatio van de Gerusalemme liberata beoogde. In beide
gevallen wordt de held door God geroepen om de vijanden van het Christendom te bestrijden
en een heilige stad uit hun handen te verlossen. In beide gevallen moet in voortdurende
gevechten een verbitterde en hardnekkige tegenstand worden overwonnen. In beide gevallen
wordt de dood van de vijandelijke aanvoerder het symbool van de overwinning. En als deze
eindelijk behaald is, volgt bij Tasso als apotheose het moment waarop Godfried op het
Heilige Graf te Jeruzalem zijn wapens neerlegt en aan Christus toewijdt. Eenzelfde apotheose
had ook Vondel's Constantijn moeten bereiken, zoals valt af te leiden uit het perspectief dat
de dichter zich in de Lyckklaght over de dood van zijn vrouw door de schim van Maeyken
laat voorhouden, wanneer deze hem aanspoort het werk aan zijn epos voort te zetten tot
het triomferende einde, als Constantijn
't Gewijde swaard, aen God verlooft,
50
Ontgord, op der Apostlen graven.

Wij beschikken niet over directe aanwijzingen dat Vondel, behalve Tasso's epos, ook diens
Discorsi over het heldendicht heeft bestudeerd. Onmogelijk is dit echter niet. In ieder geval
blijkt hij op de hoogte van het Tassoniaanse voorschrift dat de hoofdpersoon van een epos
51
een deugdheld behoort te zijn. Dat valt op te maken uit de brief met inlichtingen, die Hugo
52
de Groot hem op 17 augustus 1632 schreef. Daarin komt de volgende passage voor: ‘De
Grieken roemen Constantyn seer hoogh ende noemen hem den Apostelen gelyk. My dunkt,
dat hy geen quaedt Prins en is geweest sedert hy de Christelyke Religie heeft aengenomen’,
ook al hebben zijn vijanden hem belasterd. Wij kunnen uit deze opmerking vrijwel de vraag
reconstrueren waarop zij antwoord geeft. Blijkbaar voelde de dichter zich niet helemaal
gerust over de keuze van zijn held. Was Constantijn edel, rechtschapen en ‘volmaakt’ genoeg
om de held van een epos te kunnen zijn? Vondel neemt het desbetreffende Tassoniaanse
voorschrift, dat ook door de Fransen was aanvaard, zó ernstig, dat Hugo de Groot hem
omtrent Constantijn's geestelijke adel gerust moet stellen, voordat hij vrijheid vindt met de
uitvoering van zijn plan voort te gaan.
In dit verband krijgt een ander gegeven bijzondere betekenis. Wanneer Geeraardt Brandt
na Vondel's dood bezig is met het schrijven van diens biografie, probeert hij zoveel mogelijk
inlichtingen te verzamelen van personen die met Vondel in aanraking zijn geweest of iets
over hem weten. Onder de antwoorden, die hij ontvangt, is er ook een van Joachim Oudaan,
gedateerd 11 december 1682, waarin een interessante passage over de Constantinade
53
voorkomt. Er kunnen, meent Oudaan, verschillende redenen zijn geweest voor
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‘'t lang achterweeg blijven, en eijndelijk vernietigen, van Konstantijn’. Maar hij wil er één
noemen, waarover Ds. Daniël de Breen hem gesproken heeft: een goede kennis van Vondel
juist in de jaren waarom het hier gaat. Deze zegsman nu ‘meende dat Vondel eijndelijk heeft
beginnen te zien, dat Konstantijn zoodanig de man niet en was, als hij zich in 't eerst wel
had ingebeeld, en voorgestelt’. In het bijzonder worden dan de vergiftiging van Constantijn's
zoon Crispus op bevel van zijn vader en de kort daarop gevolgde executie van keizerin
Fausta vermeld, waar Vondel, volgens De Breen, ‘met goed gevolg niet van zag te maken,
om zijnen Held buijten opspraak te houden, of voor zoo groot en heijlig te doen henen gaan,
als hij hem in 't eerst had opgeheven’. Helemaal duidelijk zijn de implicaties van deze
mededeling niet. Het ter dood brengen van zijn zoon en echtgenote is inderdaad een donkere
bladzijde in het leven van Constantijn, al zijn niet alle achtergronden daarvan bekend. Maar
het gebeurde eerst nà de triomfantelijke intocht van de overwinnaar in Rome, en viel dus
buiten de eigenlijke stof van Vondel's epos. Daar staat evenwel tegenover, dat Constantijn
deze twee moorden - want dat zijn het tenslotte - pleegde, toen hij reeds tot het Christendom
54
was overgegaan. Tegen de achtergrond van de Tassoniaanse regel omtrent de epische
held is het zeker niet onwaarschijnlijk, dat Vondel met dit feit moeite heeft gehad. Maar
Oudaan geeft hier slechts weer wat De Breen meende, en begrijpt dat wij voorzichtig moeten
zijn met het trekken van een conclusie: ‘doch wat hier van zij, wij moeten dit, gelijk veel
onzekerheden, de inwindselen des tijds bevolen laten’.
Toch mag de betekenis van Oudaan's mededeling aan Brandt vooral niet worden
onderschat. Zij hangt samen met een van de voornaamste voorschriften, die voor het
Renaissancistische epos van de 17de eeuw golden! Ik acht het dan ook zeer waarschijnlijk,
dat de teleurstelling omtrent Constantijn's geestelijke adel een van de redenen is geweest,
die er Vondel toe hebben gebracht het voortwerken aan zijn epos op te geven.
Eén van de redenen. Want er waren er meer. Vondel zelf noemt er een, en Geeraardt
Brandt een tweede. Het zou dwaasheid zijn daaraan minder waarde te willen toekennen
dan aan het argument van De Breen, alleen omdat dit laatste een literair-theoretisch karakter
heeft.
In de reeds geciteerde brief aan Hugo de Groot, waarin hij meedeelt zijn ‘grooten
Constantyn’ voorlopig te moeten vergeten, noemt Vondel zelf de dood van zijn vrouw als
oorzaak daarvan: ‘Sedert de dood van mijn zalige huisvrouw heeft mijn couragie eenen
55
krack gekregen ...’. Dat is op het eerste gezicht even duidelijk als begrijpelijk. Bij nadere
beschouwing rijst er echter toch wel een vraag. De krack in Vondel's couragie betrof blijkbaar
nièt zijn poëtische creativiteit in het algemeen, maar uitsluitend zijn vermogen om voort te
werken aan de Constantinade. Toen hij het bewuste zinnetje neerschreef, had Vondel na
de dood van Maeyken alweer heel wat geschreven, met inbegrip van Gysbreght van Aemstel
en Maeghden, alsmede vertalingen van De Groot's Sophompaneas en Sophocles' Electra.
Maar met de Constantinade
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wilde het niet meer. Waarom had de dood van zijn vrouw juist voor dit werk een negatieve
invloed op de ‘couragie’ van de dichter?
Het lijkt mij waarschijnlijk, dat het antwoord op deze vraag gezocht moet worden in de
toon van het epos. Wanneer wij de Verovering van Grol - zoals ik meen dat wij inderdaad
moeten doen - beschouwen als Vondel's aanloop naar de Constantinade, dan mogen wij
aannemen dat het epos gekenmerkt werd door dezelfde speelse, ietwat exuberante
verbeeldingskracht en vreugdevolle scheppingsdrift, die aan de Verovering hun charme
verlenen. Als dit juist is, moet de Constantinade de lichte toets hebben gehad, waarin ook
56
de Gerusalemme geschreven werd en die een erfenis van de romanzo is. Het is volkomen
aannemelijk dat Vondel na de dood van Maeyken de lichtheid van toon en de speelse
uitbundigheid, die tot dusver zijn epos hadden bepaald, niet heeft kunnen terugvinden. De
spontane blijmoedigheid van de dichter had een krack gekregen: ‘Ick ben aen de treurspelen
vervallen’.
Brandt citeert in zijn biografie de brief van Vondel aan Hugo de Groot, maar beschouwt
de ‘krack in de couragie’ kennelijk slechts als reden voor een tijdelijke onderbreking van het
werk, en voert voor het definitieve opgeven een ander motief aan. In de loop der jaren dat
Vondel met de Constantinade bezig was, zou diens kunstzin zich volgens hem zódanig
hebben ontwikkeld, dat hij de vroegst geschreven gedeelten van zijn epos niet meer als
57
goed kon aanvaarden.
Leendertz merkt in de Inleiding op zijn uitgave van Brandt's biografie op, dat ‘dit bericht’
ernaar uitziet afkomstig te zijn van Vondel zelf en dus wel juist zal wezen. En dan vervolgt
hij: ‘het is ons volkomen begrijpelijk, dat (Vondel) na zijn overgang tot de Roomsche Kerk
in het begin [van zijn epos] heel wat vond, dat hij nu niet meer onder zijn naam wilde laten
58
drukken’. Het eerste kan ik onderschrijven, maar het laatste lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk.
In de geschiedenis van Constantijn ging het om Christendom tegenover heidendom, en
behoefden de tegenstellingen tussen Rooms en Reformatorisch niet te worden aangeroerd.
Bovendien is Leendertz' interpretatie in strijd met Brandt's mededeling dat Vondel
‘ondertusschen in de kunst toenam’ (cursivering van mij).
Ik zoek dan ook in een andere richting naar een verklaring van de opmerking bij Brandt.
Het staat wel vast, dat Vondel zijn Constantinade heeft opgezet als Vergiliaans-Tassoniaans
epos, in bewondering zowel voor de Gerusalemme als voor de Aeneis. Maar gaandeweg
zal hij kritischer zijn komen te staan tegenover Tasso. Dat is geheel in overeenstemming
met de ontwikkeling van de opvattingen in de 17de eeuw. Bij alle bewondering voor Tasso
werd zijn epos toch wel wat excessief gevonden in de veelheid van episodische uitweidingen
en inlassingen. De strakkere compositie van de Aeneis was meer in overeenstemming met
de inzichten van het zich constituerende klassicisme, en genoot daarom steeds meer de
voorkeur. Zowel in Frankrijk als bij Vondel valt deze ontwikkeling naar een strenger en
soberder compositie omstreeks 1640 duidelijk waar te nemen. Bij Vondel werd zij in de hand
gewerkt door zijn vriendschap met Vossius, die hem in de geheimen van de poëtica en de
Aristotelische voorschriften inwijdde. Het zou dus allerminst vreemd zijn,
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als Vondel in 1639 of daaromtrent tot de conclusie gekomen was dat hij in de oudste
gedeelten van zijn epos Tasso te véél zou hebben gevolgd, ondanks de poging om tevens
Vergilius te imiteren. Heeft dit ‘te veel’ zich misschien gemanifesteerd in een aantal
Tassoniaans-gekleurde episoden, die hij aanvankelijk als toelaatbaar beschouwde en later
niet meer? Het lijkt niet alleen plausibel, maar het zou ook verklaren waarom hij de moed
miste tot verbetering over te gaan. De eliminatie van dergelijke gedeelten zou immers méér
geweest zijn dan een reeks incidentele correcties; het zou zijn neergekomen op een nieuwe
compositie en daarmee op een vrijwel geheel herschrijven.
Zo komen wij dus tot drie mogelijke motieven voor het opgeven van de Constantinade.
In de volgorde waarin wij ze besproken hebben: teleurstelling in de integriteit van de held;
onmacht om na Maeyken's dood de lichte toon van vroeger terug te vinden; toenemende
kritiek op Tasso en als gevolg daarvan afwijzing van de excessiviteit in de compositie van
de vroegst-geschreven boeken uit zijn eigen epos. Waarschijnlijk zullen al deze factoren
een rol hebben gespeeld, en hebben zij gezamenlijk het complex opgeleverd dat Vondel tot
59
‘zulk een weêrzin’ tegen zijn epos bracht, dat hij het tenslotte verscheurde.
Dat de periode tussen 1615 en 1645 geen oorspronkelijke of vertaalde epen in het Nederlands
heeft opgeleverd, werd dus nièt veroorzaakt door gebrek aan belangstelling of door het
uitblijven van epische activiteit. Het is het gevolg van een ongelukkige samenloop van
omstandigheden, waardoor veelbelovende initiatieven tenslotte op niets uitliepen en de
voltooide gedeelten verloren zijn gegaan. Wij moeten dat ernstig betreuren. Als Maria
Tesselschade haar versvertaling van de Gerusalemme voltooid en uitgegeven had, als het
epos van Vondel omstreeks 1640 was verschenen - dan zou de ontwikkeling van de
Nederlandse epiek waarschijnlijk heel anders verlopen zijn dan nu het geval is geweest.
Goed voorgaan doet immers goed volgen. Maar ook het omgekeerde is waar: als het eerste
schaap niet over de dam komt, laten de andere het afweten. Doordat in de besproken periode
de eerste schapen niet over de dam kwamen, werd er in de daarvoor meest geëigende tijd
géén basis gelegd en géén traditie gevormd voor een Nederlands Renaissance-epos. Na
1645 moest er nog altijd een begin worden gemaakt.

§ 4. Het bos-complex van 1645 tot 1665
Op de dertig magere jaren volgen er twintig vette. Ineens komen nu de eposuitgaven in
snelle opeenvolging van de pers. Binnen twee decenniën vallen er niet minder dan veertien
te signaleren, waaronder twee welker beide helften in verschillende jaren het licht zagen,
zodat men ook tot een aantal van zestien kan komen. Bovendien werd één van deze uitgaven
in de loop van deze twintig jaar viermaal herdrukt. Dat brengt het totaal op twintig.
Voor het overgrote deel gaat het daarbij om vertalingen. Zowel de uitgaven in twee
afzonderlijk verschenen delen als de herdrukken behoren tot deze groep, die zodoende
driekwart van het geheel omvat. Door de frustraties in de
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vorige periode was er een achterstand ontstaan, die men trachtte zo snel mogelijk in te
lopen.
Het aantal oorspronkelijke epen is uiteraard veel geringer. Eigen vinding laat zich nu
eenmaal niet forceren. Het is dan ook eerder een opmerkelijk dan een teleurstellend resultaat,
dat wij in de betrokken periode vijf edities met origineel episch werk aantreffen, te meer
omdat één van die edities twéé epen bevat. Daar staat dan tegenover, dat één van de andere
een Latijns epos betreft en dus eigenlijk buiten het kader van deze studie valt.
Met het bovenstaande is de indeling van deze paragraaf feitelijk al gegeven. Eerst bespreek
ik de reeks vertalingen, die tussen 1645 en 1665 verschenen zijn. Daarna komen de
oorspronkelijke epen uit deze periode aan de orde, voor zover zij in het Nederlands
geschreven werden. En tenslotte vraag ik héél summier ook even aandacht voor het Latijnse
epos, omdat anders mijn overzicht onvolledig zou zijn.

De vertalingen
De stoot daartoe kwam van Vondel. In 1646 publiceerde hij een vertaling van Publius Virgilius
Maroos Wercken, in proza. Hoewel deze uitgave óók de Bucolica en de Georgica bevat,
behoeven wij daaraan in het kader van deze studie geen aandacht te besteden. Ik bespreek
dit werk dan ook, alsof het enkel ging om een vertaling van de Aeneis. Dat is trouwens in
zekere zin ook wel gerechtvaardigd. Onder het werk van Vergilius neemt diens epos zowel
naar omvang als betekenis verreweg de belangrijkste plaats in. En bovendien heeft Vondel's
vertaling het vooral aan de Aeneis te danken, dat zij zoveel belangstelling ondervond en
invloed uitoefende.
Vondel gaf daarmee de eerste volledige Aeneis-vertaling na die van Cornelis van Ghistele.
Anders dan deze vertaalde hij echter in proza. Dat betekende - althans voor de Nederlandse
letteren - een inbreuk op de traditie, die wilde dat dichtwerken altijd in dichtvorm werden
overgezet. Proza-vertalingen van klassieke of moderne poëzie werden slechts vervaardigd
bij wijze van studie of oefening, en om als basis te dienen voor latere versificatie. Uitgegeven
werden zij niet.
Vondel brak met deze traditie, en verdedigde dit in zijn Opdracht aan Huygens met een
beroep op de meerdere tekstgetrouwheid, die bij een vertaling in proza mogelijk was. Naar
mijn overtuiging zit er echter méér achter, en moeten wij verband leggen tussen deze
ongebruikelijke manier van doen en de mislukking van zijn Constantinade. Dit overzicht is
niet de plaats daarop nader in te gaan; dat hoop ik in het hoofdstuk over Vondel's
60
Aeneis-vertalingen te doen. Hier kan ik volstaan met erop te wijzen, dat Vondel het werk
van Vergilius in proza vertaalde.
Hij had daarmee een onverwacht succes. De belangstelling - niet altijd de waardering! was zó groot, dat er in het jaar van uitgave nog twee oplagen nodig bleken. In 1652 en 1659
volgden opnieuw herdrukken, zodat de Aeneis-in-proza van Vondel binnen de besproken
periode niet minder dan vijfmaal van de pers kwam. Na 1665 gebeurde dat nòg driemaal,
één keer in de 17de en twee keer in de 18de eeuw.
Maar niet alleen met zijn vertaling had Vondel succes. Ook het principe, waarvan hij was
uitgegaan, vond gretig ingang. Op zijn gezag waagden anderen
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het nu eveneens proza-overzettingen op de markt te brengen. En het is zeker geen toeval,
dat dit in de eerste plaats vertalingen van epen zijn.
In 1649 opende de Amsterdamse boekverkoper en uitgever J.J. Schipper de rij met een
proza-vertaling van de Orlando furioso, zij het niet rechtstreeks naar Ariosto, maar naar een
Franse bewerking in proza. - Twee jaar later ‘vertaalde’ een zekere G.V.S., onder de titel
De Dooling van Ulisses, de Odyssee: een vrije en weinig nauwkeurige weergave voor populair
gebruik, die niet alleen door de titel het vermoeden wekt zwaar te leunen op De Dolinge van
Coornhert. - Weer enkele jaren later, in 1654, gaf J.H. Glazemaker het tweede deel in het
licht van De Iliaden van Homerus: in proza vertaald naar de Latijnse ‘interpretatio ad verbum’
bij de Griekse tekst. In 1658 volgde het éérste deel, met de boeken I tot en met XII. De
vreemde volgorde, waarin deze twee delen verschenen, moet wel verklaard worden uit de
overweging bij Glazemaker - of zijn uitgever -, dat de eerste twaalf boeken van de Ilias in
de vertaling van Karel van Mander reeds ter beschikking stonden, hoe gebrekkig dan ook,
en dat een vertaling van de laatste twaalf boeken daarom prioriteit behoorde te hebben. In hetzelfde jaar 1658, waarin Glazemaker zijn Iliaden voltooide, publiceerde Joan Dullaart
een proza-vertaling van Tasso's Gerusalemme liberata, waarmee dit epos voor het éérst in
het Nederlands bereikbaar werd. Evenmin als Schipper ging Dullaart van de oorspronkelijke
tekst uit; ook hij vertaalde naar een Franse bewerking in proza.
Daarmee waren dus tussen 1646 en 1658 op éénmaal alle vijf grote epen uit de Oudheid
en uit de Italiaanse 16de eeuw binnen het gemakkelijk bereik van het Nederlands-lezende
publiek gekomen. Het gehalte van die vertalingen liep ver uiteen, en behalve de Aeneis
waren zij geen van alle naar de grondtekst bewerkt. Maar het opmerkelijke feit blijft, dat zij
er alle vijf waren: de Aeneis, de Odyssee, de Ilias, de Orlando en de Gerusalemme - alle
vijf in proza. Zó groot was de invloed van Vondel's voorbeeld.
Dat bleek opnieuw, toen hij in 1660 zijn Vergilius-vertaling nogmaals publiceerde, maar
nu overgebracht in dichtvorm. Daarmee conformeerde hij zich uiteindelijk toch weer aan de
Nederlandse vertaal-traditie en kwam hij praktisch terug van wat hij in zijn Opdracht van
1646 aan Huygens verdedigd had. Blijkbaar werd dit door potentiële andere vertalers opgevat
als aanwijzing dat proza-vertalingen van een epos toch niet als definitief konden worden
beschouwd. Er kwamen tenminste geen nieuwe bij, ook niet van de Odyssee die in de
bewerking van G.V.S. toch moeilijk bevredigend kon worden genoemd. En de reeds
verschenen proza-vertalingen werden geen van alle herdrukt.
Maar wèl kwamen er kort na die van Vondel nòg drie vèrs-vertalingen van de Aeneis op
de markt. In 1661 gaf Jacob Westerbaen het eerste deel van de zijne uit, het jaar daarop
gevolgd door het tweede. Het was ongetwijfeld zijn bedoeling geweest daarmee Vondel's
Aeneis-in-proza te vervangen door een vertaling, die meer recht deed wedervaren aan het
epos van Vergilius door handhaving van de dichtvorm. Doordat hij langzamer werkte dan
de Amsterdamse dichter, was deze hem echter vóór geweest en verscheen Westerbaen's
vertaling min of meer als mosterd na de maaltijd.
In 1663 kwam naast deze twee Aeneisvertalingen-in-verzen nog een derde te staan: die
van de Goudse dichter Dirck Doncker. Het was er hem niet om te doen met het werk van
zijn beide voorgangers te wedijveren, maar om een - althans voor de Aeneis - nieuwe vorm
van vers-vertaling te introduceren. Hij brengt namelijk de Latijnse tekst ‘met het zelfde getal
der regelen’ over,
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d.w.z. dat hij zijn tekst zoveel mogelijk regel voor regel met die van Vergilius laat
corresponderen. Zo verklaart hij tenminste in zijn woord-vooraf Tot den Lezer. Naar alle
waarschijnlijkheid is echter ook Doncker met zijn werk begonnen vóórdat de Aeneis-in-verzen
van Vondel verscheen, en had ook hij aanvankelijk de bedoeling diens proza-overzetting te
vervangen en te overtreffen door een bewerking in dichtvorm.
Zowel de Aeneis-vertaling van Westerbaen als die van Doncker vallen dan ook niet los
te denken van Vondel's werk, dat er de stimulans toe vormde. Trouwens, ook nog in ander
opzicht zijn beide dichters aan hem schatplichtig. In hun vertalingen is duidelijk de invloed
van Vondel's Aeneis-in-proza merkbaar!
Intussen was in 1662 te Antwerpen ook een Zuidnederlandse Aeneis-in-verzen verschenen.
De auteur is de Antwerpse dichter Roeland van Engelen, die echter niet verder kwam dan
het begin van boek VII; alles wijst erop, dat hij midden in zijn werk door de dood werd verrast.
Van de besproken vertalingen is de zijne verreweg de minst geslaagde. Het meest
opmerkelijke ervan is, dat ook hij de Aeneis-in-proza van Vondel gekend moet hebben en
op een later tijdstip misschien eveneens diens Aeneis-in-verzen.

De oorspronkelijke epen
In hetzelfde jaar 1646, waarin Vondel's proza-vertaling van Vergilius verscheen, zagen ook
de eerste oorspronkelijke Nederlandse epen het licht. Toen gaf namelijk Lambert van Bos
zijn bundel Essays ofte Poëtische Betrachtingen in eigen beheer uit; het jaar daarop werd
deze uitgave door zijn drukker overgenomen, waarbij de bundel op het nieuwe titelblad ook
een nieuwe titel kreeg: Triodon, of Dryling van Heldendichten. De drie heldendichten, die
daarmee worden aangekondigd, zijn: een vers-vertaling van de eerste zes boeken uit de
Thebais van Statius, en twee oorspronkelijke historie-epen, de Belgias en de Mauritias. Om
die beide laatste is het ons hier te doen.
De Belgias geeft in vijf boeken de geschiedenis van de Tachtigjarige oorlog tijdens het
bewind van Alva, van 1568 tot 1573. In wezen gaat het hier dus om een historische kroniek,
maar Van Bos heeft zijn uiterste best gedaan de verhaalde gebeurtenissen zoveel mogelijk
te epopiseren. Daarbij maakte hij dankbaar gebruik van het voorbeeld dat Vondel - zij het
zonder de bedoeling een epos te schrijven - in de Verovering van Grol gegeven had voor
Vergiliaans-Tassoniaanse epopisering van historische feiten. Het geheel is niet zonder
verdienste, al openbaart zich reeds hier Van Bos' gebrek aan diepgang en originaliteit.
De Mauritias is veel beperkter van opzet. In drie ‘Gezangen’ (canto's) wordt hier de
overwinning van Maurits in de slag bij Nieuwpoort bezongen. Er is een sterke Tassoniaanse
inslag, maar met uitsluiting van het wonderbaarlijke en miraculeuse. Het korte epos zit goed
in elkaar en laat zich prettig lezen. In zijn soort mag het zelfs geslaagd worden genoemd.
Datzelfde kan niet worden gezegd van het epos, dat Lambert van Bos in 1648 op zijn
eerste bundel liet volgen: Batavias of Batavische Aeneas. Hij beoogde daarmee, zoals uit
de tweede titel blijkt, een Nederlandse aequivalent van de Aeneis, met de legendarische
figuur van Baeto als hoofdpersoon. Aanvankelijk volgt hij bijna slaafs de avonturen na, die
Vergilius door Aeneas beleven laat, getransponeerd naar de kusten van Holland en Zeeland.
Maar de tocht van Baeto en diens broeder Salant naar de voor hen bestemde land-
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streken blijkt onvoldoende om er zes boeken mee te vullen. Van Bos last daarom - vooral
in de tweede helft van zijn werk - een aantal griezelverhalen in, die eigenlijk niets meer met
de hoofdhandeling te maken hebben en uit een oogpunt van epische compositie de Batavias
tot een volslagen mislukking maken.
Noch met zijn Triodon, noch met de Batavias heeft Lambertus van Bos bij zijn tijdgenoten
ook maar enige weerklank gevonden. Zijn werk is, voor zover ik heb kunnen nagaan, in de
meest letterlijke zin doodgezwegen. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat hij precies gaf wat
men in de jaren tussen 1645 en 1650 niet verlangde. Het publiek had behoefte aan een
vertaling van de Aeneis; en hij bracht een stuk van de Thebais in Nederlandse verzen over.
Men zag uit naar een Vergiliaans-Tassoniaans epos van formaat, zoals de Constantinade
had beloofd er een te worden; en hij bood een tweetal kleine historie-epen aan, die naar de
toenmalige opvatting geen werkelijke epen waren, maar epopiserende geschiedschrijving
in de trant van Lucanus. Men hoopte op een nationaal heldendicht dat voor de Nederlanden
zou kunnen zijn wat de Aeneis voor Rome geweest was; en hij kwam met de Batavias, die
als epos door geen zinnig mens serieus kon worden genomen.
Van Bos heeft het na 1648 dan ook niet meer in episch werk gezocht. Hij wendde zich tot
andere, vooral historische arbeid, waarmee hij meer succes boekte. Alleen in 1661 keerde
hij nog eenmaal tot het epos terug, om met een laudatief ‘gelegenheids-heldendicht’ de
Restauratie in Engeland en de troonsbestijging van Karel II te vieren. De Britannias kwam
echter niet boven het peil van de beide vroegere historie-epen uit en bleef zelfs beneden
dat van de Mauritias.
Door de mislukking van Vondel's Constantinade had Lambert van Bos de kans gekregen
de eerste dichter te zijn, die oorspronkelijke Nederlandse epen publiceerde. Maar hij bleef
als heldendichter, buiten zijn kleine vriendenkring in Dordt, onopgemerkt en onbekend. En
zo werd het uiteindelijk tòch Vondel, die het eerste epos schreef dat van belang zou blijken
voor de opkomst en ontwikkeling van een Nederlandse epiek: Joannes de Boetgezant,
verschenen in 1662.
Het is een heel ander soort epos dan de Constantinade geworden zou zijn: meer
klassicistisch dan Renaissancistisch, beperkter van omvang, en - vooral! - Bijbels in plaats
van profaan. Dat laatste confronteerde Vondel met alle problemen, waarvoor in geheel
West-Europa de dichters van Bijbelse epen zich gesteld zagen, omdat de epische theorie
niet op de verwerking van gewijde stof berekend was. Hij werd daardoor gedwongen tot het
vinden van een oplossing ad hoc, die bovendien in sterke mate beïnvloed werd door de
‘allegorische’ zin van zijn epos. Het was er hem ditmaal niet om te doen een heldendicht te
schrijven overeenkomstig de voorschriften van de poëtica, maar om de epische vormgeving
dienstbaar te maken aan de Gestaltung van zijn grootse religieuse visie op de stichting van
de Kerk. Dat maakt de Joannes tot een gecompliceerd geheel, waarin méér tot uitdrukking
61
wordt gebracht dan uit de uiterlijke gang van het epos blijkt. Het gevolg is, dat dit een te
eigen en te specifiek karakter heeft om een geschikt model te kunnen zijn voor latere dichters
van Bijbelse epen. Dat het desondanks als zodanig ge-
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bruikt werd, heeft dan ook allerlei misverstand omtrent de aard van het Bijbel-epos en de
daaraan te stellen eisen in de hand gewerkt.
Wij mogen veilig stellen, dat de eigenaardige ontwikkeling van het Nederlandse epos en met name het Bijbelse - in de 18de eeuw goeddeels verklaard moet worden uit de
mislukking van de Constantinade en de verschijning van de Joannes. Het uitblijven van de
eerste betekende een durend gemis aan een verantwoord en normatief episch model; het
beschikbaar-komen van de tweede nodigde als het ware uit tot misvattingen omtrent de
essentiële kenmerken van het genre.

Het Latijnse epos van Franciscus Plante
Toen Johan Maurits van Nassau op 25 oktober 1636 naar Brazilië uitzeilde om daar het
gouverneur-generaalschap te aanvaarden, werd hij o.m. vergezeld door zijn jonge vriend
Franciscus Plante die als hofprediker was aangesteld. Na hun beider terugkeer in 1644
schreef deze ter ere van Johan Maurits over diens krijgsverrichtingen als koloniaal bestuurder
een Latijns epos in twaalf boeken, dat in 1647 te Leiden in een luxueuse editie met kaarten
62
en platen van de pers kwam: de Mauritias.
Franciscus Plante was in 1613 te Brugge geboren en had in Oxford de graad van doctor
in de theologie behaald. Na zijn Braziliaans avontuur en de voltooiing van zijn epos werd hij
in 1647 predikant te Strien, vanwaar hij in 1653 naar Zevenbergen vertrok om er Erasmus
Paludanus als adjunct bij te staan. In 1657 werd hij in Breda beroepen, waar hij vervolgens
een professoraat bekleedde aan de Illustre School die echter in 1669 werd opgeheven. Hij
stierf er op 77-jarige leeftijd in 1690.
Plante heeft bij het schrijven van zijn epos enerzijds duidelijk de Aeneis als voorbeeld
voor ogen gehad, maar wijkt daar anderzijds op essentiële punten bewust van af. Deze
tweeslachtigheid is niet enkel een gevolg van het feit dat hij contemporaine gebeurtenissen
bezong, die hem niet toelieten aan zijn verbeelding vrij spel te laten en waarmee hij bovendien
een uitgesproken laudatieve bedoeling had. Ik ben geneigd ze vooral toe te schrijven aan
de combinatie van twee verschillende - en in wezen incompatibele - invloeden op zijn werk.
Behalve de Aeneis moet Plante, die in tegenstelling tot Vergilius geen legendarische maar
historische stof te verwerken had, met het oog op die historiciteit ook Lucanus' Pharsalia
als navolgenswaardig model hebben beschouwd. In ieder geval gaat hij bij de compositie
van zijn epos in principe op dezelfde manier te werk als de dichter van de Romeinse
burger-oorlog. Hij begint ab ovo en laat vervolgens de gebeurtenissen zich in chronologische
volgorde afspelen. Om de voorgeschiedenis van Johan Maurits' bewind in Brazilië goed tot
haar recht te doen komen, haalt hij die op vanaf het eerste optreden van de Westindische
Compagnie in Amerika, en eigenlijk zelfs al eerder: vanaf het begin van de strijd tegen
Spanje. De verovering van San Salvador aan de Allerheiligenbaai door Jacob Willekens en
Piet Heyn in 1624, de bezetting van Porto Rico in 1625, de verovering van de Zilvervloot in
1629,
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de inneming van Olinda in 1630 - al deze feiten komen uitvoerig aan de orde. Het gevolg
is, dat de eerste zes boeken van de Mauritias eigenlijk nog niets met Johan Maurits te maken
hebben; pas aan het einde van liber VI komt het plan op, hem te benoemen tot
gouverneur-generaal van Brazilië. Zodoende is slechts de tweede helft van het epos in de
ware zin van het woord een Mauritias. Die begint dan met het aanzoek van de Bewindhebbers
der Westindische Compagnie aan Johan Maurits het gouverneur-generaalschap op zich te
nemen (zomer 1636) en eindigt op het moment dat deze zowel daar als op de Westkust van
Afrika aan het Nederlandse gebied de grootste uitbreiding heeft gegeven die het heeft gekend
(1641). Het epos sluit dus op een hoogtepunt; de toenemende moeilijkheden met Heren XIX
in de laatste jaren van Johan Maurits' bewind en diens terugkeer naar Nederland in 1644
worden buiten beschouwing gelaten.
In de brede historische beschrijving van dit alles meen ik de invloed van Lucanus te mogen
onderkennen. Die van Vergilius speelt daar echter voortdurend doorheen. De belangrijkste
aansluiting bij de Aeneis is wel de aanwending van het goddelijk-wonderbaarlijke, dat in de
Pharsalia niet voorkomt. Plante maakt herhaaldelijk gebruik van Olympische goden en het
optreden van Furiën, om aan de gebeurtenissen op aarde een metaphysische achtergrond
te geven. Hij is er echter niet in geslaagd deze werkelijk functioneel te maken. Hoewel hij
kennelijk bedoelt dat de hemelgoden de Nederlanders begunstigen, terwijl Spanjaarden en
Portugezen door de machten der onderwereld worden gesteund, zijn de betrokken episoden
toch te schaars in aantal en te incidenteel in de wijze van behandeling, om een essentieel
bestanddeel van de fabula te kunnen uitmaken. Uiteindelijk blijven zij goeddeels conventionele
ornamentiek. Opmerkelijk is in dit verband, dat zij een grotere plaats innemen in de eerste
helft van het epos dan in de tweede, waar Plante gebeurtenissen beschrijft die hij zelf van
nabij heeft meegemaakt.
Verder herkent men op allerlei plaatsen rapprochementen en parallellen met episoden uit
de Aeneis. Zo wordt in boek II de Nederlandse vloot op weg naar San Salvador door een
zware storm overvallen, die de Spanjaarden over haar hebben afgebeden maar die door
Neptunus tot bedaren wordt gebracht; de overeenkomst met de storm, die in Aeneis I door
Juno's toedoen de Trojanen teistert en op de kust van Carthago werpt, is onmiskenbaar.
Een soortgelijke episode gaat in boek IV vooraf aan de bezetting van Porto Rico door de
Nederlanders: ‘Tempestatem Aeolo excitante Neptunus ridet, & pronus adest Classiariorum
63
rebus’, zoals het Argumentum vermeldt. Ook in boek VII wordt men aan het begin van
Aeneis I herinnerd, als Johan Maurits na het verlaten van de rede van Texel in het Kanaal
door een storm wordt overvallen en beschuttting moet zoeken in de haven van Falmouth,
waar hij op bevel van de Engelse koning met onderscheiding ontvangen wordt. - Een ander
rapprochement - evenals de storm in het Kanaal berustend op reële feiten - levert in boek
X de bouw van Mauritsstad bij het Recief van Pernambuco op; wat Johan Maurits hier doet,
herinnert onmiddellijk aan de bouw van Carthago door Dido. En evenals in Aeneis IV is ook
bij Plante de Faam in dit verband actief, al heeft zij bij hem geen liefdesverbintenis
wereldkundig te maken.
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Hoezeer de dichter de aandacht van zijn lezers op het Vergiliaanse karakter, of althans de
Vergiliaanse inslag, van zijn epos wenste te vestigen, blijkt - behalve uit het aantal van twaalf
boeken - vooral duidelijk uit de aanhef van zijn propositio. De eerste vijf regels daarvan
luiden:
Bella ducemque cano, primis qui victor ab annis
Hesperias invasit opes, ferroque cruento
Martia Cantabrici convulsit robora sceptri;
64
Vasta cui tellus, cui panditur orbis in orbe,
65
Claraque Brasilico surgit victoria regno.

Men vergelijke daarmee de beginregels van de Aeneis: ‘Arma virumque cano, Troiae qui
primus ab oris // Italiam fato profugus Laviniaque venit // Litora ...’. De drie aanvangswoorden
van Plante zijn een variatie op die van Vergilius, terwijl de tweede helft van zijn eerste regel
met ‘primis ab annis’ in woord- en klankgebruik zo dicht mogelijk aansluit bij ‘primus ab oris’.
Verder begint zijn tweede regel evenals bij Vergilius met een geographische naam, zij het
dan dat hij geen land aanduidt maar een volk, en een adiectief gebruikt in plaats van een
substantief. Plante had de beoogde overeenkomst moeilijk nadrukkelijker kunnen maken.
- Het bovenstaande heeft niet de pretentie méér te zijn dan een vluchtige en zeer voorlopige
kenschets van de Mauritias. Een vollediger karakteristiek, gebaseerd op een grondige
analyse, valt buiten mijn bevoegdheid. Ik laat die daarom graag over aan een deskundige
neo-latinist, in de hoop dat deze niet te lang op zich zal laten wachten. Voor zover ik heb
kunnen nagaan, is er tot dusver aan het epos van Plante slechts aandacht besteed als
informatiebron voor de feiten uit de Braziliaanse periode van Johan Maurits. Aan de poëtische
aspecten en een gefundeerde evaluatie daarvan is de literatuur-historie nog steeds niet
toegekomen. Gelukkig begint de studie van het Nederlandse neolatinisme in de laatste jaren
geleidelijk van de grond te komen. Wij mogen dus aannemen, dat ook Plante's Mauritias
binnen afzienbare tijd bij het onderzoek betrokken zal worden en de plaats toegewezen
krijgen die er in de latiniteit van onze 17de eeuw aan toekomt.
Naar mijn voorlopige leken-indruk zal dit geen ereplaats kunnen zijn. Omtrent de qualiteit
van Plante's Latijn onthoud ik mij van elk oordeel; ik kan slechts zeggen dat als ‘moeilijk’ te
hebben ervaren. Over de compositie van zijn epos durf ik mij echter - zelfs op grond van
mijn oppervlakkige verkenning - wat vrijmoediger uitlaten. Die lijkt mij uitgesproken zwak,
al was het alleen maar vanwege de veel te lange voorgeschiedenis die de helft van het werk
in beslag neemt en daarmee het karakter ervan als epos over Johan Maurits op
onaanvaardbare wijze aantast.
Ik heb geen enkele aanwijzing gevonden, dat de Mauritias van Plante enige invloed zou
hebben gehad op de ontwikkeling van het Nederlandse epos in de landstaal. Blijkbaar is dit
werk buiten de gezichtskring van een wijder pu-
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bliek gebleven. Dat behoeft niet enkel - misschien zelfs niet in de eerste plaats - te worden
toegeschreven aan zijn latiniteit. De uiterst luxueuse uitgave (door Johan Maurits bekostigd)
moet het boek zó kostbaar hebben gemaakt, dat slechts weinigen zich de aanschaf daarvan
konden veroorloven. In verband daarmee zal de oplage ook wel beperkt zijn geweest, en
tot een goedkopere herdruk is het nooit gekomen.

§ 5. De ‘vlakte met boom’ (1665-1700)
Na 1665 begint een periode, die op het eerste gezicht veel overeenkomst vertoont met ‘de
boomloze vlakte tussen 1615 en 1645’. Ook nu verschijnen er geen nieuwe epen, noch
vertaalde noch oorspronkelijke, wat na de productiviteit van de twee voorafgaande decennia
des te meer opvalt. De overeenkomst tussen de beide onvruchtbare perioden wordt slechts
verbroken door het feit, dat er ditmaal aan het einde van het onderhavige tijdvak tòch nog
een epos te vermelden valt. Eer het zover is, gaan er echter meer dan dertig jaren van
epische stilte voorbij.
Evenmin als in de dertig jaren tussen 1615 en 1645 is deze stilte het gevolg van gebrek
aan belangstelling voor het epos. Die is er wel degelijk. Dat blijkt b.v. uit het herdrukken van
episch werk uit de vorige periode. In 1672 werd de Aeneis-vertaling van Westerbaen in het
derde deel van diens verzamelde poëzie opnieuw op de markt gebracht. Drie jaar later kwam
het tot een nieuwe herdruk (de vijfde) van Vondel's Aeneis-in-proza, als onderdeel van zijn
proza-vertaling van de volledige Vergilius. In 1688 werd de Aeneis-vertaling van Dirck
Doncker opnieuw aangeboden, weliswaar als titeluitgave, maar nu vermeerderd met de
Bucolica en de Georgica, die de dichter inmiddels eveneens ‘met 't zelfde getal der regelen’
in Nederlandse verzen had overgebracht. In 1696 kwam Vondel's Vergilius-in-dichtvorm (en
daarmee zijn berijmde Aeneis-vertaling) voor de tweede maal van de pers. In datzelfde jaar
werd ook Joannes de Boetgezant, dank zij de goede zorgen van Abraham Bógaert, nogmaals
in het licht gegeven. Het jaar daarop verscheen er in de Zuidelijke Nederlanden een Brugse
editie van dit epos.
Zoals men ziet, verschenen de meeste van deze herdrukken eerst tegen het einde van
de besproken periode. Men mag daaruit echter niet afleiden, dat toen de belangstelling voor
het epos na een tijdelijke inzinking weer begon op te leven. Het ligt voor de hand, dat er
onmiddellijk na 1665 geen behoefte bestond aan herdrukken. De uitgaven van vóór dat jaar
waren toen zeker nog niet uitverkocht. Eerst geleidelijk werden zij - althans voor wat de
meest gevraagde betreft - schaars genoeg om een nieuwe oplage te rechtvaardigen.
Veel sprekender dan in deze herdrukken komt de epische belangstelling van deze jaren
echter tot uiting in wat ik zou willen noemen ‘de roep om een Paulinade’.

De roep om een Paulinade
In 1671 had Antonides van der Goes in de Voorreden van zijn Ystroom ‘een werkstuk van
langer adem’ in uitzicht gesteld, waarover hij meedeelde dat het ‘onder de hand alreets
begint te groeien, en waer in de stof geen heidensche fabelen, of andere van diergelijken
aert, toelaet’. Al spoedig was onder zijn vrienden en bewonderaars bekend, dat daarmee
gedoeld werd op een epos over de Apostel Paulus. In de korte biografie, die de vader van
de dich-
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ter - Antoni Jansen of Jansz. - aan de door hem verzorgde posthume uitgave van diens
Gedichten toevoegde, wordt er het volgende over gezegd:
het is waer dat hy zich al eenigen tijt van te vooren had bereit tot een werk van
langen adem, waeraen hy scheen al zijn overige tijt te willen besteeden,
betreffende het leeven van den heiligen Paulus, dien grooten Leeraer der
66
heidenen, 't geen hy in twaelf boeken wilde verdeelen, om te proeven
hoedanigen Poeëtischen toon men die heilige stof konde toepassen; maer door
veele tusschenkomende verhinderingen, wierd eerst het beginzel gestuit; en,
eindelijk, wachtende op ryper Jaren en vaster gedachten, om ontrent geene der
vereischte noodzaekelijkheeden, in zulk een werk, te missen, verder uitgestelt.
[...] altyt vergezelschapt met dat voorneemen, zoo hy de handen mogt ruimer
krijgen, het leeven van den Heiligen Paulus, onder den name van Paulinade, uit
te brengen. Den ouden Heer Vondel zeide eens, zoetelijk schertzende, na de
wijs van spreeken by de Roomsgezinden gebruiklijk, Antonides, gy moet met
uwen Paulus voortvaren, gy zult'er veel by verdienen: want hy is een' grooten
67
Heilig.
Toen in 1714 een derde, vermeerderde druk van Antonides' Gedichten zou verschijnen,
schreef David van Hoogstraten daarvoor een uitvoeriger levensbericht, dat goeddeels steunt
op de schets van de vader, maar op bepaalde punten wat meer bijzonderheden geeft. Dat
is ook het geval ten aanzien van de Paulinade. Van Hoogstraten weet daarover mee te
delen:
Ondertusschen was al de werrelt in verwagting dat hy zyn belofte, opentlyk in
de Voorreden van zynen Ystroom gedaen, zou nakomen, en een werk van
stichtelyke ernsthaftigheit voortbrengen. Dit was het Leven van den Apostel
68
Paulus, dat hy voorhad in heldendicht te begrypen, en, op de wyze van Virgilius
Eneade, in twaelf boeken te verdeelen. Maer ik weet van goederhant dat daer
69
noit iets van gekomen is, als men uitzondere eenige snikken of afgebroke
stukken zonder vervolg of schakeling, [...] Ik weet ook uit zijn' eigen mont dat hy
dat voornemen geheel verworpen had. Welk als my vremt voorquam, zeide hy
70
my dat hy in het begrip van 't werk had bespeurt dat hy niet wel zou kunnen
ontgaen het behandelen eeniger punten den Godtsdienst betreffende, waer in
de Christenen, in zoo veele sekten verdeelt, onder elkander niet eens zijn, en
hem niet luste eenige schampere pennen hier over af te wachten in eenen tydt,
waer in men, als men met iets voor den dagh quam, aenstonts wert aengevochten
... [...] het ging met den Paulus van Antonides, als met den Konstantyn van
71
Vondel, die noit te voorschyn gekomen is.
Bij een zo vurig vereerder van Vondel als Antonides mogen wij veilig aan-
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proeven: beproeven, nagaan.
Het leven van Joannes Antonides vander Goes, blz. 4-6; met afzonderlijke paginering opgenomen
achter: Gedichten, van J. Antonides, vander Goes (Amsterdam 1685).
begrypen: omvatten, weergeven.
snikken: korte ontboezemingen.
begrip: ontwerp, opzet.
Van Hoogstraten's Leven van Joannes Antonides vander Goes vindt men in het ongepagineerde
voorwerk van: Alle de Gedichten van J. Antonides vander Goes. Hier by komt het Leven des
Dichters. Derde druk (Amsterdam 1714). Het beslaat daar 18 bladzijden; het citaat op de 15de
daarvan.
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nemen dat het plan voor een Paulinade, waarmee hij zich al vóór 1671 bezig hield, hem
was ingegeven door bewondering voor Joannes de Boetgezant. De jonge dichter voelde
zich gedrongen zijn meester te volgen op de nieuwingeslagen weg van het Bijbelse epos.
Wat Vondel gedaan had voor de voorloper van Christus, zou hij doen voor de grootste van
Diens apostelen: Paulus.
Maar Antonides miste de studiezin, de werkkracht, het doorzettingsvermogen en vooral
de religieuse bezieling, die het Vondel mogelijk hadden gemaakt de Joannes te realiseren.
Uit de mededelingen van David van Hoogstraten valt niet anders te concluderen dan dat
het grote plan nooit tot een serieus begin van uitvoering is gekomen. De moeilijkheden
bleken zó groot, dat Antonides erdoor werd afgeschrikt en uiteindelijk van uitstel tot afstel
kwam. De reden, die hij daarvoor aan Van Hoogstraten opgaf, draagt te duidelijk het karakter
van een verontschuldigende uitvlucht om overtuigend te kunnen zijn.
Maar ‘ondertusschen was al de werrelt in verwagting dat hy zyn belofte zou nakomen’.
Dat is in zijn algemeenheid zelfs voor de Nederlandse ‘werrelt’ zeker wel wat te boud gezegd.
Maar het gold ongetwijfeld wèl voor de Rotterdamse dichter- en vriendenkring van Joachim
Oudaan, waartoe ook David van Hoogstraten behoord had. Oudaan koesterde ernstige
bezwaren tegen de heidens-mythologische inslag in Antonides' vroegere werk, ‘al dat beslag
van Goden en Godinnen, die de kraem des Ystrooms opschikken’, zoals Van Hoogstraten
72
het uitdrukt. Hij hoopte dan ook vurig, dat de jonge dichter zijn gaven zou gaan besteden
aan ‘een werk van stichtelyke ernsthaftigheit’, zoals dat een Christen betaamde die ernst
maakte met zijn geloof. Met een Paulinade zou niet alleen de vroegere frivoliteit worden
goedgemaakt, maar bovendien de door Vondel ingezette traditie van het Bijbel-epos in
Protestantse zin worden omgebogen. Antonides, zo zag het Oudaan, was geroepen om de
dichter van het geloof te worden.
Hoe sterk deze overtuiging in de Rotterdamse kring leefde en hoe groot de teleurstelling
was toen Antonides in 1684 stierf zonder te hebben beantwoord aan de in hem gestelde
73
verwachtingen, blijkt duidelijk uit de Lyk- en Grafdichten die bij zijn dood werden geschreven.
In vijf daarvan wordt het uitblijven van de Paulinade nadrukkelijk betreurd, en de betrokken
74
dichters behoren allen tot Oudaan's vriendenkring. Verreweg het uitvoerigst en met een
75
lichte toon van verwijt gaat Oudaan zelf op dit onderwerp in, maar de alge-
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Ibidem.
In de uitgave der Gedichten van 1685 volgen zij op de levensschets van Antonides door zijn vader. Ook
in de volgende drukken werden zij opgenomen.
Eén van hen is Geeraardt Brandt, die wel niet in Rotterdam woonde, maar er nauwe betrekkingen mee
had. Twee van zijn zonen zijn er Remonstrants predikant geweest.
Na uitvoerig te hebben aangegeven wat de Paulinade aan godsdienstige en poëtische rijkdommen had
kunnen bevatten, besluit Oudaan zijn rouwdicht met de woorden:

Nu mist ons dit: waarom? Gy zelf, in moed bezweken,
Zijt die het Werk vertraagde, en stuksgewijs liet steken:
Terwyle snijd de dood u 't web des levens af,
Dies werpt men 't heerlijk Werk aan stollen [= snippers] op uw' graf;
Doch laat het stukwerk zijn, en ongenees'lijk wesen,
Noch lust ons, stuk voor stuk, die stollen op te lezen,
Om uw' geheuchenis t'erkennen, in al 't geen
Dat, waardig om de stof, uw Name waardig scheen;
Want al het and're gaat, als van geringer waarde,
Gansch ongeacht voorby, en met de romp ter aerde.
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mene stemming vindt men misschien het best weergegeven in het gedachtenisvers van
Pieter Rabus:
Doorluchte ziel, om hoog gevaren,
Wat waar 't een vreugd voor Nederland,
Indien men 't lang verwachte pand
Van Paulus in uw gulde blaeren
5
Voltooit zag, dat, vergeefs gewacht,
Nu in 't vergeten word gebracht!
Dat missen we, en met u, 't verlangen
Der brave dichtkunst...

Diezelfde Pieter Rabus had al in 1681 zijn ongeduld om Antonides' traagzaamheid niet
langer kunnen bedwingen en toen zelf maar een leven van Paulus uitgegeven: De Kruis-held,
Ofte het Leven van den Apostel Paulus. Het pretendeert niet een epos te zijn, al vertoont
het enige invloed van Vondel's Joannes. Rabus wilde er slechts mee aantonen, hoe rijk en
gevarieerd de inhoud van een werkelijke Paulinade zou kunnen zijn. In jeugdige overmoed
overschatte hij daarbij zijn dichterlijke vermogens zó zwaar, dat het resultaat een
schoolvoorbeeld van onvoldragenheid en stunteligheid werd. Het illustreert echter op treffende
wijze wat er in de Rotterdamse kring ten aanzien van het epos aan verlangens en
verwachtingen leefde.
Maar niet alleen daar. Meeuwesse heeft erop gewezen, dat ook de Amsterdamse
parnassiens uit de kring van Jan Zoet ‘vóór en na 1671 de hoogste verwachtingen koesterden
ten aanzien van Antonides' dichterschap’ en hoopten op een ontwikkeling in ethische richting.
Eén van hen, Pieter Verhoek, gaf na het verschijnen van De Ystroom ‘duidelijk te verstaan,
dat hij ondanks zijn bewondering voor het befaamde stroomdicht toch nog hoopte op een
76
verhevener, van hemelse wijsheid vervulde poëzie’. Maar het meest uitgesproken was de
aandrang, die in deze zin op Antonides werd uitgeoefend door Jan Luyken, wiens contacten
met de kring van Jan Zoet na het onderzoek van Meeuwesse wel als vaststaand mogen
77
worden beschouwd. Het is niet de geringste verdienste van Meeuwesse's proefschrift, dat
78
hij daarin de verhouding tussen Luyken en Antonides zo definitief heeft vastgesteld. Ook
Luyken heeft omstreeks 1670 gehoopt en verwacht, dat Antonides' dichterschap zich
verinnerlijken en verdiepen zou. ‘Men zou’ - zo meent Meeuwesse - ‘de veronderstelling
kunnen wagen, dat Luykens bewondering voor Van der Goes mede berustte op het feit dat
hij kennis droeg van diens verheven plannen’ (nl. die voor een Paulinade). Maar evenals
zovele anderen werd ook Luyken door de verdere ontwikkeling van Antonides diep
teleurgesteld. Na De Ystroom schreef deze geen verzen van werkelijke betekenis meer, en
de Paulinade schoof hij steeds verder van zich af. ‘Met andere woorden: de verinnerlijking
van Antonides' dichterschap, waarop Luyken omstreeks 1670 hoopte, zette niet door, althans
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A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier, diss. Utrecht (Groningen-Djakarta 1952),
blz. 299.
Ibidem, hoofdstuk VII: ‘Jan Luyken en Jan Zoet’ (blz. 236-271).
Ibidem, hoofdstuk VIII: ‘Jan Luyken en Antonides van der Goes’ (blz. 272-303). De twee volgende citaten
op blz. 302. - De opvatting van Meeuwesse omtrent de verhouding tussen de beide dichters werd onlangs
scherp afgewezen door S.J. Lenselink in een artikel over Joan Luyken en Joannes Antonides, in: De
Nieuwe Taalgids LXVII (1974), blz. 281-287. Ik ben daardoor echter niet overtuigd.
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niet in 's mans poëzie’, aldus Meeuwesse. In hoeverre Luyken waardering zou hebben
kunnen opbrengen voor de Paulinade, gesteld dat Antonides die inderdaad geschreven had,
blijft intussen de vraag. Waarschijnlijk zou hij erdoor teleurgesteld zijn geweest. De beide
dichters waren zó verschillend geaard, dat iets anders moeilijk denkbaar is. Ook als Antonides
genoeg religieuse bezieling had kunnen opbrengen om zijn epos te voltooien, zou Luyken
daarin toch de mystieke diepgang hebben gemist die voor hem essentieel was. Hij zou
misschien erkentelijk zijn geweest, maar stellig niet voldaan.
De roep om een Paulinade - rechtstreeks zowel als indirect - bleef onbeantwoord en werd
na de dood van Antonides een roep in de woestijn. Toch heeft hij voor de ontwikkeling van
het Nederlandse epos zijn betekenis gehad. Het verlangen naar een aequivalent van de
Joannes werd erdoor wakker gehouden en gestimuleerd. Bovendien werd het op een concreet
object gericht. Men zag niet uit naar een Bijbels epos in het algemeen, maar naar een Leven
van Paulus. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de reeks Bijbel-epen van de 18de eeuw
zou worden ingezet met een Paulinade.

Het epos van Rotgans
Daarnaast groeide in de laatste decennia van de 17de eeuw ook de belangstelling voor het
profane epos, al was die niet uitgesproken genoeg om een ‘roep’ te kunnen worden genoemd.
De ‘Wonderen Des Alderhoogsten Vitgevoerd In, onder en door [...] Willem de Derde’ - zoals
de titel van een contemporain pamflet luidt -, en met name diens tocht naar Engeland in
1688, vroegen als het ware om epische verwerking. In de talloze lof-, vreugdeen triomfzangen,
die daaraan werden gewijd, wordt steeds meer een ‘heldentoon’ geaccentueerd, die aan
het epos ontleend is en daarnaar verwijst. Ook ditmaal was het Pieter Rabus, die de
duidelijkste illustratie leverde van wat er aan de hand was. In 1689 schreef hij, naar aanleiding
van de kroning van Willem III en Maria tot koning en koningin van Engeland, zijn Verlost
Britanje: een uitvoerig gedicht van meer dan 2000 regels over het verloop van de Glorious
revolution, met Willem III als stralend middelpunt. Het heeft verschillende structuur-elementen
van het epos, maar is in zijn compositie te kroniekmatig en rechtlijnig om er zelf een te
mogen heten. Het blijft bij een laudatief geschiedverhaal dat in het algemeen niet
onverdienstelijk verteld wordt, maar zonder originaliteit en met een versificatorisch dieptepunt
aan het slot.
Op een epos over Willem III behoefden de Nederlanders echter - anders dan op dat over
Paulus - niet te wachten tot de 18de eeuw. In 1698 verscheen het eerste deel van Lucas
Rotgans' Wilhem de Derde, in 1700 gevolgd door het tweede. Hier hebben wij niet te doen
met een werk, dat bepaalde trekken met het epos gemeen heeft en er daarom op lijkt. Het
is er een, en het wordt door de auteur ook uitdrukkelijk als zodanig aangekondigd. Maar het
wijkt op een belangrijk punt af van de epische traditie en de epische voorschriften. De stof
is ontleend aan de contemporaine geschiedenis en de held is een nog levende vorst. Dat
bracht voor Rotgans allerlei complicaties mee, die doen uitkomen dat de regels van de
poëtica niet arbitrair waren vastgesteld en wel degelijk zin hadden. De dichter heeft deze
moeilijkheden weten te ondervangen op een manier die zeker waardering verdient, al bleef
zijn werk te zeer verwant aan de lof- en triomfzangen waaruit het in zekere zin was
voortgekomen, om als epos helemaal te voldoen. Het zwakste punt in de Wilhem is echter
het gevolg van een ‘afwijking’, die niet met het contemporaine onderwerp sa-
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menhangt. Rotgans deelde de opvatting van Boileau dat het gebruik van een merveilleux
chrétien voor Christelijke dichters ontoelaatbaar was, omdat het betrekken van God bij hun
intriges tekort deed aan Diens majesteit en aan de heiligheid van het geloof. Op een heel
enkele uitzondering na houdt hij zich in de Wilhem daar ook aan. Maar dat maakte het hem
onmogelijk op overtuigende wijze gestalte te geven aan de centrale idee van zijn epos: dat
Godzelf Willem geroepen en geleid had, om door hem West-Europa te redden van Franse
overheersing en Roomse gewetensdwang. Zonder het merveilleux chrétien kon dit niet
uitgebeeld worden, alleen maar gezègd. En dat was niet voldoende om het dominerende
motief te vormen, dat structureel de eenheid van handeling veilig had kunnen stellen.
Desondanks is Wilhem de Derde nà Joannes de Boetgezant het eerste Nederlandse epos
van betekenis, dat de zeventiende eeuw heeft opgeleverd. En het feit dat het door zijn
contemporaine stof afwijkt van de gangbare theorie omtrent het genre zou niet nalaten mede
de ontwikkeling van het niet-Bijbelse epos na de eeuw-wisseling te beïnvloeden.

§ 6. Van het bos naar de bomen
In de bovenstaande paragrafen heb ik een overzicht gegeven van het ‘bos’, zoals zich dat
tussen 1550 en 1700 in zijn totaliteit aan ons voordoet. Daarbij heb ik getracht in de epische
activiteit van deze periode zo goed mogelijk de samenhang en de continuïteit tot hun recht
te doen komen. Verder heb ik bijzondere aandacht besteed aan wat men ‘de open plekken
in het bos’ zou kunnen noemen. Het ging erom, duidelijk te doen uitkomen dat ook deze
voor de geschiedenis van het Nederlandse epos hun betekenis hebben gehad: enerzijds
omdat er daarin ‘ondergronds’ wel degelijk wat gebeurde, anderzijds omdat het uitblijven
van bepaalde publikaties - de Constantinade van Vondel en de Paulinade van Antonides de ontwikkeling van het genre evenzeer heeft beïnvloed als het wèl verschijnen van andere
(Vondel's proza-vertaling van de Aeneis, zijn Joannes, Rotgans' Wilhem de Derde).
De volgende hoofdstukken zullen nu worden gewijd aan een nadere beschouwing van de
afzonderlijke ‘bomen’. Het zal onvermijdelijk zijn daarbij meer dan eens iets te herhalen, dat
in mijn overzicht al aan de orde geweest is. De interdependentie tussen het geheel en zijn
onderdelen is te groot dan dat dit zou kunnen worden voorkomen. Ik kan niet over de bomen
spreken zonder daarbij hun plaats in het bos te betrekken, zoals ik - omgekeerd - mijn
overzicht van het bos niet heb kunnen geven zonder al iets te zeggen over de aard en de
qualiteit van de bomen. Dergelijke herhalingen behoeven echter niet zonder meer als een
bezwaar te worden beschouwd. Het gaat wel om dezelfde punten, maar vanuit een andere
gezichtshoek benaderd. Daardoor kan de herhaling vaak tevens een aanvulling of
verduidelijking zijn die zichzelf, naar ik hoop, rechtvaardigt.
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Hoofdstuk V
De rederijkers-vertalingen van Vergilius en Homerus
§ 1. De vertaal-trant van renaissancisten en klassicisten
In dit hoofdstuk krijgen wij te doen met vertalingen van epen uit een vreemde taal in het
Nederlands. Dat maakt het noodzakelijk ons, ter vermijding van veelvuldig misverstand,
tevoren rekenschap te geven van het belangrijke principiële verschil tussen de wijze waarop
Renaissancisten en Klassicisten hun taak als vertaler zagen, en die welke in de tweede helft
van de 18de eeuw is opgekomen om zich tenslotte te ontwikkelen tot onze moderne opvatting
omtrent de eisen welke aan een vertaling behoren te worden gesteld. Uitgangspunt en doel
zijn in beide gevallen namelijk zó verschillend, dat vergelijking vrijwel onmogelijk is en het
beoordelen van een Renaissancistisch-klassicistische vertaling naar de thans gangbare
normen niet alleen als onbillijk, maar ook als onjuist moet worden beschouwd.
Het bewuste verschil geldt dus niet alleen voor de rederijkersvertalingen van Vergilius en
Homerus, die in dit hoofdstuk worden besproken, maar evenzeer voor de overzettingen van
klassieke en Renaissancistisch-klassicistische epen in het Nederlands, die in latere
hoofdstukken aan de orde zullen komen. De behandeling ervan als eerste paragraaf van
dit hoofdstuk is slechts een gevolg van het feit dat wij hier voor de eerste maal behoefte
krijgen aan vertrouwdheid met het verschijnsel.
Niemand heeft naar mijn mening het punt, waar het om gaat, scherper en duidelijker
geformuleerd dan Th. Weevers in zijn proefschrift over Coornhert's De dolinghe van Ulysse.
Ik cursiveer in mijn citaat de gedeelten, waarop het in het bijzonder aankomt:
Vaste grenzen tussen perioden bestaan in de geschiedenis niet, en dus kan
men van te voren verwachten, dat de overgangen van de ene vertaalmethode
naar de andere geleidelijk zullen zijn. Eén verandering was echter zo principieel,
dat die het karakter van deze overzettingen plotseling wijzigde. Alle
Renaissance-vertalers, tot laat in de 17e eeuw toe, nemen de stof in zich op,
assimileren ook de stijl voor een deel, maar brengen dit alles dan in hun eigen
vorm over. In de periode die met Rousseau begint [...] verandert dit. Van J.H.
1
2
Voss af tot op de tegenwoordige tijd streeft elke vertaler ernaar de oude dichters
in hun eigen vorm te herscheppen, en de poging wordt als des te beter gelukt
beschouwd, naarmate zij er meer in slaagt de kleinste schakeringen en effecten
te bewaren. Natuurlijk zijn er dichters aan te wijzen, die op de grens staan [...].
3
Maar de tegenstelling zelf is principieel.

1
2
3

Zie boven, blz. 136.
Weevers spreekt, in het kader van zijn proefschrift, slechts over de vertaling van klassieke auteurs,
maar hetzelfde geldt precies zo bij de overzetting van moderne dichters.
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe van Ulysse, de eerste Nederlandse Odyssee, diss. Leiden
(Groningen-Batavia 1934), blz. 113.
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Weevers steunt hierbij o.m. op een opmerking van zijn promotor Albert Verwey, waarnaar
hij in een noot bij de geciteerde passage verwijst. Naar aanleiding van Vondel's
Psalmberijming - Koning Davids Harpzangen - wijst Verwey erop ‘hoe stelselmatig de
4
Renaissance-dichters hun vorm oplegden aan ontleende inhouden’. Weevers had ook nog
naar een andere plaats in dezelfde studie van Verwey kunnen verwijzen, waar deze - in
verband met het feit dat Vondel eerst Vergilius volledig in proza vertaalde en daarna nog
eens volledig in verzen - constateert:
Altijd komt het er voor hem op aan, de voorstellingsinhoud van het oorspronkelijke
overtenemen in een vers- en strofen-bouw die er volkomen vreemd aan is. Hij
maakte met die inhoud, esthetisch gesproken, nieuwe gedichten; en hij kon niet
tevreden zijn met het enkele begrijpen, omdat het in verzen begrijpen hem, zoo
5
niet aangeboren, dan toch tot een tweede natuur geworden was.
Het is een uitermate belangrijk gegeven, dat Weevers op het voetspoor van Verwey naar
voren gebracht heeft! Want het feit dat de vertalers van de 16de, 17de en een groot deel
van de 18de eeuw het oorspronkelijke werk in hun eigen vorm overbrengen en er zodoende
in zekere zin iets nieuws van maken, heeft ver-strekkende consequenties. Het brengt mee,
dat zij zich allerlei wijzigingen van meer of minder belang veroorloven: weglatingen,
toevoegingen, vrije omschrijvingen, ja zelfs verbeteringen, als zij menen dat daartoe
aanleiding bestaat. Zij achten zich slechts aan de oorspronkelijke tekst gebonden voor zover
zij die begrijpen en aanvaarden kunnen; waar dit niet het geval is, brengen zij hem over in
hun eigen sfeer. Als b.v. Cornelis van Ghistele meent dat Vergilius in zijn zesde boek, bij
de ontmoeting van Aeneas met de schim van Dido in de onderwereld, de laatste hardvochtiger
tegenover haar vroegere minnaar doet optreden dan in overeenstemming geacht kan worden
met haar mateloze passie voor hem in het vierde boek, dan corrigeert hij deze ‘ontsporing’.
Bij hem wordt Dido wèl door de woorden van Aeneas getroffen: ondanks haar boosheid op
hem stromen de tranen haar over de wangen en laat zij bedroefd het hoofd hangen; tenslotte
wint echter haar verbolgenheid het en vlucht zij - evenals bij Vergilius - van Aeneas weg,
terug naar ‘Sicheus [Sychaeus] haer eerste man’. Twee eeuwen later doet Sybrand Feitama
op groter schaal precies hetzelfde, wanneer hij de Henriade van Voltaire onder het vertalen
enigermate protestantiseert, door weglating van al te Katholieke passages, accentuering
van de ondeugden der Ligueurs, en meerdere nadruk op de geestelijke adel van Hugenoten
als b.v. Du Plessis-Mornay.
Het ligt voor de hand, dat bij deze werkwijze fouten en onnauwkeurigheden in de vertaling
niet eenzelfde doorslaggevende betekenis voor de beoordeling kunnen hebben als bij
overzettingen naar de moderne opvatting. Het is vaak zelfs nauwelijks mogelijk vast te
stellen, òf er wel van fouten en onnauwkeurigheden gesproken kan worden. In het bijzonder
geldt dit voor de laatste. Aperte fouten immers verraden zich meestal wel door de innerlijke
tegenstrijdigheid of onduidelijkheid in de tekst, die zij tot gevolg hebben. Werkelijke
kunstenaars weten dergelijke plaatsen vaak met voldoende virtuositeit te ca-

4
5

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

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

In zijn proefschrift over de Henriade in de Nederlandse literatuur noteert H.J. Minderhoud
bij de tweede en derde regel van deze citaten (de andere regels laat hij buiten beschouwing):
‘Sourcilleux’ a été supprimé. ‘La tête altière’ n'est pas ‘de wijde bladertop’ et
7
‘ormes’ n'est pas ‘linden’.

6
7

Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 121.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Bibliothèque de la
Revue de Littérature Comparée nr. 34; Purmerend 1927), blz. 54.
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Op zichzelf is dat natuurlijk juist. Maar Feitama zal zich daarvan ongetwijfeld even goed
bewust geweest zijn als Minderhoud! Bij zijn vertaal-trant mag niemand hem verwijten, dat
hij de beeldspraak van Voltaire enigszins modificeerde - en zeker niet als de soepele gang
van zijn alexandrijnen erdoor werd bevorderd! Trouwens, wordt het verlies van sourcilleux
(hoog) niet voldoende gecompenseerd door hoogst in regel 3, dat bij Voltaire ontbreekt? Is
‘de wyde bladertop’ niet even suggestief als ‘la tête altière’, al brengt deze verandering mee
dat in de vertaling van regel 4 de ‘tige étrangère’ moest vervallen? En wat de ‘linden’ betreft:
blijkbaar dacht Feitama bij de majestueuse loverpracht van een bosschage eerder aan een
8
groep lindebomen dan aan iepen. In ieder geval is er niet de minste aanleiding om op grond
van de vergelijking der beide citaten - de laatste in een reeks van zulke vergelijkingen - de
conclusie te trekken, waartoe Minderhoud in zijn volgende zin komt:
9

Le nombre des fautes, chez Feitama, n'est pas si grand que chez Klinkhamer,
10
mais il est pourtant assez considérable.

Bij zijn opmerkingen over Renaissance-vertalingen heeft Weevers vertalingen-in-verzen
op het oog, en in het kader van zijn studie over Coornhert's Dolinghe van Ulysse kon hij
daarmee inderdaad volstaan. Voor ons is dit evenwel niet het geval. In de loop van ons
onderzoek zullen wij ook te maken krijgen met een aantal vertalingen-in-proza. Geldt daarvoor
hetzelfde als voor die in verzen, of hebben de auteurs een ander uitgangspunt en een andere
doelstelling, op grond waarvan wij hun werk anders moeten benaderen?
Om deze vraag te beantwoorden, kunnen wij niet beter doen dan uitgaan van wat hierboven
over hun dichtende collega's werd opgemerkt: zij ‘brengen het oorspronkelijke werk in hun
11
eigen vorm over en maken er zodoende in zekere zin iets nieuws van’. Van de
proza-vertalers kan hetzelfde niet worden gezegd. Bij hen gaat het er in het algemeen slechts
om, een vreemdtalig werk gemakkelijk toegankelijk te maken voor landgenoten die de
oorspronkelijke taal niet of onvoldoende beheersen. Daarbij denken zij enkel aan de inhoud,
het verhaal; de artistieke vormgeving laten zij buiten beschouwing. Een geval als Vondel's
proza-vertaling van de Aeneis, waarin gepoogd wordt de taal-schoonheid van Vergilius
zoveel mogelijk vast te houden, is een grote uitzondering die de regel slechts bevestigt. Wèl
hebben de proza-vertalers met hun dichterlijke collega's gemeen, dat zij het geoorloofd
achten de oorspronkelijke tekst door kleine wijzigingen, meestal verklarende toevoegingen
of vereenvoudigende samenvattingen, te verduidelijken waar dit hun gewenst voorkomt. En
evenmin als dezen besteden zij veel tijd en moeite aan het zoeken naar het meest juiste
woord of naar de meest geëigende weergave van een zegswijze die niet zonder meer in
het Nederlands kan worden overge-

8

9
10
11

Het is niet hélemaal uitgesloten, dat Feitama inderdaad heeft gemeend dat ormes ‘linden’ waren. In zijn
vertaling van de Telemachus (tweede boek, vs. 461) geeft hij ormeaux eveneens met linden weer; hier
kan echter de keuze van de boomsoort door het rijm (linden: vinden) bepaald zijn.
Govert Klinkhamer had vóór Feitama een vertaling-in-verzen van de Henriade gepubliceerd, die
door Minderhoud in een eerder hoofdstuk van zijn proefschrift besproken wordt.
H.J. Minderhoud, La Henriade.., blz. 54. De cursivering is van mij.
Zie boven, blz. 248.
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bracht. In zoverre vinden wij ook bij hen het patroon van de gebruikelijke vertaal-trant terug.
Toch is het verschil met de poëzie-vertalingen groter dan de overeenkomst. Doordat de
prozaïsten geen aandacht hoeven te besteden aan een eigen vormgeving en dus niet
gebonden zijn aan versbouw, metrum en rijm, kunnen zij in principe met meer vrijheid te
werk gaan. In de praktijk blijken zij van die meerdere vrijheid echter vrijwel uitsluitend gebruik
te maken om de oorspronkelijke tekst zo letterlijk mogelijk te volgen. Niet uit principe - zoals
bij moderne vertalers het geval zou zijn -, maar omdat dit de weg van de minste weerstand
is die de minste geestelijke activiteit van hen vraagt. Als zij woord voor woord in het
Nederlands overbrengen, komt immers de inhoud - waar het hun om te doen is - ‘vanzelf’
óók over. En zo doet zich het paradoxale feit voor, dat op het eerste gezicht de
vertalingen-in-proza dichter bij de moderne vertaal-opvatting staan dan die in poëzie, al
werd er aan die laatste véél meer tijd en moeite besteed! Meermalen is het zelfs mogelijk,
op die prozavertalingen de moderne beoordelings-methode toe te passen, zonder dat de
incompatibiliteit onmiddellijk aan het licht treedt, zoals bij het hierboven gegeven voorbeeld
uit Feitama. Bij nadere beschouwing ontdekt men echter al spoedig, dat er geen enkel reëel
verband bestaat tussen de werkmethode van de betrokken auteurs en de moderne opvatting
van vertalen. Van zorgvuldig wikken en wegen om de juiste nuance van een zin of een woord
te vinden, is bij hen geen sprake. Zij vertalen letterlijk, maar ongeveer op de wijze van een
scholier. Ook als hun vertaling juist is, d.w.z. geen fouten bevat, wil dit nog niet zeggen dat
zij ook werkelijk goed is, d.w.z. adaequaat aan de oorspronkelijke tekst. De meerdere of
mindere mate, waarin zij fouten weten te vermijden, hangt - evenals bij de scholier - af van
hun kennis van de vreemde taal, hun handigheid in het gebruik van een woordenboek, hun
intelligentie en hun intuïtie. De resultaten liggen dan ook even ver uiteen als die van de
vertalingen bij een schoolexamen. En ook bij de besten van deze vertalers dient men steeds
voor ogen te houden, dat het hun slechts te doen was om een juiste weergave van de inhoud;
als er bovendien iets van de oorspronkelijke artisticiteit overkomt, werd daar niet bewust
naar gestreefd, maar is het ‘toeval’: gevolg van een gelukkige dispositie bij de vertaler.
Tenslotte nog een laatste overeenkomst tussen het werk van de Renaissancistische
proza-vertaler en dat van de moderne scholier. Doordat beiden zich zo letterlijk mogelijk
aan de oorspronkelijke tekst houden, vallen hun vertaalfouten dadelijk op; de mogelijkheden
om onzekerheid of onwetendheid te camoufleren, die zich bij een vertaling-in-verzen
voordoen, zijn hier nauwelijks aanwezig. Door de ‘gemakkelijke’ weg van een woordelijke
vertaling te kiezen in plaats van de originele tekst in een meer eigen vorm over te brengen,
zijn de proza-vertalers op dit punt kwetsbaarder dan hun dichtende collega's. Wat
‘onnauwkeurigheden’ en benaderende vertalingen betreft, moet men hun natuurlijk de
armslag toestaan, die inhaerent is aan de vertaal-trant van hun tijd. In dat opzicht kan men
hun niet de beperkingen voorschrijven, die gelden voor de moderne scholier.
Met dit alles dienen wij rekening te houden. In hoofdzaak komt het erop neer, dat wij bij
vertalingen-in-verzen als regel zullen moeten uitgaan van de ‘eigen vorm’ waarin de
vertalende dichter het oorspronkelijke epos heeft overgebracht, om vervolgens na te gaan
in hoeverre die overbrenging -
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‘translatie’ in een andere dan de gebruikelijke zin! - hem gelukt is, en welke consequenties
zij gehad heeft voor de aard, de toon en de qualiteit van zijn werk. Bij vertalingen-in-proza
missen wij de steun van zulk een voor de hand liggend uitgangspunt en zullen wij dus meer
tastenderwijs te werk moeten gaan. Valt er een antwoord te geven of te vermoeden op
vragen als: hoe is de auteur ertoe gekomen zijn vertaling ter hand te nemen? welke bedoeling
had hij ermee? zag hij in de inhoud van het origineel enkel een boeiende avonturenroman,
of had hij ook oog voor morele en - misschien! - artistieke aspecten? vatte hij zijn taak op
als vrijwel mechanisch translateren van de vreemde tekst, of bracht hij wel eens wijzigingen
aan? zo ja, van welke aard zijn die dan en wat wilde hij ermee bereiken? Eerst na dit alles
onder ogen te hebben gezien, zullen wij - ook al heeft ons onderzoek waarschijnlijk niet veel
zekerheden opgeleverd - ertoe mogen overgaan de bewuste vertaling in het kader van haar
tijd te typeren en te evalueren. Bij het laatste zal tevens aandacht moeten worden besteed
aan de vraag, of de auteur de vreemde taal voldoende beheerste om, naar de eigentijdse
opvatting van vertalen, op bevredigende wijze te kunnen realiseren wat hij zich ten doel had
gesteld.

§ 2. Van Ghistele's vertaling van de ‘Aeneis’
Tegen het midden van de 16de eeuw beginnen de vertalingen van klassieke auteurs te
verschijnen, die er zoveel toe hebben bijgedragen de Nederlanders vertrouwd te maken met
de verbeeldings- en gedachtenwereld van de Oudheid. Cornelis van Ghistele behoort niet
tot de allereerste vertalers, maar de schaal waarop hij werkte, maakt hem wel tot de
12
belangrijkste. Achtereenvolgens bracht hij in het Nederlands over: de Heroides van Ovidius
(1553), de Comoediae van Terentius (1555), de Antigone van Sophocles naar een Latijnse
bewerking (1555), de Aeneis van Vergilius (1556) en de Satirae van Horatius (1569). In het
kader van deze studie heeft hij vooral betekenis, doordat hij de éérste is geweest die een
klassiek epos voor zijn tijdgenoten algemeen toegankelijk heeft gemaakt. Met hem doet
Kalliope haar intrede in de Nederlandse literatuur.

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

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

12

De Metamorphoses waren in 1552 reeds door Johannes Florianus vertaald.
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13

boecken van Aeneas ghenaemt Aeneidos. Nog aan het einde van hetzelfde jaar 1556
kwam ook het laatste deel van de vertaling gereed: Die leste sesse boecken van Aeneas,
ghenaemt int Latijne Aeneidos. De twee deeltjes van ‘sesse boecken’ elk konden nu
samengevoegd worden tot de volledige Aeneis. In sommige van de bewaard gebleven
exemplaren is dit gebeurd met behoud van de twee oorspronkelijke titelbladen; in andere
werd wel het tweede titelblad gehandhaafd, maar het eerste vervangen door een nieuw dat
het volledige werk aankondigde:
De twaelf // boecken van Aeneas ghenaemt // Aeneidos. beschreuen in latijn
door den alder ghe= // leersten ende vermaersten Poeet Vergilius Ma= // ro/ Nv
eerste in onser duytscher talen door // Cornelis van Ghistele Retorijckelijck //
ouer gheset/ plaisant ende weerdich // om lesen. // vignet met kop van Vergilius
// Gheprint Tantwerpen inden schilt van Artoys/ by die we= // duwe van Jacob
van Liesueldt/ Met Gratie ende Preuilegie // der K.M. Anno M.D.LVJ.
In hoever deze eerste uitgave een succes is geweest, valt moeilijk na te gaan. De steeds
toenemende spanningen op politiek en religieus gebied, en nog meer de daarop volgende
jaren van strijd, waren weinig bevorderlijk voor een snelle verspreiding, en nog minder voor
het overwegen van een herdruk. Maar in 1583 worden Die twaelf boecken van Aeneas dan
toch nogmaals uitgegeven, weer te Antwerpen en met titelbladen van twee verschillende
boekverkopers. In 1589 komt het opnieuw tot een uitgave, ditmaal bij Jan van Waesberghe
die dan nog een titelblad met Antwerps adres heeft, maar dit tien jaar later vervangt door
een ander met zijn nieuwe adres in Rotterdam; ook aan hem heeft zich de grote uittocht uit
Antwerpen naar het Noorden voltrokken. En tenslotte verschijnen De twaelf boecken Aeneas
14
voor het laatst nog eens in 1609, opnieuw bij Jan van Waesberghe te Rotterdam. Daarna
is de belangstelling voor een rederijkersvertaling van Vergilius' epos blijkbaar niet groot
genoeg meer om een nieuwe uitgave te rechtvaardigen, al duurt het geruime tijd eer er iets
anders voor in de plaats komt.

De uitgever(s)
‘Gratie ende Preuilegie’ (= toestemming tot publikatie en alleen-recht van uitgave voor een
bepaald aantal jaren) voor Deerste viere boecken werden in april 1554 verleend aan ‘Hans
van Liesuelt Boecprinter woonende in onser Stadt van Antwerpen’, die dan ook op het
titelblad als drukker-uitgever staat vermeld. Deze Hans, zoon van de onfortuinlijke Jacob
15
van Liesvel(d)t,

13
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Men merke op, hoe zorgvuldig de titel met de uitbreiding in overeenstemming werd gebracht. De eerste
vier boeken van de Aeneis bevatten de episode van Aeneas' verblijf aan het hof van Dido in Karthago.
Zij konden dus met recht ‘Deerste viere boecken van Eneas ende Dido’ worden genoemd. Met de
toevoeging van boek V en VI, waarin Dido geen rol meer speelt, werd dit onmogelijk; haar naam moest
in de titel dus vervallen.
A. Geerebaert S.I., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der Oude Grieksche en Latijnsche
Schrijvers (Gent 1924), blz. 177.
Jacob van Liesvel(d)t had in 1526 als eerste een volledige Bijbel in het Nederlands uitgegeven. De snel
op elkaar volgende drukken daarvan werden steeds reformatorischer, totdat hij op 28 november 1545
met zijn hoofd moest boeten voor de editie van 1542.
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zette na de dood van zijn vader diens zaak voort, ongetwijfeld gesteund door zijn moeder
16
die zich al eerder een capabele zakenvrouw had betoond.
Twee jaar later worden Deerste sesse boecken uitgegeven op grond van dezelfde
overheids-stukken, die vóór in het boek opnieuw zijn afgedrukt. Dat was mogelijk, omdat
noch de ‘Gratie’ noch het ‘Preuilegie’ een bepaald aantal boeken vermeldde. Opmerkelijk
is echter, dat Hans niet meer wordt genoemd - was hij inmiddels gestorven? - en dat zijn
moeder de leiding van het bedrijf blijkt te hebben overgenomen; het titelblad geeft aan:
‘Gheprint Tantwerpen inden schilt van Artoys, by die weduwe van Jacob van Liesueldt’. Ook
Die leste sesse boecken werden door haar uitgegeven. Helemaal aan het slot van dit laatste
boekje treffen wij echter een nieuw Privilegie aan, nu op háár naam: Maria Ancxt, weduwe
van Jacob van Liesveldt.
Dit alles is voor ons van belang, omdat naar alle waarschijnlijkheid moeder en zoon Van
Liesveldt een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld bij de tot-stand-koming van de
Aeneis-vertaling door Van Ghistele. Volgens de ‘Gratie’ van 1554 had Hans namelijk in zijn
aanvrage gesteld ‘hoe dat hy suppliant groote costen ghedaen heeft om te doen translateren
Eneidos Vergilij’ (cursivering van mij). Ook als wij aannemen dat het tot het jargon van een
dergelijke ‘supplicatie’ behoorde nadruk te leggen op de kosten, die de betrokken drukker
zich voor het verkrijgen van de kopy had moeten getroosten, wil dit nog niet zeggen dat de
bewuste bewering geen (grond van) waarheid bevat. Maar dan betekent dit, dat het initiatief
voor de Aeneis- vertaling niet is uitgegaan van Cornelis van Ghistele zèlf: hij werd ertoe
aangezocht! Waarschijnlijk zal het Hans en zijn moeder niet veel moeite hebben gekost de
dichter ertoe over te halen hun opdracht te aanvaarden; die lag helemaal in zijn lijn. Het is
zelfs mogelijk, dat het plan tot een vertaling in gezamenlijk overleg tot stand is gekomen.
Maar wij moeten, naar ik meen, in ieder geval aannemen dat Hans van Liesveldt en zijn
moeder er vanaf het allereerste begin bij betrokken zijn geweest en dat Cornelis van Ghistele
zonder hun toedoen in plaats van de Aeneis wellicht een ander werk uit de Oudheid zou
zijn gaan vertalen.
Ook de haast die met de publikatie werd gemaakt - zodra er een afgerond deel klaar was,
volgde onmiddellijk de uitgave daarvan - zou erop kunnen wijzen dat de vertaling in opdracht
van de Van Liesveldt's werd gemaakt. De aan Van Ghistele uitbetaalde bedragen zouden
immers een groot deel van hun rentabiliteit verliezen, als diens vernederlandste Aeneis geen
primeur zou zijn. Vandaar de publikatie van Deerste viere en Deerste sesse boecken, zowel
om de volledige uitgave aan te kondigen en er interesse voor te wekken als om andere
drukkers ervan af te schrikken óók een vertaling van de Aeneis op de markt te brengen. Het
Privilegie beschermde immers wel tegen nadrukken van de eigen uitgave, maar niet tegen
publikatie van concurrerende vertalingen door andere auteurs.
Het is Maria Ancxt inderdaad gelukt de eerste te zijn. Daarmee zette zij - op bescheidener
schaal, maar toch op waardige wijze - de traditie van haar man voort. Zoals deze de eerste
volledige Bijbel in het Nederlands had uitgegeven, zo publiceerde zij de eerste volledige
vertaling van de Aeneis, waartoe

16

Toen haar man in 1538 moeilijkheden met de justitie had, werd een herdruk van het door hem uitgegeven
Nieuwe Testament door haar bezorgd. Zie: C.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers (Leiden
1937), blz. 165.
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zij met haar zoon het initiatief had genomen. Dat geeft er zowel háár als Hans recht op, in
de Nederlandse literatuur-historie náást Cornelis van Ghistele te worden genoemd als
inaugurateurs van het Renaissancistische epos in de landstaal.

Het voorwerk
Het voorwerk van Deerste sesse boecken bestaat uit vier stukken, alle vier geschreven door
Van Ghistele; de later zo onvermijdelijke liminaria van anderen ontbreken hier nog geheel.
Het eerste van deze stukken is het minst belangrijke. In een 12-regelige referein-strofe
verzoekt De Translateur (zoals het opschrift luidt) het publiek dit boek in dank te aanvaarden
‘Van een Antwerpsch goubloemken wt ionsten reyn’ - een verwijzing naar de rederijkerskamer
waartoe hij behoorde -, en doet hij verder een uitval tegen ‘zoilus ghebroetsele’ (afgunstige
kritikasters).
Van veel meer betekenis is het daarop volgende Totten Lesere, omdat er zo duidelijk uit
blijkt dat Van Ghistele bij zijn lezers een vooroordeel moest overwinnen alvorens te kunnen
hopen hun belangstelling te wekken voor Vergilius. Van een heidens dichter viel niets goeds
te leren, oordeelde het grote publiek, en dus kwam het niet te pas door een vertaling aandacht
voor hem te vragen. Van Ghistele verweert zich tegen deze opvatting:
Maer ten eersten weet al ist sake dat Vergilius een Heydens Meester was, dat
daerom sijn schriften niet onduechdelijck oft te verachten en sijn, want alle
Heydensche Philosophen ende Poeten, al en hebben si gheen kennisse van
Christo ghehadt, nochtans haer groote wijsheyt ende verstant hebben si wel
laten blijcken...
In hun werk maken zij inderdaad melding van hun heidense gods- en eredienst, maar
daer duere en derf nyemant gheschandaliseert worden, want wy wel weten
dat si doen ter tijt, van Christo gheen kennisse en hadden, nochtans beuinden
wi dat alle duechdelijcke manieren duer haer gheleert worden, prijsende tgoet,
ende straffende het quaet, ghelijck gulsicheyt, ghiericheyt, oncuysheyt, ende
soodanighe ghebreken, die een Kersten mensche schuldich is te hatene.
Dat is ook in de Aeneis het geval. Wie ‘dit boecxken’ leest ‘met verstande’, d.w.z. zonder
zich te stoten ‘aen der Heydenen Ceremonien’, zal er ‘niet dan duecht ende wijsheyt in
beuinden’. Ten bewijze daarvan geeft Van Ghistele voor ‘deerste sesse boecken’ van boek
tot boek aan, wat daaruit te leren valt. Ik geef als voorbeeld wat hij opmerkt over boek II
(Aeneas' verhaal over de ondergang van Troje) en boek IV (de liefdesgeschiedenis van
Aeneas en Dido):
Int tweede boeck muechdy oock aenmercken dat de gramschap Gods altoos
de oorsake is dat men rijcken oft steden siet declineren.
[...]
Int vierde muechdy mercken aen Dido hoe crachtich dat den hittighen brandt der
rasender liefden is, ons een exempel, dat een yeghelijc hoe machtich, hoe wijs,
oft verstandich, hem daer wel af behoort te wachtene.
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Ten anderen beuinden wy noch hier inne, de groote ghehoorsaemheyt van
Aeneas, die God, altoos bouen den mensche onderdanich was.
Na deze zin-duiding zet Van Ghistele uiteen, waarom hij in zijn voorwerk ook een biografie
van Vergilius heeft opgenomen. Dat is nodig, omdat volksboeken e.d. een volkomen onjuist
beeld van hem hebben getekend en gangbaar gemaakt: ‘Te wetene van Vergilius die in de
17
mande hinck, dwelc een Toouenaer binnen Roomen was’.
Als derde stuk volgt dan inderdaad Het leuen van Vergilius Maro, ongetwijfeld grotendeels
de vertaling van een Vita Maronis die voorkwam in de Latijnse editie van de Aeneis, welke
Van Ghistele gebruikte.
Tenslotte is er dan nog een opdracht-gedicht in het Latijn - 56 regels in disticha - aan de
Antwerpse koopman Gerard Delius (Deelen?). Daarin treffen ons de beide regels waarin
Van Ghistele niet zonder trots over zijn vertaling opmerkt: ‘Een moeilijke onderneming, dat
geef ik toe, een onderneming die héél veel inspanning vergde, en die vóór mij niemand nog
18
heeft aangedurfd!’

De Latijnse bron
Van Ghistele verwijst in zijn vertaling telkens naar de Latijnse tekst. Aan het begin van elk
boek citeert hij de beginregels - meestal de eerste vier - in het Latijn. Verder plaatst hij - als
regel bij het begin van elke strofe, maar ook wel eens bij een later gedeelte - in margine de
eerste woorden of de eerste zin van de Latijnse passus die in de Nederlandse tekst wordt
weergegeven. In theorie moet het mogelijk zijn, aan de hand van deze Latijnse citaten vast
te stellen, welke editie van de Aeneis Van Ghistele voor zijn vertaling heeft gebruikt. In de
praktijk zijn onverwachte moeilijkheden daarbij echter niet uitgesloten, zoals P.J.M. van
Alphen heeft ondervonden bij zijn onderzoek naar de bron voor Van Ghistele's
Terentius-vertaling, aan de hand van de Latijnse citaten die ook dáár in de marge zijn
opgenomen. Het resultaat was bijzonder teleurstellend: ‘Van geen enkele der ons bekende
vóór 1555 verschenen uitgaven correspondeert de tekst geheel en al met de fragmenten in
margine’. Van Alphen moet dan ook volstaan met een hypothese: ‘Het is natuurlijk mogelijk,
dat de vertaler meerdere edities gebruikt heeft, terwijl het lang niet zeker is, dat hij zijn
19
tekst-uittreksels steeds even nauwkeurig heeft gecopieerd’.
Op grond van Van Alphen's ervaring heb ik gemeend te mogen afzien van een onderzoek
naar de Aeneis-editie(s), die Van Ghistele's bron(nen) is (zijn) geweest. In het kader van
mijn onderzoek zou trouwens zelfs een positief re-

17
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Van Ghistele denkt hier wel speciaal aan het volksboek: Virgilius, Van zijn leuen, doot, ende vanden
wonderlijcken wercken die hi dede by nigromancien, ende by dat behulpe des duuels, omstreeks 1525
te Antwerpen bij Willem Vorsterman verschenen. Zie voor dit volksboek, en soortgelijke edities in Frankrijk
en Engeland: Luc. Debaene, De Nederlandse volksboeken (Antwerpen 1951), blz. 191-197. Debaene
geeft ook een uitvoerige weergave van de inhoud, met inbegrip van de episode betreffende ‘Vergilius
die in de mande hinck’ (blz. 192, kol. 2).

‘Ardua res fateor, magni res plena laboris!
Ausus quam nemo nos prior ante fuit’.
P.J.M. van Alphen, Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw, diss. Nijmegen (Tilburg
1954), blz. 60.
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sultaat nauwelijks betekenis hebben gehad. Van Ghistele vertaalde immers niet letterlijk,
maar bracht ‘de voorstellingsinhoud van het oorspronkelijke’ (Verwey) over in zijn eigen
vorm. Veel zinvoller dan een twijfelachtige speurtocht naar de Latijnse tekst waarvan hij
uitging, is daarom een karakteristiek van de eigen vorm waarin hij die tekst overbracht.

De ‘eigen vorm’
Van Ghistele bracht de Aeneis over in de vorm, die voor hem als rederijker de
vanzelfsprekende was voor een lang gedicht: hij schreef zijn vertaling Baladens wijse. Wij
moeten daarbij vooral niet denken aan balladen in de huidige betekenis van het woord! De
rederijkers verstonden onder balade niets anders dan strofe: een strofe die zich slechts van
de referein-strofe onderscheidt door het ontbreken van een stock-regel. Dat Van Ghistele
zijn vertaling Baladens wijse schreef, betekent dus dat hij dit deed in rederijkersstrofen.
Hij koos daarvoor baladen van 15en, d.w.z. strofen van 15 regels, en als rijmschema:
20
abab/bcbc/cdcd/dee. Slechts een heel enkele maal wijkt hij daarvan af. Zo is de laatste
strofe van Boek I een ‘balade van 19en’ geworden, omdat de dichter aan 15 regels niet
genoeg had om tot een bevredigende afsluiting te komen. Omgekeerd telt de laatste strofe
van Boek XII - in Die leste sesse boecken - slechts 11 regels, omdat daarin alles gezegd
was wat er nog te zeggen viel.
De versregels zijn van ongelijke lengte, maar tellen in het algemeen 11 tot 14 syllaben.
Naar beide kanten komen echter incidentele ‘uitschieters’ voor, zowel naar 9 en 10 als naar
15 en 16 syllaben.
Cornelis van Ghistele heeft het ongeluk gehad, dat zijn Aeneis-vertaling door Weevers in
diens proefschrift als repoussoir is gebruikt om de voortreffelijkheid van Coornhert's Dolinghe
van Ulysse des te beter te doen uitkomen. Nu was Coornhert ongetwijfeld een groter dichter
dan zijn Antwerpse tijdgenoot, maar de manier waarop Weevers met het werk van de laatste
omspringt - hoe begrijpelijk ook in het kader van zijn proefschrift - kan toch niet anders dan
eenzijdig en onbillijk worden genoemd. Het lijkt mij hier de juiste plaats om Weevers' bezwaren
tegen de ‘eigen vorm’ van Van Ghistele aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en waar
nodig tot bescheidener proporties terug te brengen. Dat is zeker geen overbodig werk, want
die bezwaren zijn bezig in de Nederlandse literatuur-historie tot gemeengoed te worden.
Hun invloed is duidelijk merkbaar in wat Van Alphen, in verband met Van Ghistele's
21
Terentius-vertaling, over diens overzetting van Vergilius opmerkt. En ik kan mij niet aan
de indruk onttrekken, dat zij ook hun sporen achtergelaten hebben in het vrij negatieve
22
oordeel dat Rombauts over Van Ghistele's strofische vertalingen velt. In ieder geval sluit
Knuvelder bij Weevers aan,

20

21
22

Dat is overeenkomstig schema nr. 75 uit de lijst, die Mejuffrouw Iansen van de rijmsystemen bij Castelein
en anderen heeft samengesteld. Zie voor deze lijst: S.A.P.J.H. Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins
Const van Rhetoriken, diss. Utrecht (Assen 1971), blz. 288-328; het schema nr. 75 op blz. 305.
P.J.M. van Alphen, Nederl. Terentius-vertalingen, blz. 74.
E. Rombauts, Humanisme en Renaissance in de Zuidelijke Nederlanden, in: Geschiedenis van de
letterkunde der Nederlanden, deel III (Antwerpen-Brussel, 's-Hertogenbosch z.j. [1944]), blz. 80-151.
Over Van Ghistele: blz. 113-117; het negatieve oordeel over diens strofische vertalingen op blz. 115.
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wanneer hij de indeling in strofen ‘zoals Van Ghistele in zijn vertalingen van klassieke auteurs
23
toepaste’ stelt tegenover ‘het dóórlopend verhalend gedicht’ bij Coornhert.
Het voornaamste bezwaar van Weevers is, dat de strofen aan de epische gang van de
Aeneis te kort doen: ‘Het verhaal wordt daardoor in gelijke stukken ingedeeld, wat de
handeling telkens tot stilstand brengt’. Bovendien keurt hij het af, dat ‘het laatste vers meestal
(wordt) gevormd door een moraliserende opmerking van de vertaler, op willekeurige wijze
24
in Vergilius' epos ingeschakeld’. Ook tegen de twee gepaarde rijmen aan het slot van de
25
strofe heeft hij bedenkingen: ‘Het slotrijm bij van Ghistele is een los toevoegsel’, wat betekent
dat het de ‘stilstand’ tussen de strofen nog accentueert.
Weevers meet deze bezwaren breed uit, om eraan te demonstreren hoeveel hoger de
Dolinghe van Ulysse staat. Coornhert wijst namelijk het gebruik van baladen af en geeft
ieder boek weer als een doorlopend gedicht, omdat Homerus dat ook had gedaan. Zodoende
is hij inderdaad méér een vernieuwer geweest dan Van Ghistele die zich conformeerde aan
het gebruik van zijn eigen tijd. Maar in zijn enthousiasme voor Coornhert verliest Weevers
ten aanzien van Van Ghistele enigszins uit het oog, wat hij zelf zo terecht over de vertaaltrant
van Renaissancisten en klassicisten naar voren heeft gebracht: namelijk dat het er hun niet
26
om te doen is de oorspronkelijke tekst naar vorm en inhoud zo dicht mogelijk te benaderen.
Als Coornhert dit op bepaalde punten méér doet dan zijn voorganger, dan mag dit geen
reden zijn om de laatste op grond daarvan beneden hem te stellen. Naar de opvattingen
van zijn tijd had Van Ghistele er het volste recht toe, voor zijn vertaling zijn eigen vorm te
kiezen, hoe anders ook dan die van Vergilius. Bij een vergelijkende evaluatie tussen Coornhert
en hem mag dus - historisch gezien - de meerdere of mindere mate van aansluiting bij vorm
en verhaaltrant van de oorspronkelijke dichter geen factor zijn die meetelt. Het gaat er slechts
om, wie van hen beiden het beste nieuwe gedicht geschreven heeft, d.w.z. de door hem
gekozen eigen vorm het meest overtuigend gerealiseerd heeft naar de mogelijkheden en
aspecten van die vorm!
Zo gaat Weevers echter niet te werk. Zijn bewondering voor de vertaalvorm van Coornhert
brengt hem ertoe die als de enig-goede te beschouwen. Het doorlopend gedicht verdient
volgens hem a priori de voorkeur, omdat een indeling in strofen - getuige het resultaat bij
Van Ghistele - het verhaal telkens tot stilstand brengt. Dat laatste is echter in zijn
algemeenheid eenvoudig niet waar. De strofenvorm leidt tot een ànder soort continuïteit dan
in een doorlopend gedicht - een minder strakke, als men wil; men kan echter met evenveel
recht zeggen: een meer beweeglijke -, maar continuïteit desalniettemin! Niemand zal willen
staande houden, dat in de Orlando furioso of in de epen van Tasso, Camões en Spenser
het verhaal na elke strofe voor een ogenblik tot stilstand komt! Op zijn eigen wijze zet het
zich onverstoord en onverstoorbaar van strofe tot strofe voort, waarbij de soepele variabiliteit
van aaneenschakeling er een bijzondere charme aan toevoegt, die in een doorlopend
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5
G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde , deel II ('s-Hertogenbosch
1971), blz. 97.
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 100.
Ibidem, blz. 101.
Zie § 1 van dit hoofdstuk.
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gedicht niet realiseerbaar is. Als dus Weevers gelijk zou hebben en bij Van Ghistele het
verhaal telkens stokt, dan is dit niet een onvermijdelijk gevolg van de door deze gekozen
vorm, maar moet het worden toegeschreven aan de beperktheid van diens dichterschap.
Dat dichterschap is inderdaad beperkt - zeker in vergelijking met dat van Tasso, Camões
en Spenser! -, maar toch niet zó of ook Van Ghistele weet in het algemeen wel degelijk een
alleszins bevredigende ‘strofische continuïteit’ in zijn werk te brengen. Dat blijkt naar mijn
mening overtuigend genoeg uit het fragment, dat verderop in deze paragraaf ter kennismaking
27
met zijn vertaling is opgenomen, om hier van een bewijsvoering te kunnen afzien.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de moraliserende opmerkingen - sententiae - die
in de laatste regel van de strofe ‘meestal’ zouden voorkomen en ‘op willekeurige wijze in
Vergilius' epos ingeschakeld’ worden genoemd. Om te beginnen behoort de voorliefde voor
sententies tot de geest van de tijd en werkt de strofe-vorm de aanwending daarvan in de
hand; ook bij Tasso en andere epici van naam treft men deze vorm van strofe-afsluiting
geregeld aan. Van Ghistele doet dus niets anders dan wat gebruikelijk is bij, en in zekere
zin deel uitmaakt van, de vorm die hij voor zijn vertaling koos. In de tweede plaats is het niet
juist, dat zijn strofen ‘meestal’ met een sententie worden afgesloten, en evenmin dat deze
dan ‘op willekeurige wijze’ zou zijn ingelast. Van Ghistele maakt graag van sententieuse
generalisaties gebruik, maar hij doet dit slechts als zijn verhaal hem daartoe ongezocht een
mogelijkheid biedt en er dus niet wezenlijk door wordt onderbroken. De sententie is dan
enkel een kort ogenblik van bezinning, dat voortvloeit uit wat er zo juist is verteld en daarvan
deel uitmaakt door het te helpen typeren, maar dat verder geen enkele invloed heeft op de
gang van het verhaal. De eerste regel van de volgende strofe zou niet anders hebben geluid,
als de sententie achterwege was gebleven. Ook hiervoor vindt men voldoende bewijs in het
fragment, dat in de vorige alinea werd aangekondigd.
Mijn verhaal dreigt, om met Multatuli te spreken, eentonig te worden. Want ook ten aanzien
van het gepaarde rijm, waarmee Van Ghistele zijn strofe besluit en dat Weevers als ‘een
los toevoegsel’ afkeurt, valt weer hetzelfde op te merken. De ottava rima van Tasso
(ab/ab/ab/cc) vertoont precies hetzelfde verschijnsel, zonder dat dit het ontstaan van een
meesterwerk in de weg heeft gestaan! Bovendien is het niet zó, dat de beide slotregels bij
Van Ghistele altijd geïsoleerd staan; dat is eigenlijk slechts het geval wanneer zij sàmen
een sententie vormen. Anders loopt het verhaal - vaak ook: de zin - gewoon van de dertiende
naar de veertiende regel door. Opnieuw verwijs ik voor bewijsplaatsen naar het zo aanstonds
volgende fragment.
Weevers had aan een dichter uit de 16de eeuw niet op deze wijze de vorm mogen
verwijten, die deze voor zijn vertaling koos en die in dit geval de vorm was van diens tijd.
Zijn kritiek had zich moeten beperken tot de manier, waarop Van Ghistele die vorm hanteerde
en er al dan niet een goed gedicht van wist te maken.
Overigens blijkt Weevers ook op dit laatste punt wel bezwaren tegen de Antwerpse
rederijker te hebben. Zo constateert hij, dat in vergelijking met Coornhert bij hem ‘een heel
ander (en slapper) rythme te vinden is; sommige verzen

27

Zie beneden, blz. 269-271.
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28

zijn zelfs zo verwaterd, dat ze eigenlijk geen rythme hebben’. In vergelijking met Coornhert
moge dit juist zijn, als verwijt aan Van Ghistele mag het niet gelden. Diens vers doet ritmisch
niet onder voor dat van zijn rederijkerstijdgenoten. En ik zou daar nog aan willen toevoegen,
dat ik onder het lezen geen last van de slapheid of het ontbreken van zijn ritme heb gehad.
Er zit in Van Ghistele's strofen wel degelijk een ritmische gang, die men gaat aanvoelen
zodra men zijn aandacht niet op afzonderlijke regels, maar op het geheel van een strofe of
van een passus richt. Dan blijkt telkens, dat de zwakke(re) regels worden meegevoerd in
de vaart van de totaliteit.
Ook de ‘stoplappen’ bij Van Ghistele zijn voor Weevers stenen des aanstoots. Hij citeert
tien regels uit de allereerste strofe van diens vertaling, met cursivering van de toevoegingen
ter wille van het rijm, en concludeert dan:
Zulke stoplappen zijn niet anders te verklaren dan uit gebrek aan rijmtechniek.
[...] Telkens brengt de aanhef van het vers de vertaling een stapje verder, waarna
een stoplap volgt om voor 't rijm te zorgen. Van Ghistele is veel onbeholpener
29
dan Coornhert.
Coornhert' superioriteit als dichter trek ik niet in twijfel. Maar mogen wij Van Ghistele's
rijmtechniek daarom ‘onbeholpen’ noemen? Voor een antwoord dienen wij de bewuste regels
nader te bezien. Ik laat ze hier volgen naar de druk van 1556 - Weevers citeert de uitgave
van 1609, die enigszins gemoderniseerd is -, met behoud van de cursiveringen die daarin
ter wille van de kritiek werden aangebracht:
De feyten van oorloghen sal ick nv verhalen
Vanden vromen man: die door gods bestieren
Alder eerst verlatende de Troyssche palen
Quam in Italien met cloecke manieren.
5 En die veel lijdens (sonder eenich versieren)
Door de wreede Junoos haet te water te lande
Pijnlijc besuert heeft / en door des crijchs hantieren
Oock vele gheleden, als de Valiande
30
Eer hi cost opghehouden met subtijlen verstande
10 In Lauinien de eerste stadt onsachte [.]

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

28
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 77.
Ibidem, blz. 104.
opghehouden: stichten. - De uitgave van 1609 heeft: opbouwen.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

261

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

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

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

32

(fol. V v ,str.2)

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

2. weglating van ter plaatse indifferente bijzonderheden.
Aeneis I,180-191: Terwijl zijn manschappen na de landing vuur maken en een maaltijd
bereiden, klimt Aeneas op een rots om uit te kijken naar de schepen die nog vermist worden.
Maar de zee is leeg van alles wat op schepen lijkt. Landinwaarts ontdekt hij echter een
aantal herten die hij, ter aanvulling van de ernstig geslonken mondvoorraad, dodelijk weet
te treffen met de boog, die zijn vriend en wapendrager Achates hem nagedragen heeft.
Aeneas te wijle dat dit gheschiende was /
(Altoos sorchfuldich) op een hooge steenrootse clam:
Daer hi de zee / breet / en wijt / ouersiende / was /
Offer yemant / of yet meer / noch ghedreuen quam
5 Van de sijne / maer luttel hi vernam /
33
Dan drie groote Herten sach hi gaen weyen
Ontrint den oeuer der Zee / seer mack / en tam:
En noch vele horen beesten ontrent dier valeyen
Van achter volchden / dies hi sonder beyen
10 Heeft rasschelijck boghe / en pijl ghegrepen /
Die Achates hem na droech in alle contreyen:
Ten eersten heeft hi die drie herten ghenepen /
Die groot waren / en met hooge hoornen geschepen /
Daer nae den anderen hoop hi oock verstoort heeft
15 En met sinen boge gewracht een groote moort heeft [.]
o

(fol. VI r , str.2)

Vergilius geeft in vs.181b-183 een opsomming van de schepen, waarnaar Aeneas vergeefs
uitkijkt. Van Ghistele laat dit weg: waar het op aankomt, is

32
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dat Aeneas niets ziet, en daar houdt de dichter het bij; zijn understatement ‘luttel’ voor ‘niets’
onderstreept het hopeloze van dit uitzien over ‘de zee / breet / en wijt’. De herten zijn positief
en daarom belangrijker!

3. toevoeging van een regel uit Ovidius.
Aeneis II,799-804 (slot van het tweede boek): Aeneas vertelt hoe in de nacht van Troje's
ondergang tal van vluchtelingen zich bij hem en de zijnen komen voegen in de voorlopige
schuilplaats die hij buiten de stad heeft weten te vinden. ‘Sy’ in reg. 1 van de strofe slaat op
die vluchtelingen.
Sy quamen van alle canten met groot geruchte
En met lijf / en goede / sijnde bereet
Om met my te nemene de vluchte
Tsy in wat landen / ouer dzee wijt / en breet.
5 Als nv de sonne op alle berghen heet
Begonst te schijnen / en de morgensterre claer
Hadde haer verthoont met blijckelijck bescheet:
En der Griecken macht ons ane iaechde den vaer
Houwende de poorten ghesloten daer
10 Datter nyemant meer / en mocht wt / oft inne /
Ende dat ons geenen bystant meer en volchde naer:
Soo ben ick gheweken ten eersten beghinne
34
Op den hooghen berch Ida met mijnen gesinne /
Nemende op mijnen hals / mijnen ouden vadere /
15 My weerdiger / dan al tgoet van Troien te gadere.
o

(fol.XLII v , enige strofe)

De laatste regel is, zoals in de marge uitdrukkelijk vermeld wordt, ontleend aan Ovidius. Zij
is een vrije verwerking van wat deze (Metamorphoses XIII,626) opmerkt naar aanleiding
van het feit dat Aeneas zijn oude vader op de schouders neemt om hem in veiligheid te
brengen: ‘De tantis opibus praedam pius eligit illam’ = uit zoveel schatten (nl. de door de
vluchtelingen meegebrachte kostbaarheden) kiest hij zich liefdevol dèze buit. Door deze
regel in margine te citeren geeft Van Ghistele duidelijk aan, dat hier geen toeval in het spel
is. Hij is blijkbaar zozeer door de daarin vervatte gedachte getroffen, dat hij niet kan nalaten
er het verhaal van Vergilius mee te verrijken. - Verder valt over deze strofe nog op te merken,
dat in reg. 1 ‘met groot geruchte’ een eigen toevoeging is, die bij vluchtelingen echter minder
gelukkig moet heten. Ook reg. 5-7 geven het Latijn - ‘Jamque jugis summae surgebat Lucifer
Idae // Ducebatque diem’ (vs.801-802a) - niet goed weer. Er is daar sprake van de
morgenster, die de dag aankondigt nog vóórdat de zon is opgegaan. Van Ghistele noemt
óók de zon, wat op zichzelf niet zo erg zou zijn geweest, als hij die maar niet volop had laten
schijnen (reg. 5-6a) alvorens de morgenster te vermelden!

4. merkwaardigheden in een moeilijke passage.
Aeneis IV,683b-705 (slot van het vierde boek): Dido heeft zich na het vertrek van Aeneas
doorstoken met het zwaard dat hij haar ten geschenke gegeven had. De leden van haar
hofhouding vinden haar stervend, haar zuster Anna komt weeklagend aanlopen. Wat er
verder gebeurt, geeft Van Ghistele als volgt weer (in de eerste regels is Anna aan het woord):
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Brengt my water ghi dienstmaechden terstont
Op dat icke haer wonde bloedich
Mach suyueren / en reynigen / en met mijnen mont
Sal ick gaen ondersoecken vroedich
5 (Om haer leuen te sine behoedlich)
Oft noch adem int lichaem is. aldus is ghecomen
Anna by haer suster seer mismoedich
En heeft haer (half doot) op haren schoot genomen
Swaerlijc versuchtende / met hertswerich scromen
10 Af vaghende dbloet met haren cleeren.
Dido aldus ligghende vol onvromen
Qualijck cost si haer oogen na den hemel keeren [.]
De dootlijcke wonde / een groot verseeren /
Was haer nopende / en eylaes seer pijnlijck
15 So dat dlicht wten ooghen was verdwijnlijck.
Driemaels rechte si haer op / ende daer na sloech
Haer ooghen noch eens ten hemel claer
Het leste suchten suchtende noyt meerder ongeuoech.
Juno aenmerckende haer pijne swaer
20 Ende dat het leuen wt den lichaem voorwaer
Qualijck cost ghescheyden / creech medelijden.
En heeft ghesonden wt den hemel tot haer
Irim heur dienersse om een beurijden.
De leden sachmen teghen de doot strijden
25 Want de natuere noch niet en was gheinclineert
Tot steruene / haer iaren sulcx noch benijden:
Voor haren dach steruende / gheinflammeert
Met een hittighe wreetheyt diet al mineert /
De oude moeten steruen / naer elcx propoost
30 Maer de ioncheyt dicwils sijn leuen verroeckeloost.
o

(fol.LXXXII v ,str.2, en
o

LXXXIII r , enige strofe)

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

5. een afwijkende voorstelling van Dido in de onderwereld.
Aen. VI,465-474. Het gaat hier om de plaats, die ik in de vorige paragraaf al even vermeld
heb als voorbeeld van een door Van Ghistele aangebrachte ‘verbetering’ in de tekst van
36
Vergilius. Op zijn tocht door de onderwereld ontmoet Aeneas ook de schim van Dido. Hij
wordt door haar aanblik ontroerd en probeert haar ervan te overtuigen, dat hij haar slechts
verlaten heeft op goddelijk bevel, en niet uit gebrek aan liefde. Zij moet niet vol afschuw van
hem wegvluchten:
Blijft staende / wijct niet wt mijnen oogen noch:
Waerom vliedy van mi [?] dits de leste ure
Dat ick v sal spreken / duer Gods gedoogen noch.
Aeneas die heeft huer herte hier duere
5 Gelaeft, nochtans sach si hem ane met oogen stuere /
En de tranen liepen ouer de wanghen
Houwende huer gesichte als een droeue creatuere
Nederwaert ter eerden / met drucke beuanghen.
Si bleef stil staen / met grooter pranghen /
10 Al hoorde si dees woorden hem spreken ongelaect
Daer om niet en verruerde / maer duer tverstrangen
Stont ghelijc een beelt van hout / of van steen gemaect /
Ten lesten is si van hem duer een bosch ghebraect
Daer Sicheus haer eerste man / met lijden beuaen /
15 Haer liefde weder / duer sijn liefde heeft ontfaen.
o

(fol.CXXVIII v ,str.2)

In reg. 4-7 geeft Van Ghistele vs.468 van Vergilius weer: ‘Lenibat dictis animum lacrimasque
ciebat’. De werkwoordsvormen moeten hier in tentatieve zin worden begrepen: ‘trachtte haar
gemoed te verzachten’ en ‘trachtte haar tranen op te wekken’, in beide gevallen zonder dat
dit gelukt. Van Ghistele laat het tentatieve vervallen. Bij hem ontroeren Aeneas' woorden
Dido inderdaad en doen haar goed: haar hart wordt erdoor ‘gelaeft’. Ook stromen de tranen
haar over de wangen, en is het uit verdriet dat zij het hoofd laat hangen (bij Vergilius houdt
zij hardnekkig haar ogen van Aeneas afgewend). Wel blijft zij evenals in de oorspronkelijke
tekst onbeweeglijk staan als een houten of stenen beeld, maar - en dat is het verschil met
Vergilius - ‘met grooter pranghen’: met diepe smart. Van Ghistele laat dus bij Dido de
gevoelens voor Aeneas nog sterk genoeg zijn om haar tot tranen te bewegen en even
onzeker te maken; maar dan wint haar verbolgenheid het toch van haar liefde, en vlucht zij
het bos in.
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Men zou kunnen aanvoeren, dat hier geen sprake is van een ‘verbetering’, maar slechts
van een vertaalfout. Van Ghistele heeft, zo valt er te betogen, de tentatieve betekenis van
de beide imperfecta uit vs.468 niet begrepen. Hij vertaalde ze als weergave van feitelijke
gebeurtenissen, en raakte daardoor op een dwaalspoor dat hem onvermijdelijk naar een
onjuiste voorstelling van zaken voerde. - Het is inderdaad niet helemaal uitgesloten, dat de
reactie van Dido's schim bij Van Ghistele op een misverstaan van de Latijnse tekst berust;
het tegendeel laat zich in ieder geval niet afdoende bewijzen. Naar mijn mening verdient
evenwel mijn hypothese van een bewust aangebrachte wijziging de voorkeur. Van Ghistele
beheerste immers het Latijn goed, zo goed zelfs dat hij er verzen in kon schrijven. Bovendien
had hij voor zijn vertaling de steun van de scholia in de door hem gebruikte editie van de
Aeneis. Met elkaar maken deze twee feiten het toch wel waarschijnlijk, dat hij de tekst van
Vergilius op de juiste manier heeft begrepen. En het ligt helemaal in de lijn van Van Ghistele
om de situatie uit het origineel door een andere te vervangen, als zij hem niet beviel. Wij
zagen hem in de sub 4 besproken strofen hetzelfde doen ten aanzien van het opvangen
van Dido's laatste adem door Anna. Ten overvloede geef ik er nog een sprekend voorbeeld
van, in een passus waar het Latijn geen enkele moeilijkheid biedt en de wijziging onmogelijk
aan foutief vertalen kan worden toegeschreven.
Als in Boek I Aeneas, na zijn landing op de Libische kust, met Achates een verkenningstocht
maakt, ontmoet hij zijn moeder Venus in de gedaante van een jageres aan wie hij inlichtingen
vraagt omtrent het land waar hij zich bevindt. Van zijn kant vertelt hij haar, tot welk volk zijn
metgezel en hij behoren. Bij Vergilius doet hij dit met de woorden: ‘Ons, afkomstig uit het
oude Troje, als gij misschien wel eens van Troje gehoord hebt, heeft een storm op de Libische
37
kust geworpen’. Van Ghistele heeft dit kennelijk ongeloofwaardig gevonden; Troje en de
Trojaanse oorlog waren te bekend dan dat iemand er nooit van gehoord zou kunnen hebben!
Daarom laat hij Aeneas antwoorden:
Wy sijn van de oude Troia een ouergebleuen bende /
Van welcke Troia als de wel bekende
Ghi eertijts (denck ick wel) hebt genoech gehoort [.]
o

(fol.XI v , str.2, reg.8-10)

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

Proeve van een dóórlopend fragment
Uit de hierboven geciteerde strofen heeft men zich, behalve van Van Ghistele's manier van
vertalen, ook reeds enige voorstelling kunnen vormen van zijn dicht-trant. Maar helemaal
tot zijn recht is die laatste in de bewuste citaten toch niet gekomen; zij waren te veel uit hun
context losgemaakt dan dat de continuïteit en de vaart van het verhaal zich konden doen
gelden. En juist in die continuïteit en die vaart ligt naar mijn mening de voornaamste poëtische
40
verdienste van Van Ghistele. Meestal slaagt hij erin een strofische continuïteit te realiseren,
die de aandacht van de lezer gespannen houdt en hem de zwakkere regels of strofen doet
vergeten vanwege de eind-indruk die door het geheel bij hem wordt gewekt.
Daarom beschouw ik het als ‘een daad van eenvoudige rechtvaardigheid’ tegenover Van
Ghistele, een dóórlopend fragment uit zijn vertaling op te nemen dat van deze plus-punten
althans een indruk geeft. Ik koos daartoe een fragment, dat ik als een van zijn meest
geslaagde episoden beschouw. Een dichter heeft er recht op, in de eerste plaats beoordeeld
te worden naar zijn beste momenten en niet naar de zwakkere, al mogen die bij de evaluatie
van zijn werk uiteraard niet buiten beschouwing worden gelaten.
Het gaat om de episode uit Aeneis IV, vs.129-205. Dido organiseert ter ere van Aeneas
een jachtpartij, die door een plotseling noodweer verstoord wordt. De jachtgenoten zoeken
elk voor zich beschutting tegen de hagel- en regenvlagen, waarbij Dido en Aeneas van de
anderen geïsoleerd raken en samen alleen in een grot terecht komen. Daar vindt dan hun
lichamelijk samenzijn plaats, dat door Dido als een huwelijk beschouwd wordt. Vanaf dat
ogenblik komt zij er openlijk voor uit, dat Aeneas bij haar de plaats van echtgenoot inneemt.
De Faam haast zich het nieuws van deze liefdesverhouding overal in stad en land bekend
te maken. Zo hoort ook Iarbas ervan, de koning van de Maxitani, die onder bedreiging met
oorlog Dido ten huwelijk had gevraagd
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o
o
Die leste sesse boecken, fol. XLVIII r , str. 2, t/m LIII r , enige strofe.
o
Ibidem, fol. CLXIV v , str. 1, reg. 8 en 11.
Zie boven, blz. 259.
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en zich nu als haar verloofde beschouwt. In dolle woede wendt deze zich tot Jupiter, wiens
zoon hij is en die door hem en zijn volk daarom heel in het bijzonder vereerd wordt, om diens
interventie in te roepen.
Ik geef het fragment precies zoals het in de uitgave van 1556 staat. Alleen heb ik - evenals
in de hierboven geciteerde strofen - de abbreviaturen opgelost, en hier en daar tussen
vierkante haken een lees- of rustteken ingelast, als het ontbreken daarvan de lezing zodanig
bemoeilijkt dat aan een zetfout mag worden gedacht. Van woordverklaring heb ik mij
onthouden, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie van de 16de-eeuwse lezer. Want
de moeilijkheden in het vers van Van Ghistele moeten goeddeels ook voor zijn tijdgenoten
hebben gegolden. Vooral in het rijm gebruikt hij nogal eens een woord, dat hij daar niet naar
de gewone betekenis verstaan wil zien, maar in een naar de behoefte van de context
omgebogen en vaak enigszins geforceerde zin; hij rekent erop, dat zijn lezers goede
verstaanders zijn die zich door het verband zullen laten leiden. Wat de ‘vulsels’ betreft - ik
geef aan dit woord de voorkeur boven het peioratieve ‘stoplappen’ -, deze laten zich, zoals
41
ik hierboven heb betoogd, meestal wel op de een of andere manier als functioneel in het
zinsverband verklaren. Maar lang niet altijd even gemakkelijk als in de tien regels uit de
aanvangsstrofe, die daar aan de orde waren! De betekenis is vaak zó ephemeer en zó
weinig op een bepaald woord of zinsdeel betrokken, dat elke precisering er een te sterke
nadruk aan verleent en het effect te veel rationaliseert. Vulsels moeten - afgezien van hun
waarde voor de klank van het vers - niet worden ‘begrepen’, maar onder het lezen éven
aangevoeld als vluchtige nuanceringen in de zin, die niet helemáál hetzelfde zou hebben
gezegd als zij ontbraken. Ongetwijfeld hebben de tijdgenoten van Van Ghistele, gewend als
zij waren aan dergelijke vulsels, daarmee minder moeite gehad dan wij. Maar dit neemt niet
weg, dat annotatie tevens een interpretatie zou zijn: een keuze uit meerdere mogelijkheden,
die door de dichter geen van alle helemaal werden uitgesloten en daarom ook alle min of
meer (zouden kunnen) meespelen.
Dat alles maakt de lezing van het fragment ongetwijfeld moeilijk, althans wanneer men
zich van woord tot woord rekenschap wil geven van wat er nu eigenlijk precies staat. Maar
een rederijkersvers leent zich niet voor close reading. Zoals ik reeds opmerkte, moet de
lezer vooral niet rationaliseren; er wordt van hem slechts ‘vluchtig aanvoelen’ verwacht. En
mijn bedoeling met het nu volgende dóórlopende fragment is juist te doen uitkomen, dat dit
inderdaad ook voldoende is. Ondanks de woorden en vulsels, waarvan de betekenis min of
meer duister blijft, is het geheel volkomen duidelijk. Het kost geen moeite de gang van het
verhaal te volgen en zich een voorstelling te vormen van de opeenvolgende gebeurtenissen.
Slechts als wij bij de lezing van Van Ghistele's fragment dáárop letten, wordt ons duidelijk
waarin zijn kracht als verteller ligt.
Smorgens vroech als den dageraet was opgestaen
Den eeldom van Chartago was al omme in rueren /
Daer toe ghecoren duer Didoes vermaen
En die bequaem ter iacht waren met stoute cueren [.]
5 Al datter toe diende sachmen na der poorten spueren /
Der honden ghesnor / de triumphante peerden
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Daer oock niet en ghebraken ter ghesetter vren.
Haer edelste heeren vroom int volheerden
Hebben de Coninghinne met grooter weerden
10 Verwacht binnen den palleyse / daer staende bereet
Een triumphantelijck ros al op veerden
Omhangen met gout / en siluere / en met een purperen cleet
Dwelck al schuymende op sinen breydel beet.
Ten lesten is Dido voort ghecomen /
15 Met veel dienstmaechden verknaept tot haerder vromen [.]
Met een costeliken mantel was si omhangen reynlijc
En een siden cleet daer onder excellent.
Haer suuer hair lach int gout geulochten certeinlijc
Eenen pijlcoker hinc achter op haer scouweren ient:
20 Alsoo si te rijdene ghemeynlijck was ghewent
Op die iacht / oft yewers buyten int velt.
Die Troianen die daer oock waren ontrent
Hebben haer cloecke manieren voort ghestelt.
Ascanius als een ionck iuechdich helt
25 Sijn vroomheyt oock daer lustich bethoonde.
En Aeneas als eene onder de edele ghetelt /
Met sijn coragiuesheyt den hoop verschoonde.
Ghelijck Appollo / die als de ghecroonde
Triumpheert als hi lustich na Delos is treckende /
30 Coragieusheit is elcken / tot vruechden verweckende.
Als si nv int gheberchte quamen /
En onder de bosschen / terstont aen alle inden
Sachmen de wilde gheytkens beancxt voor pramen
Lancx de duynen vlieden / als die haer vianden kinden /
35 Ter ander sijden sachmen herten / en hinden /
Met groote cudden lancx velden / en heyen
Snellijc vluchten / schouwende bracken en winden.
En met groot gestubbe van tgeberchte scheyen.
Ascanius de ionghelinck sonder verbeyen
40 Is neerstich na gheuolcht / lustich opgheseten.
Rennende lancx bosschen / berghen / en valeyen /
Maer op swijnen / of leeuwen was hy meest gebeten [ : ]
Alsulcx te schietene was al sijn vermeten.
Want voor een ionck man tot een memorie
45 Hoe stouter feyt / hoe meerder victorie.
Hier en tusschen bestont den hemel te donderen /
Stortende watere / en haghel ouer al /
So dat si haer niet en costen ghenoech verwonderen /
Vanden grooten tempeest / elc verliet bosch / berch en dal:
50 Vluchtende in holen / tsy groot of smal /
Dido en Aeneas duer alsu[l]cken noot
Quamen ghelijckelijck in een hol na den val.
Lucht / vier / en aertrijck beuende bloot
Gaven een ghetuyghenisse groot:
55 Van sulck ongheluckich houwelijck: als daer
Inde speloncke wert ghesloten minioot.
Och dit was den eersten dach van huer blijschappe claer
En doorsake van huerder droefheyt swaer.
Tis een quade blijscappe / merct dit verhalen // vroet
60 Diemen met droefheyt int leste betalen // moet.
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Haer groote liefde die si tot Aeneam droech
Heeft si nv openbaerlijck laten blijcken.
Huer dochte / si was verontschuldicht ghenoegh
Door de vaste trouwe sonder beswijcken.
65 Die fame sachmen terstont in alle wijcken
Vlieghen ouer de steden van Libyen machtich.
Als een snel voghel quaet om ghelijcken
Die in onrusten groeyt / en al gaende wort crachtich
Eerst cleyn / en beureest daer na stoutachtich
70 Streckende vander eerden tot aen de wolcken ruyme [ / ]
Dapper te voet / rasch int vliegen / een monster onsachtich
Grouwelijck / en groot / so menige pluyme
Als is aen haer lichaem / een wonderlijcke castuyme [ / ]
Soo veel ooren / ooghen / tonghen / en monden
75 Neerstich int vernemen / stout int verseggen / tallen stonden.
Snachts vliechtse inde lucht ende ruist neuen der eerden ]. ]
De ooghen haer nemmermeer tot slape en begeuen [ / ]
Sdaechs als een wachtere opden toren met volheerden
Bespietse steden / landen / hoe machtich verheuen
80 En al / wat vanden mensche wort bedreuen.
Soo wel logene / als waer / so wel quaet / als goet /
So wel seker als onseker / wort van haer bescreuen:
Ja dat gesciet is / oft dat gescien sal binnen corter spoet.
Dese fame met veel spraken maecte den volcke vroet
85 Hoe datter een vreemt Riddere was ghecomen
Ghesproten vanden Troianen / het edel bloet /
Den welcken Dido hadde voor haren man ghenomen.
Aldus met onsuuer begeerten si / tot haerder onvromen
In wellusten den langen winter ouerbrachten // coen
90 Om Italien oft Chartago si luttel dachten // doen.
Dese fame haer ouer al in yegelijcx mont spreyde
Ende is terstont na Hiarbam den Coninck ghestreken.
De welcke grooten nijt in sijnder herten gront breyde
En is hier duere tot gramschappen ontsteken.
95 Den welcken hadde Juppiter met foortselike treken
Aen een dochter van Garamanten ghegenereert
Ende heeft hondert schoone tempels soot is gebleken
In sijn rijcke ter eeren Juppiter ghefondeert.
Sijn harte was door tgeruchte seer geinflammeert
100 En men seet dat hi inder Goden presentie
Voor den outaer seer ootmoedich hem heeft verneert
Leggende sijn handen te gader met reuerentie.
En sprac een ootmoedich gebet zijns herten intentie
Gheuende te kennen / lijdende hinderlijc prangen
105 Als eene die met Didoos liefde was beuanghen [.]
o

(fol.LXVII v , str.1, t/m
o

LXIX r , str.1)

Conclusie
Een gróót dichter is Cornelis van Ghistele stellig niet geweest. Hij beschikt wèl over alle
technische vaardigheden van de geroutineerde rederijker, maar komt niet uit boven het
gemiddelde peil van de rhetoricale versificatie uit zijn tijd. In zijn vertaling van de Aeneis
zoekt men tevergeefs naar sporen van verrassende vondsten of vernieuwende tendensen.
Tegenover zijn goede mo-

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

272

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

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

De auteur
Bij een zo bekend auteur als Coornhert is een uitvoerige biografie overbodig, en kan ik mij
beperken tot de bijzonderheden die voor de ontstaansgeschiedenis van de Dolinghe van
Ulysse betekenis (kunnen) hebben gehad. Toen in 1561 Deerste twaelf boecken verschenen,
was de auteur 39 jaar oud en kon hij terugzien op twintig rustige jaren in Haarlem, waar hij
zich in 1541 als graveur gevestigd had. Zij hadden hem de gelegenheid geboden, zich in
zijn vrije uren intensief met de studie en met de letteren bezig te houden. Mede ter publicatie
van de vruchten daarvan richtte hij in 1560, met enkele anderen en met steun van de
stedelijke overheid, een drukkerij op, waarvan hij met zijn vriend Jan van Zuren - op het
titelblad van Deerste twaelf boecken als drukker-uitgever vermeld - de leiding had.
Het jaar 1561 betekent echter tevens het einde van Coornhert's rustige tijd. Hij gaat
publieke ambten bekleden en raakt zodoende persoonlijk betrokken bij de chaotische
gebeurtenissen van vóór en nà het uitbreken van de strijd tegen Spanje. Eénmaal moet hij
gevangenschap verduren, driemaal als vrijwillige balling uitwijken naar het buitenland. In de
perioden daartussen bekleedt hij moeilijke en verantwoordelijke posten, die ten volle beslag
leggen op zijn tijd. En als hij tenslotte meer armslag krijgt, staat zijn geest niet meer naar
de beoefening van de schone letteren. Er valt té veel te doen in de strijd der geesten, op
religieus zowel als op moralistisch gebied! Met hartstocht werpt hij zich in die strijd, met alle
energie waarover hij beschikt vecht hij voor zijn overtuiging. Geschrift na geschrift geeft hij
uit, met als hoogtepunt de
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Zedekunst dat is Wellevenskunste, die in 1586 anoniem voor het eerst verscheen.
Tegen deze achtergrond behoeft het ons niet te verbazen, dat Coornhert de tweede helft
van zijn Odyssee-vertaling nooit heeft voltooid. In 1561 was hij dit vast van plan. ‘D'ander
boecken suldy oock haest zien’ als God mij in leven laat - zo beloofde hij aan zijn lezers.
Waarschijnlijk was hij bij het verschijnen van Deerste twaelf boecken - een mooi afgerond
geheel om uit te geven - reeds een eind met de tweede helft van zijn vertaling gevorderd.
En ondanks zijn nieuwe verplichtingen als notaris en stadssecretaris zal hij in de eerste jaren
na 1561 nog wel tijd hebben gevonden om er af en toe aan door te werken. In ieder geval
had hij de Boeken XIII t/m XVII voltooid en een 150-tal regels van het XVIIIe geschreven, toen
de omstandigheden hem dwongen deze arbeid te onderbreken. Nadien is hij er nooit meer
toe gekomen, zich opnieuw met de Odyssee te gaan bezig houden. Het voltooide gedeelte
van De tweede XII. Boecken bleef ongebruikt en vergeten tussen zijn papieren liggen tot na
zijn dood in 1590.

De uitgave
Met Deerste twaelf boecken ging het zoals het ook met de Aeneis-vertaling van Van Ghistele
was gegaan. Na de eerste uitgave volgde een pauze; de ongunst der tijden verhinderde een
herdruk. Toen evenwel de ergste troebelen voorbij waren en een betrekkelijke rust was
weergekeerd, herleefde de belangstelling. In 1593 - drie jaar na Coornhert's dood - verscheen
er een nieuwe druk, en wel bij Bruyn Harmensz. Schinckel in Delft. Blijkbaar had deze uitgave
succes, want in 1598 volgde bij dezelfde uitgever een derde, en in 1606 een vierde editie.
Intussen had de Amsterdamse boekverkoper Hendrick Barentsz uit Coornhert's nagelaten
papieren het voltooide gedeelte van de tweede helft der Dolinghe in handen gekregen.
Waarschijnlijk aangemoedigd door het succes van zijn Delftse collega, besloot hij tot uitgave
daarvan. Hij meende echter dit niet te moeten doen, zonder eerst de vertaling te laten
afmaken. De belangstelling van het publiek zou voor een volledige tweede helft van de
Odyssee, aansluitend bij Deerste twaelf boecken, ongetwijfeld veel groter zijn dan voor een
fragment. Een zekere B.D. bleek bereid de aanvulling van Coornhert's nagelaten werk op
44
zich te nemen, en zo verschenen in 1606:
De tweede XII.Boecken // Odysseae: // Dat is, // De Dolinge van // Vlysse. //
Beschreven int Griecx, door // den Poëet Homerum, Vader ende Fonteyne alder
Poëten, nu eerstmael uyt // het Latijn in Rym verduytscht, door // D.V. Coornhert,
ende B.D. // vignet // Tot Amstelredam. // By Hendrick Barentsz. Boeckvercoo=
44a
// per inde Warmoesstraet/ int vergulde // Schrijf-boeck. Anno 1605.

44

44a

Het titelblad vermeldt: 1605. Aan het einde van het boek wordt echter meegedeeld: ‘T'Amstelredam //
By Hendric Barentsz. inde War = // moestraet [sic] int vergulde Schrijfboeck. // Anno 1606’. Vermoedelijk
werd het titelblad tegelijk met de eerste bladen van de kopy in 1605 gezet, maar kwam het boek eerst
in 1606 gereed; wellicht omdat B.D. meer tijd voor zijn aanvullende vertaling nodig bleek te hebben dan
de uitgever berekend had.
Zie de vorige noot.
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Het ligt voor de hand, dat Hendrick Barentsz nu ook graag Deerste twaelf boecken aan zijn
fonds wilde toevoegen, zodat de volledige Odyssee in het Nederlands bij hem verkrijgbaar
zou zijn. In 1607 slaagde hij erin dit te verwezenlijken, wat betekende dat toen de vijfde druk
van Coornhert's eigen uitgave het licht zag.
Barentsz' verwachtingen van een goede aftrek voor de volledige Odyssee werden blijkbaar
niet beschaamd. Een herdruk van De tweede XII. Boecken was na 1607 al spoedig nodig.
Maar de door B.D. geleverde aanvulling van Coornhert's werk was niet gelukkig uitgevallen;
Weevers constateert ‘dat de rijmtechniek van deze vertaling op vele plaatsen beneden alle
45
kritiek is’. De uitgever zocht daarom naar een vervanger voor B.D. en vond die in iemand
wiens naam ook slechts door initialen wordt aangeduid: I.G.H. Dank zij diens medewerking
kon in 1609 een tweede druk van De tweede XII. Boecken verschijnen; op het titelblad staat
nu: ‘uyt het Latijn in Rijm verduytscht door D.V. Coorn-hert, ende I.G.H. oversien ende
verbetert’.
Tot verdere uitgaven van Coornhert's vertaling is het niet gekomen, noch van het eerste
noch van het tweede deel. Merkwaardig is, dat ook in dit opzicht het fatum van de Dolinghe
precies parallel loopt aan dat van Van Ghistele's Twaelf boecken van Aeneas. Tot ongeveer
1610 blijft de vraag het verschijnen van nieuwe uitgaven rechtvaardigen, maar daarna wordt
de vertaling kennelijk als te rhetoricaal en ouderwets beschouwd om nog belangstelling te
kunnen wekken. Overigens moeten wij niet uit het oog verliezen, dat de edities van 1607
en 1609 in het tweede decennium van de 17de eeuw zeker nog verkrijgbaar waren en dus
konden bijdragen tot het stimuleren van interesse voor het epos.
In deze paragraaf bespreek ik uitsluitend de door Coornhert vertaalde boeken, waarvan
mag worden aangenomen dat zij alle - óók de niet door hemzelf uitgegevene - vóór 1566,
het jaar van de Beeldenstorm, werden geschreven. De aanvullingen van B.D. en van I.G.H.
ontstonden eerst in het begin van de 17de eeuw en behoren daarmee in poëtisch opzicht
tot een geheel andere tijd. Om de chronologie van de epische ontwikkeling in de Nederlanden
te handhaven, stel ik deze aanvullingen dus pas aan het einde van dit hoofdstuk aan de
orde: in de paragrafen 5 en 6. Tussen Coornhert's onvoltooid gebleven Dolinghe en de
17de-eeuwse aanvullingen daarop ligt immers nog de Ilias-vertaling van Karel van Mander,
die - hoewel pas in 1612 uitgegeven - in de jaren '80 van de 16de eeuw moet zijn ontstaan
en daarom (in § 4) éérst dient te worden behandeld.

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

Het voorwerk
Het voorwerk van Deerste twaelf boecken bevat in hoofdzaak stukken van dezelfde aard
als wij in dat van Van Ghistele's vertaling aantroffen: de opdracht aan een vriend, een betoog
tot de lezer, een korte biografie van de vertaalde auteur - alles van Coornhert's eigen hand.
Een verschil is echter, dat er ditmaal wèl een liminaire bijdrage van een ander dan de dichter
is toegevoegd. Het voorwerk sluit af met een tienregelig Latijns vers in disticha, waarin de
even beroemde als veelzijdige geleerde Hadrianus Junius - naar alle waarschijnlijkheid
47
Coornhert's leermeester in het Latijn - zijn oud-leerling (?) geluk wenst met de moed die
deze betoond heeft door het ondernemen van een zo moeilijk en moeizaam werk: ‘Macte
animo Cornharte’.
Het proza-stuk, waarmee Coornhert zijn boek opdraagt aan zijn vriend, de Amsterdamse
schout Willem Dircks, geeft geen aanleiding er uitvoerig bij stil te staan. Maar het zou jammer
zijn, niet even te wijzen op het charmante compliment, dat Coornhert tot zijn vriend richt
door op te merken, onder het vertalen telkens weer aan Dircks te hebben moeten denken,
omdat deze haast evenveel gezworven heeft als Ulysses en er even boeiend over weet te
vertellen als deze deed aan het hof van koning Alkinoös.
Na deze opdracht volgt Het leuen Homeri wt verscheyden gheloofwaerdighe scrijuers int
corte by een vergadert. Noch in zijn proefschrift noch in zijn heruitgave van de Dolinghe
vermeldt Weevers deze vita. Uit het feit dat hij ze in die laatste geen plaats waardig keurt,
zullen wij wel mogen opmaken, dat hij ze niet als eigen werk van Coornhert beschouwt. Ik
twijfel er dan ook niet aan, of het gaat hier om een vertaling van de vita die de dichter in zijn
Latijnse bron(nen) gevonden had. Maar al bevatten zij slechts een vertaling, de bewuste
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 1-36; de citaten resp. op blz. 2 en 34-35.
Zie Weevers' her-uitgave van Coornhert's De dolinge van Ulysse, in de serie Bibliotheek der Nederlandse
letteren, samengesteld door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en de Koninklijke
Vlaamsche Akademie te Gent (Amsterdam 1939), blz. 9, noot 1. In deze editie, waarin de aanvullingen
van B.D. en I.G.H. niet mede zijn opgenomen, is de spelling van Coornhert gemoderniseerd.
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zes bladzijden zijn - vanwege het beeld dat zij geven van de voorstelling die Coornhert en
zijn tijdgenoten omtrent het leven van Homerus hadden - toch te merkwaardig dan dat zij
zo volkomen doodgezwegen hadden mogen worden.
Verreweg het belangrijkste stuk uit het voorwerk is echter Coornhert's gedicht Totten
48
goetwillighen Leser, in 17 strofen met rijmschema aab/ccb. De dichter begint met uiteen
te zetten, dat hij zijn werk ondernomen heeft om zijn vrije uren nuttig te besteden en ‘ledicheyt
vol quaden’ (reg. 17) te vermijden. Het verlangen nuttig bezig te zijn heeft hem niet alleen
de vrees voor vitterij doen overwinnen, maar ook het besef eigenlijk een veel te onbedreven
dichter te zijn om het te kunnen wagen Homerus na te zingen. En dus heeft hij gedaan wat
hij doen kon: zijn best. Daarom voelt hij zich gerechtigd, bij voorbaat zijn werk te verdedigen
tegen de kritiek die hij erop verwacht. En zo komt hij tot de strofen die voor ons belangrijk
zijn, omdat hij daarin uiteenzet van welke opvattingen en beginselen hij is uitgegaan.
Het uitvoerigst is hij over de lengte van de versregels. In zijn tijd waren de rederijkers
ertoe gekomen het aantal syllaben per regel - dat oorspronkelijk vrij was geweest - te
beperken en te binden aan een maximum, dat door verschillende groepen wel verschillend
49
werd opgegeven, maar nooit hoger lag dan 14. In Coornhert's vertaling komen echter
herhaaldelijk regels van 15 syllaben voor, en hij hóórt de kritikasters daar al verontwaardigd
op reageren: ‘Wat [,] zijn hier reghels van vijftienen?’ (reg. 61). Haast even verontwaardigd
wijst hij dit verwijt echter af: het verbod van 15 syllaben is willekeurig en dwaas, zoals wel
50
blijkt uit het feit dat ‘Virgilius de groote Poeet // Stelt reghels van seuenthienen breet’ (reg.
51
70-71). Zolang ‘elcx een athem [de regel] wt mach spreken’ (reg. 75), is er geen bezwaar
tegen de lengte van die regel; de beroemde Spaanse geleerde Vives staat zelfs twintig
52
syllaben toe! Een dichter heeft dus het volste recht, elke regel zó lang te maken als voor
een vlot verloop van de volzin nodig is. Immers: ‘Een volle sin eyscht een heel reghel // Daer
af sy de rijm tslot en seghel’ (reg. 73-74).
Over de rederijkers-praktijk in het algemeen - de zijne inbegrepen - toont Coornhert zich
weinig enthousiast. Vergeleken bij de poëzie van de klassieken schiet zij ernstig tekort. ‘Tis
noch gheen vaers, maer rijm, wy ladent // Met dubbelt ghedicht, licht wiertmens moe’ (reg.
83-84), oordeelt hij. Het is niet zo eenvoudig uit te maken, wat hij daarmee precies bedoelt.
Ik meen echter, dat wij de verklaring moeten zoeken in de strofe die daar onmiddellijk op
volgt (reg. 85-90):
Is dees ruymt' dan byden Latijnen
Waerom sal ons benautheyt pijnen?
Soectmen const? men volch huer maet en voet.

48
49

50
51
52

Dolinge, ed. Weevers, blz. 4-8. Vanwege de transcriptie citeer ik echter niet naar deze editie, maar naar
de uitgave van 1561.
Zie F.K.H. Kossmann, Nederlandsch versrythme; de versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische
grondslag van het Nederlandsche vers, diss. Leiden ('s-Gravenhage 1922), blz. 26-31, in het bijzonder
blz. 30.
Een hexameter zonder spondaeën telt inderdaad 17 syllaben.
athem: adem.
Zie voor deze passage: S.A.P.J.H. Iansen, Verkenningen in Casteleins C.v.R., blz. 222-224. Mej. Iansen
beschouwt ze daar in verband met Castelein's voorschrift ‘Dat een reghel duerd, ongheteld, onghemeten,
// Alzo langhe alst eenen aesseme heerden magh’.
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Men verlaet vreemde bastaert woorden,
Met sterck ghedicht, des zins vermoorden,
Men bruyck const die den sin versoet.

Ook deze regels zijn niet overduidelijk, maar ik geloof dat wij ze als volgt mogen parafraseren:
‘Als de Latijnse auteurs zich deze armslag in regel-lengte veroorloven, waarom zullen wij
het ons dan moeilijk maken met korte regels? Om echte poëzie te schrijven, moet men hun
voorbeeld volgen in het gebruik van metrum en verdeling in versvoeten [die beide de
regel-lengte beïnvloeden]. Bovendien moet men dan [eveneens naar hun voorbeeld] afzien
van gezochte bastaardwoorden en van technische kunststukjes die de volzin forceren en
onbegrijpelijk maken. Men moet een dicht- en versvorm kiezen, die bevalligheid verleent
aan wat er gezegd wordt’.
Tegen de achtergrond van deze nadere verklaring acht ik het verantwoord reg. 83-84 te
53
interpreteren als: ‘Het is nog geen vers in de zin die dit woord bij de klassieken had, maar
een dichtvorm die enkel op het rijm berust en die wij volproppen met dubbelzinnige
[ambivalente, onduidelijke] constructies, waarvan men gauw genoeg krijgt’.
Zo wordt duidelijk, wat Coornhert hier doet. Uitgaande van de meerdere ‘ruimte’ in
regellengte bij de Latijnse auteurs, trekt hij de vergelijking tussen poëzie en die van de
rederijkers verder door. En dan blijkt er van die laatste niet zo heel veel over te blijven, wat
vanzelf tot de conclusie leidt dat het voor eigentijdse dichters meer dan wenselijk is bij hun
Latijnse collega's in de leer te gaan en zich naar hun voorbeeld te richten, met name ook
wat ‘huer maet en voet’ betreft.
Onduidelijk blijft echter, wat Coornhert met dit alles bedoelt ten aanzien van zijn Dolinghe,
die hij hier immers aan het inleiden is. Wil hij zeggen, dat hij geprobeerd heeft daarin het
aangegeven recept te volgen, of brengt hij slechts een ideaal onder woorden waaraan hij
zelf ook nog niet toe is? Hij laat zich daarover niet rechtstreeks uit, maar de context suggereert
toch meer het eerste dan het laatste. Wij zullen dus moeten nagaan, of er in de Dolinghe
aanwijzingen te vinden zijn dat hij inderdaad het voorbeeld van ‘den Latijnen’ heeft trachten
te volgen. Een interessant punt zal daarbij zijn, of die eventuële poging dan óók het volgen
van ‘huer maet en voet’ omvat, dat hij in reg. 87 zo uitdrukkelijk aanbeveelt.
Intussen zijn wij met Totten goetwillighen Leser nog niet klaar. Er volgt nog een andere
belangrijke uitspraak in de 16de strofe, voordat met de 17de het inleidingsgedicht wordt
afgesloten. Die strofe (reg. 91-98) luidt:
Dit sy dan vant vertalen ghesproken.
Voorts heb ick den loop niet ghebroken,
Vanden Poeet Baladens wijse.
Haddet Homerus soo voor ghedaen,
Ick waer zijn voetstappen nae ghegaen,
Hem volch ick gaern, zijn doen ick prijse.
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Dolinge, ed. Weevers, blz. 7, noot 8, wordt vers (vaers) verklaard als ‘het klassieke, metrische vers’. Op
zichzelf is dit niet onjuist, maar m.i. wordt er een te zware nadruk door gelegd op ‘metrische’. Coornhert
vergelijkt het klassieke vers in het algeméén met het rhetoricale. Het metrum, dat pas vier regels verder
voor het eerst en min of meer terloops wordt genoemd, is slechts één der aspecten van het klassieke
vers, die de dichter op het oog heeft.
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Ook hiervan geef ik een interpreterende parafrase. Na de vergelijking tussen klassieke en
rhetoricale poëzie vervolgt Coornhert: ‘Tot zover over de manier van vertalen [of: de manier
waarop ik heb trachten te vertalen]. Verder heb ik de gang van Homerus' gedicht niet
“gebroken” door een vertaling in strofen. Als Homerus strofen had gebruikt, zou ik dat ook
gedaan hebben [, maar nu hij dit niet deed, heb ik het eveneens nagelaten]. Ik volg graag
zijn voorbeeld, want ik bewonder wat hij doet’.
Ik geloof niet, dat wij ‘den loop vanden Poeet breken’ in peioratieve betekenis moeten
opvatten, als zou indeling in strofen de handeling telkens even tot stilstand brengen, zoals
54
Weevers meent. Coornhert zal heus wel geweten hebben, dat een strofische structuur de
continuïteit van het verhaal niet in de weg behoeft te staan. Hij doelt naar mijn mening dan
ook slechts op een formeel verschil: ‘ik heb in mijn vertaling het ononderbroken voortgaan
van het gedicht gehandhaafd en er geen strofische structuur van gemaakt, omdat ik ook in
dat opzicht zo dicht mogelijk bij Homerus wilde aansluiten’.
Ook zó blijft Coornhert's mededeling ons echter voor vragen stellen. Waar komt zij nu
eigenlijk op neer? Immers, behalve in dramatisch werk waar het gepaarde rijm gebruikelijk
is, berust de poëzie van de rederijkers in principe steeds op een strofische structuur, die
zich manifesteert in het rijmschema. Bedoelt Coornhert, dat hij deze structuur heeft
losgelaten? Dat moet toch wel onwaarschijnlijk heten. Want dan zou hij zijn mededeling wel
niet hebben geformuleerd op een wijze, alsof er niets bijzonders aan de hand is en hij op
deze manier van doen geen enkele kritiek verwacht. Ten aanzien van de regellengte - waar
hij er zich van bewust was, tegen de contemporaine traditie te zijn ingegaan - had hij in niet
minder dan vier strofen zijn ‘afwijking’ met nadruk verdedigd. Des te meer valt het op, dat
hièr geen sprake is van enige verdediging. Moeten wij daaruit afleiden, dat Coornhert
overtuigd was met zijn ononderbroken gedicht geheel binnen de rhetoricale traditie te zijn
gebleven? En zo ja, hoe dient dit dan te worden verklaard?
Het antwoord op deze vragen kan ons slechts gegeven worden door een analyse van
Coornhert's ‘eigen vorm’. Alvorens daartoe over te gaan, moeten wij echter eerst nog het
prealabele probleem onder ogen zien, waarvoor zijn mededeling ons stelt.
Hoe kwam Coornhert aan de overtuiging, dat voor de vertaling van een epos uit de Oudheid
het ononderbroken gedicht de voorkeur verdiende boven het strofische? Op voorgang van
anderen - die dan moeilijk Nederlanders geweest kunnen zijn - of helemaal uit zichzelf?
Als er invloed van anderen in het spel is geweest, ligt het voor de hand vooral te denken
aan de Franse Renaissancisten, die van het begin af dóórlopende gedichten schreven. Wij
weten, dat Coornhert het Frans goed beheerste en belangstelling had voor wat er in die taal
aan ‘modern’ werk verscheen.
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 100. - Overigens ben ik wèl van mening, dat Coornhert hier doelt
op de Aeneis-vertaling van Van Ghistele. Het ligt voor de hand dat hij die in 1561 - toen hij zich Totten
goetwillighen Leser richtte - kende; een ander Nederlands werk, waarop hij zou kunnen zinspelen, was
er trouwens niet. Wij kunnen daaruit echter geen terminus post quem afleiden voor het ontstaan van de
Dolinghe. Coornhert kàn met die laatste al bezig zijn geweest, vóórdat het werk van Van Ghistele
verscheen. Aan de andere kant mogen wij evenmin de mogelijkheid uitsluiten, dat de vertaling van Van
Ghistele ertoe heeft bijgedragen Coornhert tot de inzichten te brengen waarvan hij in de Dolinghe is
uitgegaan.
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Dat blijkt uit zijn vertaling van Vijftigh Lustighe Historien oft Nieuwicheden Johannis Boccatij,
niet uit het Italiaans, maar naar de Franse overzetting van de Decamerone door Antoine le
55
Maçon uit 1545. Het is dus alleszins aannemelijk, dat hij ook de twee Franse vertalingen
van Homerus kende, die omstreeks dezelfde tijd het licht hadden gezien: Les Dix premiers
Livres de l'Iliade d'Homère door Hugues Salel (1545), en Le premier et le second Livre de
l'Odyssee d'Homère door Jacques Peletier du Mans (opgenomen in diens Oeuvres poétiques
van 1547). Beide dichters brachten Homerus over in gepaard rijmende vers communs
(versregels van 10-11 syllaben), die zonder onderbreking dóórlopen van het begin tot het
einde van elk Boek. Coornhert zou dus van hen hebben kunnen leren, welke voordelen het
opleverde Homerus te vertalen zonder ‘den loop vanden Poeet Baladens wijse te breken’.
Ik moet daar echter dadelijk aan toevoegen, dat er in de eerste twee boeken van de Dolinghe
geen spoor te vinden is van bekendheid mèt of beïnvloeding dóór het werk van Peletier.
Deze vertaalt nogal vrij, te vrij vermoedelijk naar het oordeel van Coornhert die er daarom
de voorkeur aan gegeven kan hebben ook voor de eerste twee boeken uit te gaan van een
letterlijke Latijnse vertaling. Wel is het mogelijk, dat Peletier enige invloed gehad heeft op
zijn keuze van juist de Odyssee ter ‘verduytsching’. Die keuze is namelijk in zoverre
opmerkelijk, dat in het algemeen de Renaissancisten de voorkeur gaven aan de Ilias, die
veel beter voldeed aan hun opvatting dat het epos een verhaal van oorlogshandelingen
behoorde te zijn. Toen Frans I aan Hugues Salel opdroeg voor hem een Homerisch epos
te vertalen, betrof die opdracht dan ook de Ilias. Als Peletier de eerste twee boeken van zijn
56
Odyssee-vertaling publiceert, verontschuldigt hij zich daarvoor min of meer tegenover de
koning in een uitvoerig inleidingsgedicht ‘Au tres Chrestien Roy François premier de ce
nom’. Niet alleen Achilles is een groot voorbeeld ter navolging, zo betoogt hij, maar ook
Odysseus. Beiden vullen elkaar als het ware aan, en het ideaal - in de koning verwerkelijkt,
maar voor anderen onbereikbaar - zou zijn: ‘en un seul personnage // Un preux Achille et
57
un Ulysse sage’. Daarmee worden Ilias en Odyssee in zekere zin naast elkaar gesteld als
enerzijds het boek van de ‘prouesse’ en anderzijds dat van de ‘sagesse’. Voor een man als
Coornhert ging uiteraard de laatste ver boven de eerste, en het betoog van Peletier zou er
zodoende toe hebben kunnen bijdragen dat hij de Odyssee ter vertaling koos.
Dat alles vormt echter slechts één van de twee mogelijkheden. Met evenveel recht kan
de stelling worden verdedigd, dat Coornhert uit zichzelf tot de overtuiging is gekomen, voor
zijn vertaling de voorkeur te moeten geven aan het ononderbroken gedicht. Wij hebben
gezien, dat vergelijking van de poëzie
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Zie de Inleiding van G.A. Nauta op zijn uitgave van XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Johannis
Boccatij.... deur Dirick Coornhert (Groningen 1903). Nauta geeft slechts een keuze uit de Vijftigh Historien,
die Coornhert in 1561 liet verschijnen, ongeveer tegelijk met Deerste twaelf boecken Odysseae en
eveneens bij zijn eigen drukkerij.
Oorspronkelijk had hij de bedoeling de vertaling voort te zetten, maar hij zag daarvan af, toen hij hoorde
dat een andere dichter, Lancelot Carle, eveneens met het vertalen van de Odyssee bezig was en reeds
verder gevorderd was dan hij. De vertaling van Carle is echter nooit verschenen. Zie: Oeuvres poétiques
de Jacques Peletier du Mans, ed. L. Séché, avec notice biographique, commentaire et notes par Paul
Laumonier (Parijs 1904), blz. 155-156.
Ibidem, blz. 8.
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‘byden Latijnen’ met die van de rederijkers hem tot de conclusie bracht, dat de laatste
zichzelf diende te hervormen door zich te richten naar het voorbeeld van de eerste. De
voorkeur voor de ononderbroken structuur in een lang verhalend gedicht kan van die conclusie
heel goed een onderdeel zijn geweest, berustend op de lectuur van b.v. Vergilius en Ovidius.
Er is zelfs een punt dat in die richting schijnt te wijzen. Als Coornhert het principe van het
ononderbroken dóórlopend gedicht aan de Fransen ontleend had, zou men mogen
verwachten dat hij ook de vorm - gepaard rijmende ‘vers communs’ - van hen zou hebben
overgenomen, zoals later Karel van Mander dat doet. Maar dit is niet het geval. Coornhert
blijkt het probleem van zijn vormgeving geheel onafhankelijk van hen te hebben opgelost.
Op grond daarvan ben ik geneigd aan te nemen, dat hij óók geheel buiten hen tot de conclusie
is gekomen die hem met dat probleem confronteerde. Ik kies dus voor de tweede van de
beide hierboven geschetste mogelijkheden. Wel is natuurlijk denkbaar, dat de werkwijze
van dichters als Salel en Peletier hem - al dan niet achteraf - in de overtuiging heeft versterkt
de juiste weg te hebben gekozen.

De ‘eigen vorm’
Om de vraag te kunnen beantwoorden, waarvoor Coornhert's vers Totten goetwillighen
Leser ons heeft gesteld - namelijk of het ‘ononderbroken gedicht’ van de Dolinghe al dan
niet als een vernieuwing ten opzichte van het rederijkersvers moet worden beschouwd -,
dienen wij ons eerst enigszins vertrouwd te maken met de desbetreffende rhetoricale theorie.
Daartoe zijn wij aangewezen op het enige theoretische geschrift over rederijkerspoëzie, dat
de Nederlandse 16de eeuw heeft opgeleverd: De Const van Rhetoriken van de Oudenaardse
priester, notaris en rederijker Matthijs Castelein. De eerste uitgave ervan verscheen,
posthuum, in 1555 te Gent. Het is dus heel goed mogelijk, dat Coornhert die heeft gekend.
Of dit inderdaad het geval is geweest en zo ja, of hij er dan ook gebruik van heeft gemaakt,
is in ons verband echter weinig relevant. Volgens Mej. S.A.P.J.H. Iansen, wier proefschrift
over De Const van Rhetoriken ik reeds enkele malen heb genoemd, was Castelein meer
59
een codificator dan een eigenlijke leermeester. Wij mogen dus aannemen, dat wij bij hem
de voornaamste opvattingen van de rederijkers uit de 16de eeuw terugvinden, zoals ook
Coornhert die gekend en aanvaard heeft.
Intussen is het geen eenvoudige zaak, uit de Const van Rhetoriken de punten bijeen te
zoeken die voor een onderzoek naar de ‘eigen vorm’ van Coornhert's vertaling van belang
zijn. Castelein gaat in zijn betoog vrij onsystematisch te werk, en wisselt bovendien in het
tweede deel van zijn boek de theoriestrofen af met een groot aantal voorbeeld-gedichten
die de overzichtelijkheid van dat betoog evenmin ten goede komen. Met haar ‘verkenningen’
heeft Mej. Iansen echter - onder meer! - enige orde in de materie van de Const weten te
brengen, waardoor het gemakkelijker geworden is daarvan met een bepaald doel gebruik
te maken. Voor het onderstaande heb ik dan ook veel aan haar boek te danken.
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Men merke op, dat hij slechts over de Latijnse poëzie spreekt, die hij door eigen studie kende, en de
Griekse (waarmee hij niet vertrouwd was) buiten beschouwing laat.
S.A.P.J.H. Iansen, Verkenningen in Casteleins C.v.R., blz. 661. - In het vervolg van deze paragraaf
verwijs ik naar Mej. Iansen's boek met enkel de aanduiding: Verkenningen.
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Uitgaande van het rijmschema, kan men zeggen dat de normale rederijkersstrofe is
opgebouwd uit drie componenten: een beginstuk, een middendeel en een afsluiting. Het
60
beginstuk vertoont in de meeste gevallen een van de rijmschema's aabaab, abab, of abaab.
In het middendeel is de meeste variatie mogelijk, zowel wat het rijm als wat de omvang
61
betreft. De afsluiting tenslotte is niet absoluut noodzakelijk, maar als zij voorkomt, signaleert
zij het einde van de strofe door een andere rijmstructuur dan die van het middendeel;
bovendien omvat zij nooit meer dan enkele regels, soms slechts één. Ter illustratie laat ik
hier drie voorbeelden volgen, elk met een verschillend type ‘beginstuk’. De nummers verwijzen
naar hun plaats in de lijst van rijmschema's, die Mej. Iansen heeft samengesteld en waaraan
62
zij zijn ontleend.
nr.

15:

aabaab

// bcbc/cdcd

// dee

nr.

94:

abab

// bcbbc/cdccd

// dede

nr.

111:

abaab

// bcbc/cdccd

// d

Castelein besteedt zowel in de theorie-strofen als in de voorbeeld-gedichten van zijn Const
veel aandacht aan de voorschriften voor de meest gebruikelijke versvormen: rondelen,
baladen en refereinen. De rondelen vormen een genre op zichzelf, waarop wij hier niet
behoeven in te gaan. Wat de baladen betreft, houde men in het oog dat daarmee baladens
wijse geschreven gedichten worden bedoeld, d.w.z. gedichten in strofen ‘die zich slechts
63
van de refereinstrofe onderscheiden door het ontbreken van een stock-regel’. Mej. Iansen
64
vat - daarbij steunend op een vroegere studie van A. van Elslander - het verschil tussen
baladen en refereinen aldus samen:
De franse ballade hád er zo een [nl. een refrein- of stock-regel], en daarnaast
bestond er geen genre, waaraan de rederijkers hun refreinvorm konden ontlenen.
De franse ballade-vorm is echter juist geworden tot het vlaamse refrein, terwijl
de rederijkers hún balladen géén stock gaven. Castelein zegt echter niet met
zoveel woorden dat de ballade geen stock mág hebben. Volgens hem is er ook
verschil gelegen in het aantal regels per strofe: goede balladen kunnen 7, 8 of
65
9 regels hebben (str. 158): refreinen hebben er meer (tot 20 toe).

60
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Er zijn nog enkele andere ‘aanvangs-rijmklank-combinaties’, die ik hier echter buiten beschouwing laat.
Zij komen minder vaak voor, en in verband met de Dolinghe zijn zij voor ons niet van belang. Zie voor
de volledige ‘Verdeling van de [rijm]schema's naar grondsystemen’: Verkenningen, blz. 279-281.
Ik vat de ‘afsluiting’ anders op dan Mej. Iansen (Verkenningen, blz. 285-286) en beschouw als zodanig
alléén wat er op de regelmatige voortgang - eventueel met variaties, zie mijn derde voorbeeld - van het
middendeel nog met een geheel afwijkende rijmstructuur volgt.
Verkenningen, blz. 288-328. - De onderscheiding tussen beginstuk, middendeel en afsluiting door middel
van dubbele strepen (//) is een toevoegsel van mij.
Zie boven, blz. 257.
A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600, Kon. Vlaamse Acad. voor Taalen Letterk., reeks
VI, nr. 71 (Ledeberg Gent 1953).
Verkenningen, blz. 147-148. Het voorschrift omtrent het aantal regels van een referein geeft
Castelein in zijn 97ste theorie-strofe: ‘Tot twintich regulen mueghd ghy wel stellen, // Niet hoogher
en mueght ghy met rechten tellen’ (Verkenningen, blz. 216, 282). In het algemeen houden de
rederijkers zich aan dit maximum; slechts een heel enkele maal gaat een dichter daarboven uit,
en dan met niet meer dan een paar regels.
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Overigens erkent Castelein wel degelijk ook gedichten, die nièt uit strofen zijn opgebouwd,
als legitiem. Tussen zijn voorbeelden van refereinen treffen wij meermalen een vers aan,
dat hij aanduidt als clause of clausule. Zulke verzen vormen een in zichzelf afgerond
dóórlopend geheel; men zou ze op grond daarvan als éénstrofig kunnen beschouwen. ‘Ze
besluiten vaak de reeks voorbeelden van een en hetzelfde regelaantal in de C.v.R. (d.w.z.
bij de refreinen) en zouden het begin van een refrein kunnen vormen’, merkt Mej. Iansen
66
op. Het komt echter ook wel voor, dat een clause méér regels bevat dan voor een
referein-strofe zou zijn toegestaan.
Tenslotte moeten wij nog een ogenblik aandacht besteden aan de Rhetorike extraordinaire,
die Castelein na de ‘normale’ voorbeelden ‘als min of meer apartstaand gedeelte van zijn
werk’ heeft toegevoegd en ‘waarin hij bijzondere vormen en speciale onderwerpen voor
67
gedichten een plaatsje geeft’. In ons verband is vooral opmerkelijk, dat tot de hier
opgenomen bijzondere vormen ook het gepaard rijm behoort. Castelein geeft daarvan
verschillende voorbeelden, waaronder er drie zijn met niet minder dan resp. 24, 44 en 100
68
regels. Ik sprak van ‘opmerkelijk’, omdat Coornhert voor zijn Dolinghe dus het gepaarde
rijm van Peletier en Salel had kunnen overnemen, zònder daarmee de rhetoricale traditie
principieel los te laten! Dat hij dit desondanks niet deed, zou opgevat kunnen worden als
een aanwijzing dat hij de betrokken Franse Homerus-vertalingen niet kende, althans niet
op het moment dat hij zich zijn ‘eigen vorm’ koos. Maar dwingend is deze conclusie niet. Ik
ben veeleer geneigd aan te nemen dat Coornhert zich de mogelijkheid van het gepaarde
rijm wel degelijk gerealiseerd heeft, maar er geen gebruik van heeft willen maken omdat
zijn vertaling daardoor tot de rhetorike extraordinaire zou zijn gaan behoren. Het lijkt mij
alleszins aannemelijk, dat hij dit als ervaren rederijker beneden zijn waardigheid achtte en
een vorm wilde, die als rhetorike ordinaire legitiem mocht heten.
Het uitgangspunt, dat hij nodig had, vond hij in de hierboven vermelde éénstrofige clause.
Castelein geeft daarvan een voorbeeld van 27 regels met het rijmschema: aabaab //
bcbc/cdcd/dede/efef/fgfg // g, en kondigt dit aan als voorbeeld van een Snede oft clause
69
zonder hende, of te wille. Hij acht het dus geoorloofd, het middendeel van een clause met
het aangegeven rijmschema (‘oversleghen’ of gekruist rijm) ad libitum (‘te wille’) te laten
doorlopen: ‘zonder hende’, d.w.z. zonder dat er aan de lengte een bepaalde limiet is gesteld.
Van deze mogelijkheid nu heeft Coornhert gebruik gemaakt. Het ‘ononderbroken gedicht’,
waarin hij de Odyssee overbrengt, is niets anders dan een clause zonder hende, of te wille,
waarin hij het gekruiste rijm van het middendeel voortzet tot het einde van een Boek, om
dan volgens goed rhetoricaal gebruik dat einde te markeren met een ‘afsluiting’. Het is dus
niet juist, wanneer Weevers opmerkt dat Coornhert ‘zich een versvorm geschapen’
(cursivering van mij) heeft, waarmee hij zich ‘in een belangrijk opzicht van de rederijkers
70
losgemaakt’ zou hebben. Zijn versvorm is uit rhetoricaal oogpunt
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Verkenningen, blz. 285, noot 1.
Ibidem, blz. 16.
Ibidem, blz. 322 (Lijst van rijmschema's nr. 145, sub 3, 4 en 5).
Ibidem, blz. 292 (Lijst van rijmschema's nr. 26).
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 101.
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volkomen legitiem en vindt in de Const van Rhetoriken een duidelijk prototype. Dat het
‘beginstuk’ van Coornhert (abaab) anders is dan dat van Castelein (aabaab), doet niet ter
zake; beide inzetten behoren tot de meest gebruikelijke systemen voor de aanhef van een
71
rederijkersvers, waaruit de dichter kiezen kon. Het enige nieuwe bij Coornhert is, dat hij
de clause zonder hende een omvang geeft als vóór hem - voor zover ik weet - geen rederijker
ooit had gedaan. De kortste van zijn zeventien voltooide ‘boek-clausen’ telt 352 regels (boek
VI), de langste 848 (boek IV).
De ‘afsluiting’ van Coornhert's boek-clause komt in drie variaties voor, afhankelijk van wat
daarin nog gezegd moest worden. Het rijm vertoont dus één van de drie volgende schema's:
abaab // bcbc/cdcd/dede/ ...... /xyxy/yzyz // zzz
(Boek I, II, V, VI, XV)
abaab // bcbc/cdcd/dede/ ...... /xyxy/yzyz // z
(Boek III, VIII, IX, X, XI, XII, XVI)
abaab // bcbc/cdcd/dede/ ...... /xyxy/yzyz // zz
(Boek IV, VII, XIII, XIV, XVII)
Het is ongetwijfeld geen toeval, dat de frequentie van het schema met de tweede afsluiting
72
het grootst is. Deze afsluiting is er namelijk een door middel van een verlengde steert,
zoals Castelein die ook toepaste in zijn clause zonder hende; Coornhert zal ze als de meest
bevredigende vorm voor ogen hebben gehad. Wanneer hij daarmee echter niet toekwam,
loste hij de moeilijkheid op, door als het ware nog één- of tweemaal zo'n verlengde steert
aan zijn clause toe te voegen.
Hoezeer Coornhert met de ‘eigen vorm’ van zijn Dolinghe in de rederijkers-traditie stond,
wordt bovendien nog eens onderstreept door het feit, dat hij er zijn naam als acrostichon in
verwerkte. De beginletters van de zeventien door hem voltooide boek-clausen - in wezen:
lange strofen - leveren met elkaar op: DIERIC VOLKAERTS CO. De aanvang van het onaf
gebleven 18de boek voegt daar nog eens een O aan toe. Er kan dus geen twijfel aan bestaan,
of de beginletters van de ontbrekende boeken XIX t/m XXIV zouden dit moeten hebben
aanvullen met RNHERT.
Met dit alles is verklaard, waarom Coornhert in zijn inleidingsvers het ‘ononderbroken
gedicht’ kon aankondigen als iets dat geen bijzondere betekenis had en geen aanleiding
gaf tot kritiek. De vorm, die hij zich gekozen had, bleef strikt binnen de grenzen van de
rhetoricale theorie. Een gemàkkelijke vorm was het overigens niet; immers, in de honderden
regels van het middendeel moest elke nieuwe rijmklank niet minder dan driemaal worden
herhaald.
Coornhert's Totten goetwillighen Leser stelde ons verder voor de vraag, of de dichter
geprobeerd heeft zich in de Dolinghe naar het voorbeeld van de klassieken te richten door
het ‘volchen van huer maet en voet’, het afzien
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Zie boven, blz. 282.
Verkenningen, blz. 282-283: ‘De steert of staart, zoals ik hem gewoonlijk noem, is de halve regel aan
het einde van een strofe, die niet meetelt [...]. Een ballade van 8-en met staart betekent dus niet: 8 regels
inclusief de staart, maar 8 regels plus de staart. De staart moet bovendien rijmen op de regel waar hij
op volgt en heeft geen andere halve regel nodig als correspondent. Niet èlke halve laatste regel is dus
een staart. [...] Is de staart verlengd tot een hele regel, dan wordt hij wèl meegeteld’.
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van gezochte bastaardwoorden, en het vermijden van technische kunststukjes die de volzin
73
forceren en onbegrijpelijk maken. De kwestie van ‘maet en voet’ laat ik voorlopig even
rusten; dat is een probleem op zichzelf en kan daarom beter afzonderlijk besproken worden.
Voor wat de bastaardwoorden en het ‘sterck ghedicht, des zins vermoorden’ betreft, kan de
vraag echter bevestigend worden beantwoord. Coornhert heeft zonder enige twijfel zijn best
gedaan, in zijn vertaling zoveel mogelijk de directheid en de duidelijkheid van de klassieke
74
- voor hem: de Latijnse - stijl te volgen. In het algemeen is dat hem ook gelukt. Men behoeft
75
slechts de ‘Proeve van een dóórlopend fragment’, die hieronder is opgenomen, te vergelijken
76
met die uit de Aeneis-vertaling van Van Ghistele om daarvan overtuigd te raken. Geforceerde
woordbetekenissen ten behoeve van het rijm, en ambivalente vulsels die nauwelijks bedoeld
zijn om rationeel begrepen te kunnen worden, komen bij hem eigenlijk niet voor. Vergeleken
bij zijn Antwerpse voorganger, maakt Coornhert daardoor een veel ‘moderner’ indruk.
Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat daarmee alle rhetoricale eigenaardigheden uit de Dolinghe
verdwenen zijn. Weevers heeft zorgvuldig aangetekend, wat er aan dergelijke
eigenaardigheden nog op te merken valt: gevallen van dubbel rijm; voorkeur voor slepende
rijmen die ‘maken dat twee, soms zelfs drie syllaben gelijk zijn, waardoor 't rijm rijker wordt’;
omschrijvende constructies als ‘elck was haer schoonheyts verconder’ (voor: elck verconde
haer schoonheyt) en ‘wiens schoonheyt maecte een verblijder haer man’ (voor: wiens
schoonheyt haer man verblijde); postpositie van het adiectief; vulsels ten behoeve van het
rijm; behagen in rijmverwantschap (‘een lange opeenvolging van dezelfde eindvokaal door
77
assonantie van twee elkaar kruisende rijmen’).
Wij mogen dit alles vooral niet beschouwen als een survival of savagery, d.w.z. een tekort
schieten van Coornhert bij zijn pogingen zich los te maken van een vers-traditie waaraan
hij in principe ontgroeid was! Hij wilde zich helemaal niet losmaken van de rederijkers-traditie!
Hij aanvaardde de rhetoricale stijl - waarvan de genoemde ‘eigenaardigheden’ alle deel
uitmaken - evenzeer als het rhetoricale vormprincipe. Wat hij in zijn inleidingsgedicht afkeurde
en in zijn vertaling zocht te vermijden, was niet die stijl als zodanig, maar betrof slechts de
uitwassen daarvan die leidden tot ‘des zins vermoorden’. Als hij zich richt naar het voorbeeld
‘byden Latijnen’, doet hij dit niet met de bedoeling de rhetoricale stijl te vervangen door de
klassieke, maar om ze te reformeren, d.w.z. te zuiveren van excessen en misbruiken. Dat
behoefde het overnemen van een klassiek stijl-element als b.v. duidelijkheid van zegging
niet uit te sluiten, evenmin als handhaving van de rhetoricale vorm-traditie overname van
het ‘ononderbroken gedicht’ uitsloot. In beide gevallen bleef echter het principe onaangetast.
De rhetoricale elementen, die in de Dolinghe voorkomen, zijn in het algemeen dan ook
essentieel voor het vers van Coornhert. Zij markeren de gereformeerde rhetoricale stijl-traditie,
zoals hij die
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Zie boven, blz. 277-278.
Ik doel met ‘Latijnse stijl’ uiteraard niet op Casparus' letterlijke vertaling van de Odyssee in het Latijn,
maar op het werk van de klassieke auteurs, die Coornhert bij zijn studie van het Latijn had leren kennen.
Zie beneden, blz. 292-294.
Zie boven, blz. 269-271.
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 101-109.
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gehandhaafd wilde zien en zelf toepaste. Al is hij daarbij een enkele maal wel eens wat
minder gelukkig geweest in het hanteren van vulsels, het vinden van een rijmwoord, of het
realiseren van de nagestreefde duidelijkheid - zulke incidentele inzinkingen blijken noch
ernstig noch talrijk genoeg om werkelijk afbreuk te doen aan het verrassend hoge peil dat
hij wist te bereiken.
Rest tenslotte nog de vraag, of Coornhert óók getracht heeft ‘maet en voet’ van de klassieke
auteurs te ‘volchen’, zoals hij dat in zijn inleidings-gedicht aanbeveelt. Wanneer dit zou
moeten betekenen, dat hij een metrisch vers op het oog had, kan die vraag zonder meer
ontkennend worden beantwoord. Coornhert schreef de Dolinghe in vrije rederijkersverzen,
78
waarbij hij - zoals wij hebben gezien - zelfs weigerde zich te conformeren aan de nieuwe
mode van het tellen der syllaben. Maar zijn rederijkersvers heeft een eigen ritme, en nu gaat
het erom, of daarin wellicht iets te vinden is dat verband houdt met ‘maet en voet’ bij de
79
klassieken. Weevers, die in een afzonderlijk hoofdstuk over Coornhert's rythme uitvoerig
op deze vraag is ingegaan, meent dat dit inderdaad het geval is:
Het vers van de ‘Dolinge van Ulysse’ heeft een ander karakter dan alle mij
bekende rederijkersverzen, die van Coornhert zelf niet uitgezonderd. Het heeft
iets van het rythme van de klassieke hexameter in zich opgenomen, op een wijze
die wel moeilijk precies te formuleren is, maar die toch iedere aandachtige lezer
80
moet treffen.
Een uitgebreid statistisch-vergelijkend onderzoek versterkt hem in de overtuiging ‘dat de
81
klassieke hexameter in (Coornhert's) onderbewustzijn als norm aanwezig moet zijn geweest’.
Het brengt tevens aan het licht, dat het ritme van de Dolinghe méér verwantschap vertoont
82
met het ritme van de Homerische dan met dat van de Vergiliaanse hexameter. Op grond
van deze bevindingen komt Weevers tot de volgende - voorzichtig in de vorm van een vraag
geformuleerde - conclusie:
Dat Coornhert het Homerische vers zo zou benaderd hebben, zonder het te
kennen, is natuurlijk theoretisch mogelijk, maar ik geloof niet aan die mogelijkheid.
Had hij alleen Vergilius' hexameter gekend, dan zou hij diens meest typische
83
eigenaardigheid ook gevolgd hebben. Waarom kan Coornhert niet de Griekse
hexameters hebben gelezen, en die door
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Zie boven, blz. 277.
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 58-98.
Ibidem, blz. 63.
Ibidem, blz. 69.
Ibidem, blz. 76: ‘Vergilius z'n eigenaardigheid is, dat spondaeën in de paenultima bijna nooit voorkomen,
en het meest optreden in de antepaenultima, terwijl ze in de eerste voet minder gevonden worden dan
in een der 4 overige aanvangsmaten. Bij Homerus staat de verhouding veel dichter bij die van Coornhert's
vers’. - Om voor het niet-metrische vers van Coornhert tot een indeling in voeten te kunnen komen,
rekende Weevers ‘iedere voet van heffing tot heffing, altijd de voet met de heffing beginnende’. Ter
vermijding van misverstand voegde hij daar nog aan toe: ‘Het aantal voeten bepaalde ik dus naar de
heffingen (niet naar de klemtonen, die soms meer, soms minder in aantal zijn)’ (blz. 73).
Zie de vorige noot.
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middel van de ernaast gedrukte, behoudens fouten volkomen letterlijke vertaling
84
begrepen hebben?
In een noot bij de laatste zin noemt Weevers nog een andere mogelijkheid, die hij bij nader
inzien waarschijnlijker acht:
Als een van Coornhert's vrienden, die wèl Grieks kende, hem passages
voorgelezen heeft, dan kan hij zo het rythme nog beter in zich opgenomen hebben
85
dan dat door 't moeizaam ontcijferen van een onbekende taal mogelijk was.
G.S. Overdiep vindt het resultaat van Weevers' pogingen ‘den hexameter in het rhythme
86
van Coornherts vertaling aan te wijzen’ niet overtuigend. In de ritmische overeenkomsten
met Homerus ziet hij kennelijk niet meer dan toeval.
Persoonlijk sta ik meer aan de kant van Weevers dan aan die van Overdiep, al ga ik niet
helemaal met de eerste mee. Ik geloof niet, dat de verwijzing naar ‘maet en voet’ van de
klassieken in Coornhert's inleidings-gedicht er voor niets staat. De moeilijkheid is echter,
dat voor ons niet valt uit te maken, wat ‘volchen’ hier precies betekent. Zeker is alleen, dat
er niet op een metrische navolging wordt gedoeld. Als men daarvan uitgaat, wordt Weevers'
hypothese van een ritmische benadering heel aannemelijk. Het bewuste zinnetje uit het
inleidingsgedicht zou dan parafraserend geïnterpreteerd kunnen worden als: ‘men probere
in zijn ritme iets te vangen van het effect dat de klassieken bereikten met hun metrum en
hun verdeling van de regel in versvoeten’. - Daarentegen meen ik, dat Weevers te ver gaat,
wanneer hij tot bekendheid van Coornhert met de Homerische hexameter concludeert op
grond van het feit, dat de dichter niet ‘de meest typische eigenaardigheid’ - de dactylische
paenultima - van de Vergiliaanse hexameter volgt. Niet in de eerste plaats omdat Vergilius
niet de enige Latijnse dichter van hexameters was, die Coornhert gelezen had, maar omdat
men bij een ritmische benadering van ‘maet en voet’ van klassieke auteurs niet méér
verwachten kan dan een globale overeenkomst, die te vaag blijft om daaraan vast te stellen
wèlke dichter uit de Oudheid in het bijzonder model heeft gestaan. Ik ben het dus wèl met
Weevers eens ‘dat de klassieke hexameter in (Coornhert's) onderbewustzijn als norm
aanwezig moet zijn geweest’. Maar anders dan hij meen ik, dat dit de Latijnse (Vergiliaanse)
hexameter was, waarmee deze door zijn studie vertrouwd was geraakt. Dat diens ritmische
benadering van deze hexameter op een bepaald punt meer aan Homerus dan aan Vergilius
doet denken, is een bijzonderheid die in de gegeven situatie m.i. slechts als toevallig en
bijkomstig kan worden beschouwd.

De manier van vertalen
Het is heel wat moeilijker een karakteristiek te geven van Coornhert's manier van vertalen
dan van die van Van Ghistele. Bij de laatste liet de kern van
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 78.
Ibidem, blz. 78, noot 1.
G.S. Overdiep, D.V. Coornhert, in: Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel III, blz.
351-387; het citaat op blz. 385. In een noot op deze bladzijde geeft Overdiep een onjuiste interpretatie
van ‘men volch huer maet en voet’, mede doordat hij in plaats van de coniunctief volch een indicatief
leest: volcht.
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zijn werkwijze zich samenvatten in de simpele aanduiding ‘vertalend navertellen’. Iets
dergelijks is bij Coornhert niet mogelijk; niet alleen omdat hij subtieler te werk ging dan zijn
voorganger, maar vooral omdat hij zich een verder-reikend doel had gesteld dan alleen maar
het overbrengen van een boeiend verhaal op zijn lezers. Hij wilde hen óók zoveel mogelijk
de poëzie van Homerus doen aanvoelen. Ondanks het feit dat hij niet kon uitgaan van de
oorspronkelijke tekst en afhankelijk was van een ‘letterlijk in uiterst ondichterlijk Latijn
87
vertaald’ intermediair, weigerde hij te aanvaarden dat als gevolg daarvan zijn Dolinghe
eveneens ondichterlijk zou moeten worden. Het is zelfs aannemelijk, dat de ondichterlijkheid
van Casparus' vertaling voor hem eerder een stimulans dan een handicap is geweest.
Onbedoeld betekende zij immers een uitdaging. Casparus had het Grieks letterlijk vertaald
in diè zin, dat hij de rationele betekenis van elk woord en elke constructie nauwkeurig
weergegeven had. Daarbij was echter het niet-rationele dat woorden en zinnen tot poëzie
maakt - de bewogenheid van het ritme, de kleur van een woord, de nuance van een synoniem,
de sfeer van een beschrijving, de werking van de klanken, kortom alles wat zich niet letterlijk
vertalen laat - verloren geraakt. Maar het lag vlakbij: achter ieder woord van Casparus' proza
was als het ware een stukje verborgen van wat het verschil uitmaakte tussen diens rationeel
Latijn en de werkelijke Odyssee. Moest het dan niet mogelijk zijn, door een héél nauwkeurige
lezing van Casparus en door een intensieve bezinning op de mogelijkheden van een
buiten-rationele meerwaarde bij ieder woord en iedere zin, iets van die verborgen schoonheid
te her-ontdekken?
Ik geloof, dat Coornhert deze vraag voor zichzelf positief beantwoord en daarnaar
gehandeld heeft. Maar natuurlijk waren in feite de mogelijkheden tot poëtisch schatgraven
in het Latijn van Casparus uiterst beperkt. Wat met de klank en de kleur van een woord of
met de ritmiek van een versregel bij Homerus te maken had, bleef daarin voor Coornhert
volkomen ontoegankelijk. Ten aanzien van de synoniemen kon hij - misschien! - door
vergelijking van de beide naast elkaar afgedrukte teksten constateren, dat Casparus wel
eens hetzelfde woord opnieuw gebruikte terwijl in de corresponderende Griekse regels géén
herhaling van een woordvorm te ontdekken viel, zodat daar dus twee synoniemen moesten
staan. Op grond daarvan zou hij dan geprobeerd kunnen hebben, het éne Latijnse woord
van Casparus weer te geven door twee Nederlandse synoniemen, waarmee hij behalve
meer afwisseling eventueel ook iets van een spel met nuances in zijn vers kon brengen.
Misschien ook had hij de Griekse tekst niet eens nodig en voelde hij als dichter intuïtief aan,
dat niet-functionele woordherhaling afbreuk doet aan de poëtische waarde van het vers. In
ieder geval kan Weevers constateren, ‘dat hij Casparus in diens eentonige herhaling van
een zelfde epitheton, waar het Grieks er verschillende had, zelden volgde’, wat met een
88
tekenend voorbeeld wordt geïllustreerd.
Afgezien hiervan kan ik echter niet zien, hoe zijn close reading van Casparus' Latijn
Coornhert concrete aanwijzingen omtrent de verborgen schoonheden van Homerus zou
hebben kunnen opleveren. Dat betekent overigens niet, dat zij geen vruchten afwierp! Zijn
intuïtieve aanvoelen werd erdoor versterkt en zijn verbeelding geprikkeld. Omdat hij zo
intensief naar poëzie

87
88

Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 2.
Ibidem, blz. 2-3.
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zocht, vònd hij ze ook. Niet die van Homerus in strikte zin, maar die welke zijn eigen
dichterlijke geest in de gebeurtenissen en situaties van de Odyssee legde. Zo heel ver uit
elkaar lagen die twee in de meeste gevallen trouwens niet; verbeelding en gevoel hadden
bij Coornhert immers altijd de zakelijk-betrouwbare weergave van de oorspronkelijke tekst
door Casparus tot uitgangspunt.
Dit alles brengt mij ertoe, Coornhert's werkwijze te karakteriseren als een vertalend
her-ontdekken van poëzie. Wat de Odyssee bij Casparus aan dichterlijke schoonheid had
ingeboet, trachtte hij in de verzen van de Dolinghe te doen herleven.
Het behoeft geen betoog, dat deze manier van vertalen niet met dezelfde snelheid kon
geschieden als bij die van Van Ghistele mogelijk was. Wij kunnen ervan overtuigd zijn, dat
op Coornhert's scrupuleuse close reading van een passage uit Casparus een even moeizame
periode van ‘close writing’ is gevolgd, voordat die passage was overgebracht in Nederlandse
verzen waarmee de dichter meende genoegen te kunnen nemen.
Maar al die moeite is niet vergeefs geweest. Coornhert is er inderdaad in geslaagd, de
Odyssee in zijn Dolinghe ook poëtisch te doen herleven.
Een gedetailleerde toelichting daarop behoef ik nauwelijks meer te geven, nu Weevers in
zijn proefschrift met veel fijngevoeligheid reeds uitvoerig op de bijzonderheden van
89
Coornhert's vertaal-trant is ingegaan. Omdat dit proefschrift echter niet zo heel gemakkelijk
in handen te krijgen is, meen ik er goed aan te doen, zijn voornaamste bevindingen hier kort
samen te vatten en een tweetal van zijn meest sprekende voorbeelden over te nemen. In
die bevindingen vinden wij goeddeels dezelfde eigenaardigheden terug, die ons ook bij Van
Ghistele zijn opgevallen. Maar Coornhert graaft bijna altijd dieper dan deze, en bovendien
stelde Homerus hem soms voor moeilijkheden, die zich bij Vergilius niet of nauwelijks
voordoen.
Zo wijst Weevers erop, dat
Homerus' personen soms overleggingen (houden), waarbij ze in bijna
dramatische vorm zich twee mogelijkheden voorhouden en dan een keus doen.
[...] Daar hij de neiging tot casuïstiek mist, splitst Coornhert niet als Homerus de
spreker in twee met elkaar strijdende persoonlijkheden, maar stelt hem voor als
90
een man die een sterke begeerte bedwingt.
Een soortgelijk, maar veel frequenter optredend probleem vormden de epitheta ornantia.
Wat moest een vertaler van Homerus daarmee doen: ze ondanks de onmogelijkheid van
een zinnige vertaling tòch vertalen, of ze weglaten en daarmee een typerend aspect van de
Homerische poëzie verwaarlozen? Coornhert's Franse voorganger Peletier du Mans meende
het eerste; in zijn inleidingsgedicht voor de koning deelde hij over zijn vertaling mee: ‘J'y ai
91
voulu les epithetes mettre // En ne voulant d'Homere rien omettre’. Coornhert zelf koos
voor het laatste en liet in principe de epitheta vervallen. Alleen wanneer in een bepaalde
context ‘een honderdmaal voorkomend epitheton ge-
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Ibidem, met name blz. 117-132, maar meer terloops ook wel elders. - Zie ook: G.S. Overdiep in
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel III, blz. 361-362.
Ibidem, blz. 121-122.
Oeuvres poétiques de Jacques Peletier du Mans, ed. L. Séché, blz. 9.
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bruikt kon worden om de voorstelling levendiger te maken, grijpt de dichter het aan’, zelfs
92
als hij er zodoende een betekenis in legt die vrijwel zeker niet die van Homerus was.
Weevers geeft verder nog voorbeelden van: vereenvoudiging van de feodale
aanspreekvormen; ‘verbetering’ van de voorstelling; uitbreiding van kleinere vergelijkingen
tot brede ‘gelijckenissen’; toevoeging van muzikale details; uitwerking van wat bij Homerus
slechts met een enkel woord gesuggereerd wordt; bijzondere aandacht voor lichteffecten;
picturale trefzekerheid in de beschrijvingen. Maar ik laat dit alles rusten, om alleen nog
aandacht te vragen voor de twee voorbeelden bij Weevers, die naar mijn mening het meest
typerend zijn, zowel voor Coornhert's manier van vertalen als voor de aard van zijn
dichterschap.
93
Het eerste illustreert een verschijnsel, dat bij Renaissancistische vertalers te algemeen
is om op zichzelf voor Coornhert belangrijk te zijn: ‘Hij verandert soms de lokale kleur van
een beschrijving, en maakt dan van een Grieks landschap een Hollands tafereel’, zoals
Weevers het uitdrukt. Maar de wijze, waarop Coornhert dit doet, is kenmerkend voor de
tekenaar en graveur in hem, die in één oogopslag alle kleine maar karakteristieke details
opmerkt.
In de passage, die Weevers citeert, is de situatie als volgt. Na zijn ontmoeting met Nausicaä
begeeft Odysseus zich op haar advies naar het paleis van koning Alcinoüs om een beroep
te doen op diens hulp. Vol bewondering laat hij zijn ogen gaan over de prachtige gebouwen
en de daarbij behorende tuin. In die laatste ziet hij ook een afdeling, waarvan Homerus
alleen zegt dat zij keurig aangelegde groentebedden bevat met welig groeiende gewassen
van allerlei aard (Odyssee VII, 127-128). Coornhert werkt dit echter uit tot een stukje
Hollandse werkelijkheid:
Ter zijden staet een chierlike tuyn vol beddekens cleyne
Met eewighe groente: men souts niet al noemen connen.
94
Het een draecht ysop, tander balsem, tderde mageleyne
Andren wat anders, elck heeft een schoon rosemareyne
Midts in zijn viercant: die spreyen hem elcx om breder.
o

95

(fol. 49 v )

96

Men herkent dadelijk wat hij beschrijft: een Hollandse kruidentuin, waarin elke kruidensoort
zijn eigen vierkante perkje heeft, met een wat ‘breder’ uitgegroeide rozemarijn als finishing
touch in het midden.
Het zijn passages als deze, die er Weevers toe gebracht hebben van ‘impressionistische
elementen’ in de Dolinghe te spreken en in Coornhert een impressionist avant la lettre te
zien:
... Coornhert mag op de naam impressionist aanspraak maken, omdat hij in
de Odyssee voortdurend naar het woord, de uitdrukking, heeft ge-
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 123-124.
Ibidem, blz. 120-121.
mageleyne: marjolein.
Ik citeer uit Deerste twaelf boecken steeds naar de uitgave van 1561; Weevers volgde in zijn citaten de
druk van 1607, die in spelling enigszins afwijkt (Coornhert's Dolinghe, blz. 3, noot 1). - In de moderne
her-uitgave van de Dolinge door Weevers vindt men het citaat op blz. 142, vs. 135-139.
Weevers spreekt van een moestuin, maar dat is hier een te ruim begrip.
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zocht, die elke gebeurtenis zo scherp mogelijk in de verbeelding zouden prenten.

In aansluiting daarop verwijst hij naar de beschrijving, die ik als tweede voorbeeld gekozen
heb en waarvoor hij terecht een haast verbaasde bewondering uitspreekt: ‘Eénmaal bereikte
hij daardoor een effect, dat men slechts in de meest geraffineerde beschrijvende kunst zou
98
verwachten’.
Het gaat om een passage aan het slot van het derde boek. Op zoek naar nieuws over
zijn vader heeft Telemachus in Pylos koning Nestor bezocht. Deze kan hem echter niets
over het lot van Odysseus meedelen en verwijst hem naar Menelaüs in Sparta, die misschien
meer weet. Zijn zoon Pisistratus zal Telemachus naar diens hof brengen. Na de nodige
voorbereidingen voor hun reis bestijgen de twee jonge mannen de wagen. Pisistratus neemt
de teugels in handen en de reis vangt aan. Homerus beperkt zich ook hier in de beschrijving.
Hij deelt slechts mee, dat Pisistratus de paarden aanzweept, dat deze gewillig de vlakte op
‘vliegen’ en Pylos achter zich laten, om dan heel de dag lang onder hun schuddend juk voort
te draven, tot de zon ondergaat en de duisternis invalt. Maar Coornhert ziet dat alles veel
99
gedetailleerder gebeuren:
Hy [= Pysistratus) dreychde de paerden. die zijn als herten gheuloghen
Te veldewaerts in, thooft neerwaerts tot lopen gheneghen.
Sy lieten de stadt, die draeyde achterwaerts wt den ooghen.
Tgareel schuddende hebbense den gantschen dach ghetoghen,
De wegh liep door de wagen, die schuym vanden paerden,
De son ondert aertrijc, en de schadu quam haer vertogen.
o

(fol. 21 v )

Coornhert beschrijft, alsof hij mèt Pisistratus en Telemachus op de wagen zit. Met hen ziet
hij, hoe Pylos als het ware achter hen wegdraait en zich in de verte verliest; mèt hen beleeft
hij, hoe de weg de indruk maakt eindeloos dóór de wagen heen te ‘lopen’, het schuim van
de paarden vliegt, de zon in het Westen ‘ondert aertrijc’ weg-‘loopt’ - en dat alles als een
continu en simultaan gebeuren, met als uiteindelijk resultaat: ‘de schadu quam haer vertogen’.
Weevers heeft volkomen gelijk, wanneer hij in dit verband spreekt van een ‘geniale blik
[...] waardoor een snelle rit haast als een filmbeeld voor ons wordt opgeroepen’. In zijn beste
ogenblikken is Coornhert inderdaad een gróót dichter.

Proeve van een dóórlopend fragment
Mijn keuze van het dóórlopend fragment, dat nu volgt, werd door twee overwegingen bepaald.
Enerzijds vormt het een in zichzelf afgerond geheel, een verhaal in het verhaal, zodat het
volledig kon worden opgenomen. Anderzijds geeft het een goede indruk van het gemiddelde
peil van de Dolinghe. Het is er geen hoogtepunt van, maar evenmin een van de zwakkere
gedeelten. Als wij op de details letten, worden wij getroffen door verrassende vondsten,
maar meermalen ook door duidelijke inzinkingen. Het meest opvallend zijn de levendigheid
en de speelsheid, waarmee - vooral in het middendeel - het
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 131.
Ibidem. - Zie voor de nu volgende passage: Odyssee III, 484-487.
Ik heb van Weevers' citaat alleen de zes regels overgenomen, waarom het hier uiteindelijk gaat. - In
Dolinge, ed. Weevers, vindt men ze op blz. 65, vs. 498-503.
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verhaal verteld wordt. Daarnaast moet ook de duidelijkheid worden genoemd, waarmee
Coornhert zich weet uit te drukken. Bij hem is er geen sprake van, dat het - zoals bij Van
Ghistele - aan de lezer wordt overgelaten een zin te geven aan ambivalente vulsels en aan
woorden met verschoven betekenis. Als zich in de Dolinghe moeilijkheden voordoen, zijn
zij het gevolg van voor ons verouderde woorden of woordbetekenissen, en soms van een
voor ons niet helemaal doorzichtige situatie in de Homerische maatschappij zoals Coornhert
die heeft geïnterpreteeerd. Hier heb ik dan ook niet geaarzeld een annotatie toe te voegen,
wanneer ik meende dat dit voor een goed begrijpen van de tekst wenselijk was.
Het fragment is de weergave van Odyssee VIII, 266-367a; in Weevers' heruitgave van de
Dolinghe vindt men het op blz. 163-167 (vs. 281-385). Aan het hof van koning Alcinoüs
vergast de zanger Demodocus de aanwezigen, onder wie zich ook Odysseus bevindt, op
een lied over het overspel van Mars en Venus en hun betrapping door Vulcanus.

5

10
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30

De herpslagher stont int midts, en heeft lieflick ghesonghen,
Hoe die wreede Mars, door Venus liefde was bedwonghen,
Als si eerst heymelick in Vulcanus huys by hem paerde.
Diens bed si schenden, dies haer veel leedts op quam gedrongen:
Want de sonne sach eerst dat elc naect by ander vergaerde.
Hy was de clappaert, die dat Vulcano verclaerde:
Die haeste hem nae zijn forneys vol truericheden.
Hy dacht hun niet goets, soot noch namaels openbaerde:
Want hy stelde taembeelt en ghinc daer spoedelic smeden
Onbrekelijcke banden: om die listich te spreden
Op Mars sinen viant, en die te brenghen in schanden.
100
Twas haest volmaect, doe ginc hy ter camerwaerts treden
By zijn bedde: daer die twee lieuers in minnen branden.
Dat gorde hy van allen canten met zijn stalen banden,
En hechte die aen de balcken vol bedriechlijcke sinnen:
Soo listich dat oock niemant van de Godlijcke verstanden
Daer eenighe netten oft stricken hadde moghen vinnen:
Want het was so subtijl, als tweefsel eender spinnen.
Als hy Martem int bed soo behendich hadde belaecht,
Veynsde hy na Lemnum te gaen, dees stadt plach hi te minnen.
D'ontrouwe Mars en heeft zijn tijt niet vertraecht. [lees:,]
Als hy Vulcanum sach reysen, dat hem wel heeft behaecht:
Maer ginc na Vulcanus huys, blint van amoreuse dromen:
En tradt by zijn beminde Venus stout en onuersaecht,
101
Die eerst van haer vader Iupiter was ghecomen.
Sy sat binnens huys, hy heeftse in d'arme ghenomen:
102
En haer vriendelick cussende badt hy haer opter ste [:]
Comt Princesse te bedden, laet ons slapen sonder schromen:
Vulcanus is ghereyst na Lemnum, hy is nv tzee.
So sprac hy. Was hem tbyslapen lief, tbehaechde haer me.
103
Sy ghinghen nae tbed om verpachten wellusts exchijsen.

100
101
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103

Twas haest volmaect: het net was spoedig voltooid. - De betekenis net moet afgeleid worden uit
onbrekelijcke banden in reg. 10.
eerst: juist, pas.
opter ste: op staande voet. - Men leze: stē (stee); zo ook mē en strē in de regels 30 en 32.
om verpachten wellusts exchijsen: om de revenuen van de wellust te genieten.
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Slapende, beuinc haer Vulcanus net, daer Mars tegens stre
Maer hy mocht hem niet roeren, noch wt den bedde rijsen.
104
Doe mercten si dattet ontulieden nae ouder wijsen
Gedaen was: Vulcanus keerde weder door tquaet vermoeden
Eer hy van Lemno quam: zijn list docht hem waert om prijsen:
Twas hem vander sonne geseyt, die tspel voor hem ginc hoeden.
Met bedructen herten sachmen hem thuyswaerts spoeden:
Hy riep voor duere, vergramt door ialoursheyt knaghelijc:
Dat al de goden hoorden, tscheen hy bestont te verwoeden.
O Iupiter, en ghy salighe goden behaghelijck,
Comt siet doch dit lasterlijck feyt, al ist my ondraghelijck.
Siet hoe Venus my hinckaert altijt veracht en onteert.
Den verderfliken Mars mintse, ick betoont nv claghelijck,
Dien si om zijn schoonheyt en rassche voeten begheert.
Daer tegens ben ick swack, maer tmeeste is dat my deert
105
Twee ouders (diet niet behoorden) hebben my gheteelt.
Siet doch hoe onschamel zijnse tot elck ander ghekeert.
Fy bloethont: so stout dat ghy dit op eens anders bedde speelt?
Daer leyt die hoere: ach, mijn hert doort aenschouwen noch queelt.
Sy sullen (hoop ic) niet meer int ouerspel verblijen:
Hoe wel d'een d'ander door liefde lijf en siele toedeelt.
Wat gelt het, oft ancxt sal haer voorts d'oncuysheyt doen mijen,
Sy moeten huer inde bedriechlijcke banden lijen
Daer in icse soo schantlijck dencke te houwen
106
Tot datse mijn vader met de morghengaef sal vrijen
Die ick hem gaf: voor die oncuyschste van alle vrouwen:
Als hy my dit schone, maer hoerachtich wijf dede trouwen.
De goden vergaderden daer met groot ghedruys.
Neptunus schudder van d'aerde quamt oock aenschouwen
Mercurius met Apollo sach mede dit feyt oncuys
Maer de Goddinnen bleuen al tsamen wt schaemten thuys.
107
Als de goetgheuende goden voor de duere stonden,
108
Begonsten si al te lachen omt eerlose confuys:
En saghen Martem vast door Vulcanus liste ghebonden.
Doe spracker een, tot dien hy naest by hem heeft gheuonden,
Sulc werc, sulck loon. de traghe achterhaelt oock de snelle.
Als hier dees lamme Vulcanus Martem vangt in zijn sonden.
Leyt de snelste der Goden door stompvoet niet int gequelle?
Hy is lam, maer loos, en listich van opstelle
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nae ouder wijsen: op de oude manier, zoals vroeger.
diet niet behoorden: die dat beter niet hadden kunnen doen. - Wat Vulcanus het meest deert, is dus het
feit dat hij geboren is. - In de volgende regel wordt na deze terloopse klacht met se (‘zijnse’) weer op
Mars en Venus gedoeld.
morghengaef: ‘gift door den man aan de vrouw op den morgen na den bruidsnacht, doch meermalen
reeds voor het huwelijk bedongen, en die als lijfrente of weduwgoed vastgezet werd’ (J. Verdam). Coornhert geeft met dit woord het Homerische ἔεδνα weer: koopprijs voor de bruid in de vorm van
geschenken die de bruidegom aan haar vader geeft. Dat hij Vulcanus de ‘morghengaef’ laat terug-eisen
van ‘mijn vader’, wordt verklaard door het feit dat Zeus zowel diens eigen vader is als die van Venus. Bij
Homerus - en dus bij Casparus - ontbreekt hier een pronomen possessivum.
goetgheuende: goede gaven schenkende. - Hier handhaaft Coornhert dus bij uitzondering een epitheton
ornans dat voor de levendigheid van de voorstelling geen betekenis heeft; vgl. boven, blz. 289-290.
confuys: schandaal.
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De stercke Mars moet gelden, list gaet hier bouen crachte.
Dit en deser ghelijck seyde elck tot zijn gheselle.
Apollo sprack tot Mercurium, die hertelick lachte,
Segt doch ghy Iupiters soon, de waerheyt van v gedachte:
Soudt ghy die beschamende stercke stricken oock vreesen?
Mocht ghy by die schoon Venus leggen een vrolike nachte?
Mercurius bedacht hem niet langhe in desen,
Hy seyde o Coninck Apollo mocht dat eens wesen:
Al soud hy my noch met driemael stercker netten vangen,
En my al de Goden mosten sien in schanden mispresen
Noch soud my tbyslapen van die schoone Venus verlangen.
Doe lachten de goden luyde, met vrolijcke wanghen:
Behaluen Neptunus, die heeft Vulcanum ghebeden:
109
Dat hy Martem wilde verlossen wt sulck verstranghen.
Ontbint hem doch terstont, sprack hy, laet hy hem cleden,
Ic word zijn borge: hy sal voldoen nae recht en nae reden:
Dat beloue ick v, int by zijn van alle dese goden.
Daer op sprack de lamme Vulcanus, constich int smeden
Dat wacht ic my wel Neptune, wilt my daer niet toe noden.
110
Soud ic borch betrouwen? tbetalen staet tot mijn gheboden.
Hoe mocht ick by de goden mijn schade aen v verhalen
Als Mars wech waer, en zijn sculde met de banden ontuloden?
Neptunus antwoorde, lost hem, laet v gramschap dalen
Ontloopt v Mars, weyghert hy, ick selfs salt betalen.
Dies ben ic te vreden, tsoud my anders ooc niet betamen
Sprack Vulcanus: ick salse lossen wt deser qualen.
Met een sloech hy tnet met constiger hant van heur lichamen.
Sy sprongen wt die bedriechlijcke stricken vol bescamen.
Elck ghinc zijns weechs, Mars is nae Tracien ghedoken.
Venus daelde nae Cypers, daer tot eer haerder namen
Een bosch gewijt is, en d'outaers van vetten offer smoken.
De Gratien wiesschen haer, noch haer heeft niet ontbroken
Onsterflijcke olye ouer haer ledekens blanck:
Die si onder haer schoon cleederen heeft beloken.
Dit was 'tgeen dat die constige sanger opter herpen sanc.
o

o

(fol.57 r - 58 v )

Conclusie
In hoofdstuk II hebben wij gezien, dat in de meeste landen van West-Europa de opkomst
van het Renaissancistische epos vrijwel onmiddellijk tot een hoogtepunt heeft geleid. Daarbij
aansluitend zou men kunnen zeggen, dat de Dolinghe van Ulysse voor de Nederlanden dit
hoogtepunt van het begin is geweest. Maar dan wel een beschèìden hoogtepunt: in
vergelijking met het werk van Tasso, Camões of Spenser meer een duintop dan een berg.
Coornhert heeft immers geen eigen epos geschreven en er slechts - ik bedoel dat niet
denigrerend - een vertaald. Zijn vertaling is veelszins verrassend en mag zonder aarzeling
superieur worden genoemd, maar - afgezien misschien van enkele details - zeker niet:
geniaal. Daarvoor is zijn dichterschap te weinig stabiel, te vaak onderhevig aan inzinkingen.
Evenwel: in het vlakke landschap van de Nederlandse epiek uit de 16de en 17de eeuw is
de Dolinghe ongetwij-
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verstranghen: binding, knelling, druk (Rhet. Gloss., blz. 486, kol. 1, sub c).
staet tot mijn gheboden: ligt voor mij klaar. - Versta: ‘ik ben in een positie om contante betaling te eisen’.
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feld een top! Alleen bij Vondel is een en ander te vinden, dat zich in dit genre naast
Coornhert's werk kan handhaven en het overtreft, voor zover daaronder oorspronkelijke
epiek voorkomt.
De Dolinghe is echter in onze literatuur niet alleen een bescheiden episch hoogtepunt,
het is óók - en dan mogen wij de restrictie ‘bescheiden’ weglaten - een hoogtepunt van
rederijkerspoëzie. Wat Coornhert binnen de grenzen van de rhetoricale vorm- en stijltraditie
aan ‘reformatie’ van het Nederlandse vers heeft weten te bereiken, is niet minder dan
fenomenaal. Het is begrijpelijk, dat Knuvelder ertoe komt in verband daarmee op te merken:
Ja zelfs mag men de vraag stellen of, althans voor de verhalende poëzie, onze
dichtkunst geen fraaier resultaat behaald zou hebben indien men was voortgegaan
in Coornherts vertellende trant, liever dan zich te binden aan de declamatorische
metriek van b.v. Joost van den Vondel, die altijd de inachtneming van een
111
nadrukkelijk maatschema veronderstelt.
Het blijft uiteraard een akademische vraag. De geschiedenis gaat nu eenmaal haar bepaalde
gang. Ten aanzien van de Dolinghe wil dit zeggen, dat juist Coornhert's trouw aan de
rederijkerstraditie ertoe heeft geleid dat zijn werk in de eerste helft van de 17de eeuw opzij
geschoven werd. Het breken met de rederijkerij betekende, althans in poëtisch opzicht, óók
een breken met Coornhert. Het kind - in dit geval de Dolinghe - werd met het badwater
112
weggegooid. Er was nog slechts belangstelling voor een geheel ‘nieuwe’ poëzie, naar het
model van de klassieken en van de Franse Pléiade-dichters met hun nabloei, en met een
gaandeweg strakker wordende metrische alternering.
De betekenis van Knuvelder's vraag ligt voor mij dan ook niet in haar speculatieve inhoud,
maar in het indirecte compliment dat zij bevat voor de beste aspecten van Coornhert's
poëzie: de vrije beweeglijkheid van het ritme, de levendige toon, de directheid en duidelijkheid
van zegging. Vanwege dat compliment acht ik het citaat een waardige afsluiting van deze
paragraaf.

§ 4. Van Mander's vertaling van de ‘Ilias’
Als laatste van de drie grote epen uit de Oudheid kreeg ook de Ilias zijn rederijkers-vertaling.
Zij was het werk van Karel van Mander en had met Coornhert's Dolinghe gemeen, dat zij
slechts voor de helft voltooid werd. Bij Van Mander was dit echter geen gevolg van gebrek
aan tijd, maar van het feit dat het werk hem was gaan tegenstaan. Onder het slot van het
twaalfde boek tekent hij aan:
Den blinden volgend' int Ilions beleg,
Verdroot my den reys, op den halven weg.

In tegenstelling tot de vertalingen van Van Ghistele en Coornhert is de Ilias van Van Mander
in de 16de eeuw nooit gedrukt. Eerst in 1612, zes jaar na de dood van de auteur, werd zij
in Haarlem gepubliceerd onder de titel:
De eerste 12.Boecken/ // vande // Ilyadas // Beschreven in 't Griecks door //
Homerum Vader ende Prince // alder Poeten. // Wt Griecks in Fran-

111
112

5
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schen Dicht vertaeld // door M . Huges Salel, Abt van sint Cheron. // Ende nu uyt
Francoyschen in Neder= // duydschen Dicht vertaeld. // door // Karel van Mander
// Kloeck Schilder ende Dichter. // vignet // Gedruckt t'Haerlem, by Adriaen
Rooman, // Voor Daniel de Keyzer, Boeckverkooper woonende // op 't Zand/ in
't vergulden A/B/C. // Anno/ 1611.
Het jaar van verschijning klopt niet, zoals blijkt uit de Toe-eygen Brief, waarmee de uitgever
Daniël de Keyzer deze publikatie opdraagt aan zijn vriend I.A. Massa. Die opdracht is namelijk
gedateerd: Datum in Haerlem dezen 4.April.1612. Blijkbaar is hier dus hetzelfde gebeurd
als wij constateerden bij de eerste druk van Coornhert's De tweede XII. Boecken Odysseae,
113
die in 1606 verschenen hoewel het titelblad 1605 vermeldt. Ook ditmaal was de drukker
kennelijk begonnen met het zetten van het titelblad en heeft hij verzuimd het jaartal te
veranderen, toen het boek eerst in het voorjaar van 1612 gereed bleek te komen.
De late verschijning, in het tweede decennium van de 17de eeuw, is Van Mander's Ilias
niet ten goede gekomen. Zoals wij hebben gezien, zagen er na 1610 geen nieuwe uitgaven
van Van Ghistele's Twaelf boecken Aeneidos en Coornhert's Dolinghe van Ulysse meer het
114
licht, omdat er geen belangstelling meer bestond voor rederijkers-poëzie. Van Mander's
vertaling was al bij verschijning een anachronisme. Er is dan ook nooit een herdruk gekomen,
al bleef zij meer dan veertig jaar lang de enige overzetting van de Ilias in het Nederlands.
De geringe plaats, die Van Mander's Eerste 12.Boecken vande Ilyadas in onze letterkunde
innemen, heeft ertoe geleid dat de literatuur-historici er nauwelijks aandacht aan hebben
besteed. Hun belangstelling ging uit naar het werk dat Van Mander schreef vanaf 1597, toen
hij het geheim van de jambe had ontdekt en in alternerende verzen dichtte die een bijdrage
hebben geleverd tot de ontwikkeling van de ‘moderne’ Renaissancistische poëzie ten onzent.
Zelfs R. Jacobsen heeft in zijn baanbrekende proefschrift over Van Mander diens
Ilias-vertaling slechts vluchtig besproken. Hij acht ze ‘niet onverdienstelijk’, maar toch ‘grauw
en vaal’ in vergelijking met het latere werk. Als men ze echter stelt naast de Aeneis van Van
Ghistele, valt er volgens hem een belangrijke vooruitgang waar te nemen:
De verzen, nu niet meer van willekeurige lengte zijn paarsgewijze gerijmd, de
rederijkersstrofen met of zonder machtspreukigen slotregel zijn verdwenen,
zoodat de gang van het gedicht breeder en gelijkmatiger is geworden. De taal
is belangrijk gezuiverd, al zijn bastaardwoorden en stoplappen nog volstrekt niet
zeldzaam, zij zijn minder barbaarsch en springen er minder uit; de dichter houdt
zijn eigen overpeinzingen en moralisatiën voor zich; kortom de vertaling is
115
tenminste leesbaar geworden.
Het is blijkbaar niet bij Jacobsen opgekomen, dat deze ‘belangrijke vooruitgang’ wellicht
meer zou moeten worden toegeschreven aan de Franse bron,
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die Van Mander volgde, dan aan diens eigen poëtische inzicht. In ieder geval heeft hij niet
de moeite genomen, bij zijn onderzoek ook de vertaling van Salel te betrekken, die op het
titelblad zo uitdrukkelijk wordt vermeld. Daardoor verliest zijn evaluatie haar meest
noodzakelijke fundament.
In de handboeken, die na dit proefschrift verschenen zijn, vinden wij - van Kalff tot
Knuvelder - met kleine variaties de beschouwing van Jacobsen steeds weer terug. Alleen
Te Winkel voegt daar nog iets aan toe. Volgens hem zou de Ilias-vertaling geschreven zijn
in ‘vijfvoetige iamben’, en na de dood van de dichter uitgegeven door diens vriend Jacobus
116
van der Schuere. Beide mededelingen zijn - mirabile dictu bij Te Winkel! - onjuist. Van
Mander telde in zijn vertaling wel het aantal syllaben, maar van enige alternering is daarbij
nog geen sprake. En er bestaat geen enkele aanwijzing, dat Jacob van der Schuere iets
met de uitgave van 1612 te maken zou hebben gehad.
Voordat wij gaan doen wat Jacobsen naliet, namelijk de Ilias-vertaling van Salel bij ons
onderzoek betrekken, dienen wij eerst nog even stil te staan bij de uitgave van De eerste
12.Boecken vande Ilyadas in 1612. Waarom verscheen die juist toen? En wat is er bekend
omtrent de voorgeschiedenis van Van Mander's manuscript?

Mededeling van de uitgever
Op beide vragen geeft de uitgever antwoord in een korte mededeling, die hij in het voorwerk
117
afdrukt onder de titel: ‘Den Drucker / tot den goedwilligen Leser’. Zij luidt als volgt:
Het en zal u.l. (lieven Lezer) niet verwonderen/ dat deze Rijm-vertalinge Mandry,
van de twaelf eerste Boecken der Ilyadas van Homerus/ nu ontrent vijf Iaer na
des Dichters overlyden eerst aen den dag komen/ wanneer gy weten zult/ datze
wel acht Iaer of meer voor zijn afscheyden by hem al afgeveerdigd waren/ om
in druck uyt te laten gaen/ ende dat den genen/ die hyze in handen gesteld hadde/
om te voorderen datze u.l. zouden mogen ter hand komen/ de zelve by hem zoo
lange heeft verdrukt gehouden liggende/ tot datze na diens af sterven/ nu my ter
hand gekomen zijn/ die ze u.l. kome door den druck in de hand bieden/
verhopende datze u.l. om het lange vertoeven/ niet te onaengenamer wezen en
zullen/ bidde u.l. derhalven/ goetwillig ten goeden te willen nemen/ het gene dat
uyt goeden wille u.l. tot goed vermaeck voorgesteld ende behandigd word. Vale.
(blz.3)
Wie de ontrouwe rentmeester is geweest, aan wie Van Mander zijn vertaling ter publikatie
had toevertrouwd, weten wij niet. Evenmin waarom deze niet aan Van Mander's verzoek
heeft voldaan en tot zijn dood toe diens manuscript in portefeuille heeft gehouden. Vreemd
is ook, dat de auteur in de ‘acht Iaer of meer’ die hij na de overdracht van het manuscript
nog heeft geleefd,
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J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel III (Haarlem 1923), blz. 63.
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blijkbaar berust heeft in het uitblijven van een uitgave. Heeft de bewuste tussenpersoon die dan géén ontrouwe rentmeester zou zijn geweest, zoals De Keyzer hem voorstelt - er
Van Mander misschien van overtuigd, dat de qualiteit van de vertaling afbreuk zou kunnen
doen aan het literaire prestige dat deze inmiddels verworven had? En verloor de dichter
daarmee alle belangstelling in zijn manuscript, zodat hij het zelfs niet terugvroeg?
Wellicht hangt het antwoord daarop samen met een andere vraag, waarvoor de mededeling
van De Keyzer ons stelt. Hoe kwam Van Mander ertoe, acht jaar of meer vóór zijn dood te
gaan denken aan de uitgave van een werk, dat zich ongetwijfeld reeds geruime tijd onder
zijn papieren bevond zonder dat hij er iets mee had gedaan? Jacobsen meent, dat de nadruk
moet vallen op ‘of meer’, en dat wij dienen te denken aan de tijd vóórdat Van Mander de
jambe onder de knie kreeg en er in 1597 mee debuteerde in zijn vertaling van de Bucolica
118
en de Georgica. Ik ben daar helemaal niet zo zeker van. ‘Acht Iaer’ vóór de dood van de
dichter brengt ons in 1598. Dat is het jaar, waarin bij Bruyn Harmensz. Schinckel in Delft de
derde uitgave van Deerste twaelf boecken van Coornhert's Dolinghe verscheen. Het lijkt mij
alleszins aannemelijk, dat Van Mander getroffen is geweest door het feit van deze herdruk,
slechts vijf jaar na die van 1593. Blijkbaar was er belangstelling voor dit werk, al bevatte het
slechts de eerste helft van de Odyssee en was het geschreven in niet-jambische
rederijkersverzen. Maar waarom zou er dan niet eveneens belangstelling wezen voor zijn
Ilias, die er op beide punten mee vergelijkbaar was? Hij zou zijn manuscript aan een vriend
ter hand gesteld kunnen hebben om de publikatie-mogelijkheden eens voor hem na te gaan
- overigens zonder bijzondere interesse voor de uitslag, zodat hij gemakkelijk berustte in
het uitblijven van een positief resultaat en misschien zelfs zijn hele Ilias weer vergat. Hij had
in die jaren immers belangrijker werk aan het hoofd: Het Schilder-Boeck, dat in 1604 eindelijk
gereed kwam.

De Franse bron
r

Het titelblad van de uitgave-1612 noemt de Franse vertaling van M . Huges Salel als Van
Mander's rechtstreekse bron. Wat is er omtrent deze vertaling bekend?
Hugues Salel (1504-1553) was een dichter uit de school van Marot. Hij wist zich de gunst
te verwerven van koning Frans I (regerend van 1515-1547) en werd diens ‘valet de chambre’,
later zelfs ‘maître d'hôtel’. In 1540 schonk de koning hem, uit erkentelijkheid voor de vertaling
van een aantal boeken uit de Ilias, als beneficie de abdij van Saint-Chéron in het bisdom
Chartres. Dat gaf hem het recht op de titel en de revenuen van de abt, terwijl diens geestelijke
verplichtingen als kloosterleider in zijn naam door een ander werden waargenomen.
In 1545 verschenen van hem te Parijs Les Dix premiers Livres de l'Iliade d'Homère, prince
des poètes. Het is de oudst bekende, maar niet de eerste editie van zijn vertaling. Omstreeks
1542 had een boekverkoper uit Lyon al een uitgave van de eerste boeken verzorgd, op
grond van een gebrekkig afschrift, misschien een klad van de boeken die Salel twee jaar
tevoren aan de koning had aangeboden; of dat er toen al tien waren, is niet bekend. Salel
beklaagde zich bij zijn beschermer over deze illegale editie, waarop deze hem op 8 januari
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1544 privilegie verleende voor de uitgave van zijn werk; op grond daarvan verschenen in
1545 de Dix premiers Livres. De dood van de koning in 1547 ontnam Salel echter de stimulans
tot voortzetting van zijn vertaling. Eerst in 1554 zagen posthuum Les Unzième et Douzième
livres de l'Iliade d'Homère [...] avec le commencement du Treziesme het licht. Een jaar later
verscheen een herdruk van de Dix premiers Livres, vermeerderd met het elfde boek (1555).
Waarom in deze vermeerderde herdruk niet óók het twaalfde en het begin van het dertiende
boek werden opgenomen, is niet duidelijk. Voor wie de uitgave van 1554 niet kende, kon
dit gemakkelijk tot het misverstand leiden dat hier alles was afgedrukt wat er bij Salel's dood
van zijn vertaling klaar was. Wellicht mede om aan dit bezwaar tegemoet te komen, gaf
Salel's vriend Olivier de Magny in 1570 een complete editie van diens vertaling uit, boek I
tot en met het begin van boek XIII.
Salel heeft de vertaling van de Ilias dus niet voltooid. Zijn werk werd echter voortgezet en
ten einde gebracht door Amadis Jamyn (± 1530 ± 1585): dichter uit de school van Ronsard
tot wiens vriendenkring hij behoorde, en ‘secrétaire de la chambre du Roy’ (Karel IX). Jamyn
was een van de slachtoffers van het misverstand, dat de Salel-editie van 1555 kon wekken:
hij ging ervan uit dat zijn voorganger slechts elf boeken vertaald had, en begon dus zijn
voortzetting met boek XII. In 1574 was hij zó ver, dat hij de boeken XII tot en met XVI kon
uitgeven als La Continuation de l'Iliade d'Homère. Ondanks het feit, dat hij na de complete
editie van De Magny in 1570 wel beter geweten zal hebben, bleef hij dus vasthouden aan
de fictie dat Salel niet verder was gekomen dan boek XI.
In 1580 had Jamyn ook de laatste acht boeken van de Ilias vertaald, en bovendien de
eerste twee van de Odyssee. Hij gaf toen de éérste volledige Franse vertaling van de Ilias
uit: Les XXIIII. Livres de l'Iliade d'Homere, de eerste elf naar de vertaling van Salel en de
dertien volgende naar die van hemzelf, met de mededeling dat alle 24 boeken door hem
waren herzien en verbeterd; bovendien voegde hij Odyssee I en II toe. De uitgave was
blijkbaar een succes, want reeds in 1584 verscheen er een nieuwe druk, nu echter met drie
boeken van de Odyssee.
De gecompliceerde ontstaansgeschiedenis van de Franse Ilias-vertaling stelt ons
onontkoombaar voor de vraag: welke van de genoemde uitgaven is nu Van Mander's
eigenlijke bron geweest? Als deze - zoals het titelblad suggereert - uitsluitend naar Salel
zou hebben vertaald, komt daarvoor praktisch alleen de door Olivier de Magny verzorgde
editie van 1570 in aanmerking. Het bezwaar tegen deze veronderstelling is echter, dat Van
Mander kennelijk de bedoeling had een volledige vertaling van de Ilias te geven; uit zijn
119
resignerende slotrijm onder het twaalfde boek valt niet anders af te leiden dan dat hij van
zijn oorspronkelijk plan afzag. Maar als hij aanvankelijk de Ilias vollèdig heeft willen vertalen,
moeten wij wel aannemen dat hij een vollèdige Franse tekst daarvan tot zijn beschikking
had. En dat kan alleen maar die van Jamyn uit 1580 of 1584 zijn geweest!
Deze theoretische conclusie wordt door de feiten bevestigd. Zoals ik straks hoop aan te
tonen, kan er geen twijfel aan bestaan of Van Mander heeft zijn twaalfde boek naar Jamyn
vertaald, waaruit volgt dat hij de gecombineerde
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editie Salel-Jamyn van 1580 of 1584 vóór zich gehad moet hebben. Welke van deze twee
uitgaven het precies is geweest, zou door een nauwkeurige vergelijking misschien te
achterhalen zijn, maar doet er in het verband van deze studie (die slechts een overzicht wil
geven) weinig toe. Wij mogen trouwens veronderstellen dat de beide edities, afgezien van
de toevoeging van Odyssee III, niet of nauwelijks van elkaar verschillen. In het onderstaande
ben ik steeds uitgegaan van de editie-1584, waarvan het titelblad luidt:
Les XXIIII. // Livres de // l'Iliade d'Ho- // mere, Prince // des Poëtes Grecs. //
Traduicts du Grec en vers François. // Les XI.Premiers par // M. Hvgves Salel
Abbé // de Sainct Cheron. // Et // Les XIII.Derniers Par // Amadis Iamyn, Secretaire
de la // chambre du Roy: tous les XXIIII.re- // ueuz & corrigez par ledit // Am.Iamyn.
// Avec // les trois premiers Liures de l'Odyssee // d'Homere Traduicts par ledit
Iamyn. // Plus vne table bien ample sur l'Jliade d'Homere. // A Paris, // Pour la
vefue Lucas Breyer, au second pi- // lier de la grand' salle du Palais. // M.D.LXXXIIII.
// Auec Priuilege du Roy.
Wij kunnen dus reeds twee punten vaststellen:
a. Het titelblad van De eerste 12.Boecken vande Ilyadas is onnauwkeurig in de vermelding
van Salel als enige Franse dichter die Van Mander gevolgd heeft.
b. Ook voor de eerste elf boeken ging Van Mander niet uit van de tekst, zoals Salel die
geschreven had, maar zoals deze door Jamyn was herzien en verbeterd. Of deze revisie al
dan niet ingrijpend is geweest, doet in ons verband niet ter zake; Van Mander was er nu
eenmaal op aangewezen. Wèl is het voor diens eigen vormgeving van betekenis geweest,
dat Jamyn niet zo ver is gegaan de ‘vers communs’ (versregels van 10-11 syllaben) van
Salel om te zetten in ‘vers héroïques’ (alexandrijnen), zoals hij die zelf gebruikte.

Hypothese voor de ontstaansgeschiedenis
Het is uiterst onwaarschijnlijk, dat Van Mander met het vertalen van de Ilias begonnen is,
voordat hij zich in 1583 te Haarlem gevestigd had. Ook als wij aannemen, dat hij in of kort
na 1580 een exemplaar van de eerste editie Salel-Jamyn in handen gekregen had, wordt
die onwaarschijnlijkheid nauwelijks minder. De onrustige jaren, die hij na zijn terugkeer uit
Rome en zijn huwelijk nog in Vlaanderen doorbracht, waren door oorlogsdreiging,
vervolgings-gevaar en pestilentie te weinig bevorderlijk voor het ter hand nemen van een
werk van dergelijke omvang. Maar ook na zijn vestiging in Haarlem zal Van Mander daartoe
wel niet onmiddellijk zijn overgegaan. Hij moest er zich immers eerst een bestaan verwerven,
vrienden maken, de innerlijke rust vinden die onontbeerlijk is voor de inspannende arbeid
aan een vertaling. In die eerste Haarlemse jaren leerde hij ook Coornhert kennen. En het
is, dunkt mij, verantwoord een verband te veronderstellen tussen diens Dolinghe en Van
Mander's vertaling van de Ilias. Van Mander zal ongetwijfeld met zijn oudere collega
gesproken hebben over diens onvoltooid gebleven overzetting van de Odyssee - die de
auteur misschien nog altijd hoopte eens te zullen kunnen voltooien. Al dan niet op aansporen
van zijn voorganger zal toen bij Van Mander het plan zijn opgekomen, voor de Ilias te doen
wat deze voor de Odyssee had gedaan. Op één punt zou hij het daarbij veel gemakkelijker
hebben dan Coornhert. Hij hoefde niet in de proza-vertaling van Casparus
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naar de poëzie van Homerus te gaan zoeken, maar kon uitgaan van de weergave-in-verzen
door Salel en Jamyn.
In deze gedachtengang stel ik mij voor, dat Van Mander tegen het einde van 1585 of in
het begin van 1586 aan het werk is gegaan. Als dit juist is, kan de tweede editie van
Salel-Jamyn uit 1584 even goed zijn bron geweest zijn als de eerste van 1580.
Aanvankelijk zal het vertalen vlot zijn verlopen. Van Mander had toen nog slechts te maken
met het werk van Salel, dat ondanks de herziening door Jamyn duidelijk een eigen karakter
vertoont. De XI.Premiers Livres kenmerken zich door de moeiteloze gang van de ‘vers
communs’ en de gemakkelijke verstaanbaarheid van het woordgebruik. Bij Salel lijkt het, of
het gedicht zichzelf schrijft. Ook hij heeft uiteraard meermalen ter wille van het rijm vulsels
nodig. Maar bij hem krijgen zij bijna altijd een zin-volheid die ze tot het peil van een amplificatio
verheft. Ook buiten de vulsels houdt Salel trouwens van amplificeren, vooral wanneer dit
hem de gelegenheid biedt de emotionaliteit van het verhaal te accentueren. Een goed
voorbeeld daarvan vinden wij in de klacht van Chryses, die verderop in deze paragraaf wordt
120
geciteerd. Het gevolg van dit alles is, dat de stoere en statige kracht van de Homerische
verzen bij hem is vervangen door een ietwat gemoedelijke, bijna monotone, zoetvloeiendheid
die de lezer in haar ban brengt en vasthoudt. Het is niet moeilijk ons voor te stellen, dat ook
Van Mander de bekoring daarvan heeft ondergaan en mede daardoor zonder veel
moeilijkheden tot het einde van boek XI is gekomen.
Toen kreeg hij echter te maken met het werk van Jamyn. Diens vertaling onderscheidt
zich van die van Salel niet alleen door het gebruik van alexandrijnen (die een statiger gang
aan het vers geven dan de ‘vers communs’), maar vooral door een geheel andere dichterlijke
geaardheid. Jamyn mist de ‘vanzelfsprekendheid’, waarmee zijn voorganger verzen schreef.
Bij hem worden wij er telkens aan herinnerd dat hij een moeizaam gevecht met de Muze
voert, waarin hij niet altijd aan de winnende hand is. Zijn stijl is in het algemeen heel wat
minder duidelijk dan die van Salel; soms moet men eigenlijk zelfs naar het Grieks teruggrijpen
om precies te verstaan wat hij zeggen wil. Ambivalente formuleringen komen meer dan eens
voor; zijn amplificaties zijn niet altijd even gelukkig. Ook van Jamyn's vertaal-trant vindt men
121
verderop in deze paragraaf een voorbeeld.
Het ligt voor de hand, dat de vaak weinig doorzichtige vertaling van Jamyn Van Mander
herhaaldelijk voor problemen heeft geplaatst. Hoe moest hij in het Nederlands weergeven
wat hij in het Frans niet of maar half begreep? Van bladzij tot bladzij kreeg hij te doen met
moeilijkheden, die opgelost of omzeild moesten worden, zonder dat het resultaat van al die
inspanning tot eenzelfde duidelijkheid leidde als hij bij het vertalen van Salel had kunnen
bereiken.
Van Mander zette door tot het einde van het twaalfde boek. Maar toen had hij er genoeg
van en besloot hij niet verder te gaan. Misschien heeft tot dit besluit bijgedragen, dat het
begin van Jamyn's dertiende boek gekenmerkt wordt door een opeenstapeling van de
gesignaleerde ondoorzichtigheden. In ieder geval: Van Mander gaf het op. Onder de laatste
regels van zijn twaalfde
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boek schreef hij mistroostig het epigram, waarin hij dat ronduit erkent. Uiteraard valt niet te
bewijzen dat hij zijn vertaling voortgezet zou hebben, als hij verder had kunnen werken naar
Salel in plaats van naar Jamyn. Maar ik twijfel daaraan toch eigenlijk niet.
Voor zover wij weten, heeft Van Mander geen pogingen gedaan zijn Eerste 12. Boecken
vande Ilyadas omstreeks deze tijd - 1590 of betrekkelijk kort daarna? - uitgegeven te krijgen.
Hij zal ervan uitgegaan zijn, dat een dergelijke uitgave geen zin had, als hij toch niet van
plan was de rest te doen volgen (zoals Coornhert in 1561). De gedachte aan publikatie
schijnt voor het eerst bij hem te zijn opgekomen, toen hij zag hoeveel succes de eerste
twaalf boeken van de Odyssee hadden, al kon men na Coornhert's dood niet meer rekenen
122
op voltooiing van de Dolinghe.

De ‘eigen vorm’
Het ‘eigene’ in de vormgeving van Van Mander's vertaling is geheel secundair. Hij bracht
slechts de ‘eigen vorm’ van Salel zo getrouw mogelijk in het Nederlands over.
Salel schreef in ‘vers communs’, en Van Mander volgt hem daarin - althans voor zover
dit mogelijk was vóórdat hij het geheim van de jambe ontdekt had. Ook hij telt zijn syllaben
en tracht de tien of elf per regel niet te overschrijden. Hoewel dit hem vrij goed lukt, wijkt hij
daarbij desondanks op een belangrijk punt ver van zijn voorbeeld af. Bij Salel tellen de regels
met mannelijk rijm altijd tien en die met vrouwelijk rijm altijd elf syllaben. Bij Van Mander is
daarvan geen sprake. Regels van tien syllaben zijn bij hem uiterst schaars; praktisch schrijft
hij altijd verzen van elf syllaben, onafhankelijk van het al dan niet slepende van het rijm. In
123
de straks volgende passage van het afscheid tussen Hektor en Andromache, die 184
regels telt, vindt men er slechts 9 van tien syllaben tegenover 162 van elf! Daarnaast treft
men dan nog 12 regels van twaalf syllaben aan, en één (reg. 83) van dertien.
Onregelmatigheden dus; maar het is zeer de vraag of wij die op rekening van Van Mander
mogen stellen. De kans lijkt mij groot, dat veeleer de zetter van de editie-1612 ze door
onnauwkeurig lezen in de tekst heeft gebracht. De bewuste regels laten zich zó gemakkelijk
tot 11 syllaben terugbrengen, dat wij gerechtigd zijn aan te nemen dat zij er in Van Mander's
manuscript ook niet meer hadden. Zo zal de regel van 13 syllaben - [zij] ‘Oeffenen alle
machten en neerstigheyd eenpaer’ - bij hem wel geweest zijn: ‘Oeffnen alle macht en
neerstigheyd eenpaer’. Op soortgelijke wijze kan men vrijwel alle onregelmatigheden zonder
124
moeite elimineren. Slechts een heel enkele maal - in het geciteerde fragment b.v. in reg.
41 - blijkt dit niet mogelijk. Waarschijnlijk hebben wij in zulke gevallen met een ‘oorspronkelijke
onregelmatigheid’ te doen, afkomstig van Van Mander zelf; deze zal zich in de meer dan
tienduizend versregels van zijn vertaling allicht wel eens vergist hebben. Maar die
vergissingen waren ongetwijfeld veel minder talrijk dan de druk van 1612 ons zou doen
veronderstellen.
Salel heeft géén regelmatige afwisseling van mannelijke en vrouwelijke
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Zie boven, blz. 298.
Zie beneden, blz. 311-315.
Ik ga er daarbij van uit, dat Van Mander - evenals Salel - elisie toepaste, waar dit zo uitkwam.
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rijmparen. Soms lijkt het hele stukken lang of dit wèl het geval is, maar dan volgen er ineens
een aantal regels die het tegendeel bewijzen. De alternering in het rijm is in ver-gevorderde
staat van opkomst, maar nog niet helemaal volgroeid, nog niet tot een tweede natuur
geworden. Precies hetzelfde vinden wij bij Van Mander terug, overigens zonder enige
correspondentie tussen de regels waar hij mannelijk of vrouwelijk rijm hanteert, en die waar
Salel dit deed.
Nog in een derde opzicht sluit Van Mander zo nauw mogelijk bij zijn voorbeeld aan. Hij
heeft kennelijk geprobeerd van regel tot regel te vertalen, en zodoende het aantal regels
van Salel niet te overschrijden. Helemaal is dit hem niet gelukt, maar wel kan men zeggen
dat er van uitdijen niet of nauwelijks sprake is. Eénmaal (in boek II) is hij erin geslaagd zijn
doel te bereiken, tweemaal (in boek IV en VI) blijft hij zelfs enkele regels beneden het aantal
van de Franse tekst. In de overige acht boeken heeft hij er meer nodig dan Salel, maar
excessief is het verschil nooit; slechts tweemaal (in boek III en VII) ligt het boven de 50 regels.
Als Van Mander in boek XII naar Jamyn gaat vertalen, is dit voor hem geen reden nu ook
diens ‘vorm’ over te nemen, met alexandrijnen en met regelmatige afwisseling van mannelijk
en vrouwelijk rijm. Hij gaat gewoon door zoals hij begonnen is, en brengt de verzen van
Jamyn over in zijn Nederlandse versie van de vormgeving bij Salel. Een gevolg daarvan is,
dat hij in dit boek het principe van een ongeveer gelijk aantal versregels als zijn voorbeeld
had, niet kan handhaven. Door de alexandrijnen van Jamyn - waarin méér staat dan in ‘vers
communs’ - alsmede door de grotere vertaalmoeilijkheden waarvoor Jamyn hem stelde die vaak door een benaderende omschrijving moesten worden opgelost -, heeft Van Mander
in dit kortste van de door hem vertaalde boeken niet minder dan 156 regels méér nodig dan
zijn voorbeeld.
Als ‘eigen vorm’ van Van Mander in meer strikte zin kan het vrijmoedige gebruik worden
beschouwd, dat hij van het enjambement maakt. Noch Salel noch Jamyn zijn hem daarin
voorgegaan. Prosodische waarde kan er overigens niet aan worden toegekend; de
enjambementen zijn slechts een gevolg van het feit dat zij de mogelijkheid bieden tot een
rijm. Wanneer er een enkele maal een poëtisch effect mee wordt bereikt, is dit meer geluk
dan wijsheid: meer toeval dan versvaardigheid.

De manier van vertalen
Ook in zijn manier van vertalen houdt Van Mander zich zo dicht mogelijk aan de Franse
tekst. In principe veroorlooft hij zich géén weglatingen, géén uitbreidingen, géén afwijkingen.
Waar hij niet precies weergeeft wat er in zijn voorbeeld staat, kan dit vrijwel steeds verklaard
worden uit een nietgoed-begrijpen van de Franse tekst, of uit een minder gelukkige
formulering van wat hij eigenlijk zeggen wilde. Ik meen dan ook, dat wij zijn manier van
vertalen het best kunnen karakteriseren als: fantasieloos in het Nederlands overbrengen
van de feitelijkheden uit de Franse tekst.
Ter adstructie en illustratie van het bovenstaande laat ik twee voorbeelden van vertaling
volgen: één naar Salel en één naar Jamyn. In beide gevallen geef ik eerst de Franse verzen
en vervolgens de weergave daarvan door Van Mander, om dan enkele opmerkingen te
maken naar aanleiding van de vergelijking tussen beide citaten.
Voor de vertaling naar Salel - verreweg Van Mander's belangrijkste bron
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- kies ik een wat langer fragment: het argument en de eerste 56 regels van boek I,
125
overeenkomend met Ilias I, 1-25.
Argvment dv premier livre de l'Iliade
d'Homere, prince des Poetes.
L'Avctevr inuoque la Muse, puis conte la venue de Chrysés Prestre d'Apollon au
camp des Grecs, où il vient redemander à Agamemnon sa fille Chryseis: lequel
Chrysés ayant esté reietté du Roy, fait vne priere à Apollon pour en prendre la
vengeance, dont s'ensuit la peste. Achille là dessus assemble le conseil des
Grecs, & promet à Calchas, excellent Deuineur & Augur, de le garantir contre
qui que ce soit, à fin qu'asseurément il die qui pouuoit estre cause de la pestilence
en leur camp. De ceci vient l'altercation entre Agamemnon & Achille. Et Briseis
mesmes fut ostee à Achille, dont il entra en courroux iusqu' à vouloir frapper le
Roy, n'eust esté Pallas qui l'en empescha. Thetis à la priere de son fils Achille
monte au ciel, & prie Iupiter que durant le courroux de son fils, il rende tousiours
les Troyens les plus forts, àfin que les Grecs cognoissent quelle nuisance leur
vient de l'absence d'vn tel Prince. Iuno ayant entendu la promesse de Iupiter à
Thetis, s'en courrouce, iusques à tant que Vulcan luy presentant à boire, l'appaise.
o

o

(fol.1 r -v )
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Ie te suply Deesse Gracieuse
Vouloir chanter l'Ire pernicieuse,
Dont Achilles fut tellement espris,
Que par icelle vn grand nombre d'espris
Des princes Grecs par dangereux encombres
Fit lors descente aux infernales ombres:
Et leurs beaux corps, priuez de sepulture,
Furent aux chiens & aux oyseaux pasture.
Certainement c'estoit la volonté
De Iupiter grandement irrité:
Dés qu'il cogneut Agamemnon contendre
Contre Achilles, & sur luy entreprendre:
Enseigne moy qui fut celuy des Dieux
Qui leur causa debat tant odieux.
Ce fut Phoebus, le clair fils de Latone
Et du grand Dieu qui graisle, esclaire, & tone,
Lequel estant griefuement courroucé
D'Agamemnon, qui auoit repoussé
Chryses son Prestre, vsant de violence. [lees:,]
Soudain transmit mortelle pestilence
En l'ost des Grecs: dont grand malheur suruint.
Or en ce temps Chryses le Prestre vint
Droict aux vaisseaux, qui au port de Sigee
Estoient ancrez, deuant Troye assiegee:
Orné du Sceptre, & verdoiant' couronne
Dont Apollo son beau Chef enuironne,
Portant aussi dons de riche façon,
Pour r'achepter sa fille par rançon
Qui lors estoit des Gregeois prisonniere:
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Salel heeft dus 56 regels nodig voor wat Homerus in 25 vertelt. Voor een belangrijk deel is dit een gevolg
van de amplificatio in reg. 39-45 en 52-56 (met o.m. de mooie vondst van het zinvolle vulsel ‘croulant sa
fiere teste’ in reg. 56).
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30 Si leur adresse humblement sa priere,
Et mesmement au grand Agamemnon,
Menelaus, & autres Rois de nom,
Disant ainsi: O Princes honorez,
Les Dieux hautains en terre reuerez
35 Vous facent grace, auec felicité
De mettre à sac de Priam la Cité,
Et puis chargez de Troyenne richesse,
Hors de danger aller reuoir la Grece:
Si onc pitié en voz coeurs trouua lieu,
40 Si bon vouloir de reuerer le Dieu
Lequel ie sers, & si faible vieillesse
Peut esmouuoir vne franche Noblesse:
Ie vous suppli que ma triste souffrance
Gaigne enuers vous que i'aie deliurance
45 De Chryseis, ma fille bien aimee:
Prenans en gré (O princes de l'armee)
Pour sa rançon, les beaux dons que i'apporte.
Son oraison fut receue de sorte,
Que tous les Grecs dirent communément.
50 Qu'on le deuoit traiter reueremment,
La fille rendre & les dons accepter.
Agamemnon seul voulut contester:
Le coeur duquel brusloit de l'ardent' flame,
Du feu d'amour pour la gentille dame.
55 Et non content d'ouir telle requeste,
Dit à Chryses, croulant sa fiere teste:...
o o

(fol. 2 r -v )

Alvorens Van Mander's weergave van deze perikoop te laten volgen, moet ik eerst attenderen
op de moeilijkheid, die de interpunctie in de uitgave van 1612 oplevert. Die interpunctie is
zowel slordig als onsystematisch. Enerzijds worden er soms ‘gewone’ leestekens gebruikt;
anderzijds worden de rustpunten aangegeven door een schuine streep (/), die de waarde
van een punt, vraagteken, komma-punt of komma kan hebben. Tegelijkertijd wordt deze
schuine streep echter vaak ook prosodisch gebruikt, met name ter aanduiding van het einde
van de versregel; hij is dan géén leesteken. In het algemeen heb ik dit alles onveranderd
gelaten. Alleen in de gevallen waar het een goed verstaan van de tekst naar mijn mening
bemoeilijkt en tot misverstand aanleiding zou kunnen geven, heb ik mij een kleine handreiking
aan de lezer veroorloofd. Een schuine streep, die vooral nièt als leesteken moet worden
opgevat, heb ik dan tussen ronde haken geplaatst. Omgekeerd heb ik een enkele maal
tussen vierkante haken een leesteken toegevoegd, wanneer het ontbreken daarvan kennelijk
126
een onnauwkeurigheid is.
Na deze aantekening thans de vertaling van Van Mander:
T'Inhoud.
Chryses Priester van Apollo komt in der Griecken Leger, wedereyschen aen
Agamemnon zijn Dochter Chryseis, die geweygerd zijnde/ hy aenroept Apollo
die 't aen de Griecken wreeckt met den Peste/ Calchas den Waerzegger verteld
doorzaeck/ Agamemnon en Achilles twisten heftig/
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Dezelfde manier van doen heb ik ook toegepast bij de later volgende citaten uit de editie-1612.
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Achillem word Bryseida ontnomen/ bid zijn Moeder Thetis tot Iupiter te gaen/ die
verkrijgd/ dat zoo lange haer Zoon verstoord is/ de Griecken den Troyanen
moeten wijcken/ Iuno verstoord/ word van Vulcano getroost.
(blz. 4)
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O Musa zingt my nu den toorn schadig
Van den stouten Achilles, ongenadig/
Veroorsaeckend' een fel doodlijck dangier/
Waer door van menigen Grieckschen Princier/
Ter helscher donckerheyd voeren [de] zielen/
Wiens lyven op de Troysche velden vielen/
En liggend' onbegraven/ wierden eylaes
Spyse der honden/ en der vogelen aes.
T'geschiede gewis door Iupiters willen/
Die zeer vergramde/ dat tegen Achillen,
(Die Thetis Zone was) hadde groot gekijf/
Koning Agamemnon met toornig bedrijf [.]
Maer wie van den Goden heeft tusschen dezen
Eenen zoo hatigen twist laten wezen?
T'was Phoebus den Zoon van Latona, en van
Den Oppersten Iovis, die donderen kan/
In hem hadd' Agamemnon eenen grooten
Toorn verweckt/ door t'onweerdig verstooten/
Van Chryses zijn Priester hem doende geweld/
Heeft daerom doodlijcke Pest overgesteld/
In t'Griecks Leger/ daer groot ongeval af quam.
Nu dan Chryses, den Priester zijn reyze nam/
Voor Troya belegerd/ recht nae de Schepen/
G'anckerd liggend'/ in de Haven begrepen/
Hy was met eenen staf/ of Scepter vercierd/
En oock om t'hooft/ als Apollo gelauwrierd/
Bracht oock rijckelijcke giften met hoopen/
Om zijn Dochter met een Rantzoen te koopen/
Daer gevangen onder t'Griecksche Regiment.
Hier heeft hy zijn Gebed gewend/
Tot Agamemnon groot/ en den eerzamen
Menelaum, en meer Koningen Namen/
Seggend' o Edel Princen/ u zy geluck/
En der Goden gunst / in 't voorgenomen stuck/
127
Dat gy Koning Priamus Stad veronderd/
En met al den Troyschen Rijckdom geplonderd/
Onbeschadigd meugd keeren in t'Griecksche land.
Indien deerniss' oyt plaetz' in u herten vand/
Indien goeden wille/ den God te Eeren/
Welcken ick diene/ en vol droef verzeeren/
Oock mynen zwacken ouderdom daer tegen/
Eenigzins mag Edel herten bewegen/
Zoo bidd'ick/ dat mijn lyden by u gewind/
Dat ick voor Chryseida mijn Dochter bemind/
Nu hier de verlossinge mag aenkleven/
Nemend' oock in danck/ o Princen verheven/
Ziet deze giften/ tot een Rantzoen voor haer.
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veronderd: ten onder brengt.
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Van alle Griecken, werd zijn Gebed aldaer
Ontfangen/ dat zy te behooren zeyden/
50 Met hem te handelen/ eerlijck bescheyden/
De Dochter geven/ en de giften ontfaen.
Agamemnon alleen heeft tegen gestaen/
Want zijn herte was ontsteken van binnen/
Tot die schoon Iong-vrauwe/ met t'vier der minnen [.]
55 Dus heel om dit verzoeck/ van vreden beroofd/
Sprack tot Chryses, schuddende zijn felle hoofd...
(blz.5-6)

Eerst iets over ‘T'Inhoud’ bij Van Mander. Hoewel er geen twijfel mogelijk is, of deze
samenvatting berust op het ‘Argument’ van Salel, valt het op dat er zo drastisch in is bekort.
De - overigens korte - vermelding van de invocatio wordt zelfs helemaal weggelaten. Het
verband tussen Calchas' uitspraak omtrent de oorzaak van de pest enerzijds en de twist
tussen Agamemnon en Achilles anderzijds wordt niet aangegeven, wat het geheel onduidelijk
maakt; meer dan bij Salel, waar het verband althans wordt gesuggereerd. - Ook bij ‘T'Inhoud’
van de volgende boeken gaat Van Mander bekortend te werk; terwijl Salel sierlijke volzinnen
neerschrijft, volstaat de Nederlander met een soort telegramstijl. Maar zo ver als hier gaat
hij daar toch niet, en onduidelijkheid kan hem daar niet worden verweten. Misschien is Van
Mander bij de bekorting van het argument voor het eerste boek nog wat onwennig en
onhandig geweest. Het is echter ook mogelijk dat het éérste blad van zijn manuscript (met
‘T'Inhoud’ van het eerste boek) gemutileerd was, toen Daniël de Keyzer dit in handen kreeg.
In dat geval zou deze zich als uitgever uit de moeilijkheid gered kunnen hebben door weg
te laten wat hij niet of niet goed meer lezen kon. Het gebrek aan verband in de tekst zou
daardoor verklaard worden.
Wat de eigenlijke ‘Homerische’ tekst betreft, valt ons dadelijk op hoe letterlijk Van Mander
probeert te vertalen! En in het algemeen lukt hem dit helemaal niet zo slecht. Ondanks de
nagestreefde weergave van regel tot regel - in het geciteerde fragment wordt het aantal
versregels van Salel gehandhaafd - blijft de vertaling van Van Mander zowel begrijpelijk als
vlot leesbaar. De bekoorlijke en meeslepende gemoedelijkheid van Salel weet hij echter
niet over te brengen. Zijn stijl is veel stroever, stijver, onhandiger. Zo laat zich in reg. 41 het
128
vulsel ‘daer tegen’ eigenlijk niet in de zin integreren. Trouwens, het hele ‘Gebed’ (reg. 30)
van Chryses tot de Griekse vorsten heeft door de moeizame formulering veel van de
bewogenheid verloren, die Salel eraan had weten te geven. - Een andere onhandigheid
vindt men in reg. 16, waar bij Van Mander het effect van verhevenheid wordt verstoord,
doordat hij Salel's ‘qui graisle, esclaire & tone’ terugbrengt tot enkel ‘die donderen kan’. Positieve verrassingen vallen tegenover dergelijke zwakke(re) plaatsen feitelijk niet aan te
wijzen. Hoogstens kan men zeggen dat Van Mander af en toe een uitdrukking van Salel
adaequaat weet te vertalen. Zo in reg. 14 ‘eenen zoo hatigen twist’ (Salel, 14: ‘debat tant
odieux’), en in reg. 7-8 ‘En liggend' onbegraven/ wierden eylaes // Spyse der honden/ en
der
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Dat deze regel slechts acht syllaben telt, berust ongetwijfeld op een zetfout. Op grond van de
corresponderende regel bij Salel (eveneens vs. 30) mogen wij aannemen dat er een woord is weggevallen
en dat Van Mander geschreven had: ‘Hier heeft hy nederig zijn Gebed gewend’.
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vogelen aes’ (Salel, 7b-8: ‘priuez de sepulture, // Furent aux chiens & aux oyseaux pasture’).
Als proeve van vertaling naar Jamyn koos ik het slot van boek XII: de spannende episode
waarin Hektor de Trojanen over de omwalling voert, die de Grieken ter bescherming van
hun schepen hebben gebouwd. Ik beperk mij daarbij tot het laatste gedeelte: de
bovenmenselijke kracht-daad van Hektor (Ilias XII, 445-471). Jamyn geeft als volgt weer,
hoe deze de zwaar gebarricadeerde poort in de omwalling vernielt:
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Mais Hector bien puissant
Vne pierre gisante en son poing rauissant,
Pierre par le bas grosse, & par le haut pointue,
A l'aise la manie, à l'aise la remue.
Deux hommes du iourd'hui tels que les hommes sont,
D'enleuer telle pierre assez de force n'ont
Pour la mettre de terre au fond d'vne charette.
Mais Hector aisément la secouë & la iette:
129
Le fils Sartunien rendit ce faix leger.
Comparaison.
Comme en l'vne des mains nous voions qu' vn berger
D'vne masle brebis la toison blanche leue,
Et si ce fardeau blanc rien ou bien peu le greue.
Ainsi ce grand caillou sans qu'il en fust greué
Fut à l'aise d'Hector supporté & leué
Pour enfoncer les aix des portes bien serrees,
Hautes, à deux batans, au dedans remparees
De deux barres qui bien l'vne l'autre couuroient.
Ces portes d'vne clef se fermoient & s'ouuroient,
Fort pres il s'en aproche, & bien planté les brise
Toutes par le milieu, ruant la pierre prise
Auec telle roideur que vain ne fut son iet.
Il rompit les deux gons, la pierre au dedans chet,
Les huis horriblement en s'esclatant mugissent.
Les barres n'ont appui, tous les gros aiz qui glissent
Espars deça delà se fendent en esclats
Sous le trait du caillou qui met la porte à bas.
Le valeureux Hector viste au dedans s'eslance,
Comparaison.
Tout pareil à la nuit qui aime le silence
Et qui fasche nos yeux. Le fer dont il vestoit
Horriblement son corps, dessus lui s'esclatoit,
Deux piques il branloit, & fors vn Dieu, personne
Ne sçauroit l'empescher, quand furieux il donne
Dans les portes d'vn saut ses yeux estoient ardans
Comme flambes de feu. Il poussoit au dedans
Ses peuples en la presse, animant chaque bande.
Ils surpassent le mur, & font ce qu'il commande:
Plusieurs comme des flots par les huis se versoient,
Et l'vn l'autre à grand foule au dedans se poussoient
Horribles cris se font: le Gregeois se retire

40 Fuiant, tout esperdu, en sa creuse nauire.

129

o o

(fol.235 r -v )

Le fils Sartunien [sic]: Zeus. - Deze helpt dus Hektor door de steen voor hem licht te maken.
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Jamyn is er heel behoorlijk in geslaagd deze ingewikkelde passage in verstaanbaar Frans
over te brengen. Alleen in de regels 27-34a is hij minder gelukkig geweest. Bij Homerus
worden twee simultane aspecten van de binnendringende Hector ieder met een enkel woord
aangeduid: donker-dreigend als de snelle (= snel-invallende?) nacht is zijn gelaat, lichtend
zijn harnas. Jamyn verbreekt die simultaneïteit door het tweede aspect van het eerste los
te maken. Bij hem is Hector alleen maar ‘tout pareil à la nuit’; het lichten van de wapenrusting
wordt in een volgende zin als een feit apart vermeld. Bovendien voert hij de vergelijking met
de nacht ad absurdum door de toevoeging van ‘qui aime le silence et qui fasche nos yeux’:
twee kenmerken van de nacht in het algeméén, die geheel buiten de vergelijking met Hektor
vallen en de beeldspraak dus grondig verstoren. Verder is - misschien doordat een punt bij
de druk is ‘vervaagd’ of weggevallen - niet duidelijk, waar de bijzin ‘quand furieux il donne
dans les portes d'vn saut’ (reg. 32b-33a) bij betrokken moet worden. Hoort deze bijzin bij
het vóórgaande (‘personne ne sçauroit l'empescher’) of bij het volgende (‘ses yeux estoient
ardans’), of misschien bij beide?
Van Mander brengt de geciteerde passage aldus in het Nederlands over:
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Hector wel stercke heeft eenen steen aengetast/
Welcken daer lag groot en grof zijnde onder/
En boven scherp/ dezen voerd hy wel zonder
Moeyte in de hand/ welcken geen twee Mans
Op dezen dag en zouden konnen nochtans/
Van der Aerden heffen op Karr' of wagen/
Maer Hector konden gemackelyck dragen/
Iae schudden en werpen/ want dit groot gewicht
Heeft den zone Saturnus aldus verlicht.
Gelijcknis.
Gelijck als wy zien dat eenen Schaepherder/
Den Ram t'wit Vlies afneemt/ wezende scherder
Der wollen gewicht valt hem licht in de hand/
s'Gelijcx Hector de grooten steen die hy vand/
Opnam en droeg/ en doch niet beswaert en werd/
Hier mede gyng hy/ dan om te breken t'berd/
Der hooger poorten vast staende gesloten/
130
In twee rabatten van binnen beschoten/
Met stercke dweershouten of boomen mede/
Metten sluetel menze sloot en ontdede/
Daer by komende en vast staende den vromen (/)
Hector, hy bracktze [sic] metten steen genomen/
Int midden doorwerpende de twee herren
Broken door de kracht/ den steen lag om verren/
Binnen gevlogen en de dueren gyngen/
Met grouwelyck geluyd aen splinterlyngen/
De handboomen weken/ daer henen stoven
131
De groote berders in spaenders gekloven/
Door den stijven worp/ dus de Poorte geveld
Vloog terstond daer binnen Hector den Held/
Gelijckenis.
Recht gelijck de nacht die de stilte bemind/

130
131

rabatten: sluitbomen.
berders: planken.
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Onze oogen queld met duysterheyd verblind/
Het dede t'yzer grouwelyck blickende/
132
Dat hy droeg om t'lijf en gyng al zwickende (/)
Twee Pijcken in de hand/ en dat gesprongen
35 Ter poorten in komende/ hem gedwongen
En hadde niemand/ ten had een God gezijn
Zoo hy razend aen quam zijn oogen int schijn/
Waren vierige vlammen/ int gedrange
Dreef hy zijn volck voort innewaert zeer strange
40 Moet gevende daer yegelycke bende/
Elck was hem gehoorzaem als de bekende/
Zommig over den muer hun neerstig spoeden/
d'Ander door de poorte als stercke vloeden/
Malkander met menichten binnen dreven/
45 Verschrickelyck getier werd daer verheven/
De Griecken geheel mistroostig en verbaest/
In hun holle Schepen liepen metter haest.
(blz. 391-392)

Allereerst moet ik hier een eerder gedane belofte gestand doen en aantonen, dat Van Mander
133
zijn twaalfde boek inderdáád naar Jamyn vertaald heeft. Om dit te doen behoef ik slechts
de aandacht te vestigen op wat Jamyn amplificerend aan de tekst van Homerus heeft
toegevoegd en dat wij precies zo bij Van Mander terugvinden. Men vergelijke Jamyn 4 met
Van Mander 3b-4a; Jamyn 18 met Van Mander 19 (een overtuigend voorbeeld, omdat de
toevoeging in strijd is met de sluiting door ‘rabatten’); Jamyn 28b-29a met Van Mander
30b-31a (eveneens bijzonder overtuigend); Jamyn 34b-35 met Van Mander 39; Jamyn 38
met Van Mander 44. En dat alles binnen het bestek van slechts 40 willekeurig gekozen
regels!
Wat de manier van vertalen betreft, valt er weinig toe te voegen aan wat wij bij de
bespreking van het citaat uit boek I reeds hebben opgemerkt. Van Mander voegt nooit een
nieuw element aan de tekst toe; zijn afwijkingen van het Frans vallen steeds te verklaren
uit rijmdwang of uit de noodzaak wat vager te blijven dan Jamyn als hij die niet helemaal
begreep. Een voorbeeld van dit laatste vinden wij in reg. 22 waar Hektor de poort van de
omwalling breekt ‘Int midden doorwerpende de twee herren’. Een vreemde voorstelling van
zaken: hoe moeten wij ons indenken dat de twee scharnieren in het midden ‘doorworpen’
worden? Jamyn heeft hier terecht slechts: ‘Il rompit les deux gons’ (reg. 22a). Het vermoeden
ligt voor de hand, dat Van Mander zich uit de Franse tekst geen duidelijk beeld heeft kunnen
vormen van wat er precies gebeurde, en min of meer op goed geluk heeft vertaald.
Dat Jamyn's regels 27-34a de vertaler voor problemen stelden, verwondert ons niet na
wat wij over deze regels hebben opgemerkt. Van Mander volgt kritiekloos zijn voorbeeld in
diens toevoeging van nachtelijke aspecten, die de beeldspraak verstoren. Maar dan treft
ons ineens wat hij daarop laat volgen in reg. 32-33a: ‘Het dede t'yzer grouwelyck blickende/
// Dat hy droeg om t'lijf’. Het is moeilijk, daarin geen poging te zien om - anders dan Jamyn
doet - een verband te leggen tussen het nacht-aspect van Hektor en het ‘blicken’ (schitteren)
van diens harnas. Weliswaar formuleert Van Mander

132
133

zwickende: drillende.
Zie boven, blz. 299.
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hier te onduidelijk om ons zekerheid te geven omtrent zijn bedoeling. Maar de meest voor
de hand liggende interpretatie lijkt toch wel: ‘Dat [n.l. de gelijkenis met de nacht] veroorzaakte
zijn gruwzaam lichtende harnas’. Als deze interpretatie juist zou zijn, heeft Van Mander
daarmee nog géén bevredigend verband gelegd; er blijft helemaal in het midden, hoe het
lichten van het harnas Hektor op de nacht kon doen lijken; door de tegenstelling? door te
‘blicken’ als een onheilspellende komeet? Maar op zichzelf valt de poging - àls het er een
is! - te waarderen, hoe weinig overtuigend het resultaat ook moge zijn; de scherpe twee-deling
van de Hektor-aspecten bij Jamyn wordt er in ieder geval door gemitigeerd. - In de regels
34b-38a vinden wij de onzekerheid terug, die zich bij Jamyn voordoet ten aanzien van ‘quand
furieux il donne dans les portes d'vn saut’. Hoort ‘Zoo hy razend aen quam’ bij het
voorafgaande, het volgende, of bij beide? Van Mander is erin geslaagd óók de onduidelijkheid
van zijn voorbeeld als het ware letterlijk in het Nederlands over te brengen! Minder gelukkig
is ‘en dat gesprongen’ in reg. 34b; wat voor soort woord is dat en welke betekenis heeft het
in deze context?

Het afscheid van Hektor en Andromache
Als proeve van een langer fragment koos ik de beroemde episode uit Ilias VI, 399-496: het
afscheid van Hektor en Andromache. Ik kon er niet toe besluiten ze te verminken door er
slechts een gedeelte van op te nemen. Bovendien rechtvaardigde de volstrekte verwaarlozing,
die tot dusver het deel van Van Mander's Ilias-vertaling is geweest, naar mijn mening ditmaal
een wat ruimere marge dan bij de dóórlopende fragmenten uit het werk van Van Ghistele
en Coornhert. Hier en daar heb ik een detail of een onduidelijkheid in een noot toegelicht.
Verder laat ik de vertaling voor zichzelf spreken. Wellicht ten overvloede wil ik er alleen nog
134
eens op wijzen, dat alle emotionele uitbreidingen op Salel teruggaan. Ook in deze episode
heeft Van Mander niets eigens gelegd. Hij beperkt zich tot letterlijk vertalen, zo goed en
meermalen ook zo kwaad als hem dat afgaat.
Andromacha juyste de zelve strate
135
Quam/ en in haer armen hadde zijn Zate/
Haer lieven Zone den eersten gebaerd/
Wien Hector zynen name hadde verklaerd/
5 Scamandrius te zijn/ maer de Troyanen
Hieten hem Astyanax want zoodanen/
Had hem geteelt die over hem had t'gebied/
136
Zeyden zy/ en den naem had oock zulck bedied.
Den vromen Hector niet wezen en konde
10 Hooglijcker verblyd/ met lachende monde/
Aenziende t'Kindeken zoo lustig en schoon/

134
135

136

Ook de eigenaardige naams-vorm ‘Andromacha’ is aan hem ontleend.
Zate: zaad, kind. - Bij Homerus wordt Astyanax door zijn voedster gedragen. Salel heeft zich hier echter
vergist en schrijft inderdaad, dat Andromache zèlf ‘son enfant tenoit, entre ses bras’. Zie voor de gevolgen
van deze vergissing in Van Mander's vertaling: beneden, reg. 133-134 en de noot daarbij.
De regels 6b-8 zijn bijzonder onduidelijk; vermoedelijk heeft Van Mander uit Salel niet kunnen opmaken,
waar het precies om gaat. De bedoeling is, dat de Trojanen het kind Astyanax (= stads-beschermer)
noemden, ter ere van Hektor die inderdaad de beschermer van hun stad was.
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Als een blynckende Ster aen des Hemels troon/
Maer zijn Bruyd bedroefd makend' overvloedig
Weening en geklag/ quam by hem ootmoedig/
Nemende zijn hand die stijf druckende/ dan
137
Zeyde zy dus/ O wreed onmenschelijck Man!
Tot den uwen/ t'stout gemoed uwer zielen
Zal u in u bloeyende jeugd vernielen/
Wat wildy doen? zuldy met dit jonge Kind
Geen deernis hebben/ en met u Wijf bemind?
Hebt gy geen aendacht op het eynde druckig/
Dat die aerme zal lijden ongeluckig/
Weduwe blijvende zoo gy heden gaet uyt
De uwe te hulpe/ want een gemeen besluyt/
Hebben de Griecken gemaeckt met versweeren/
Tegen u alleen/ want zy en begeeren
Niet lievers als u te moorden/ maer eer dien tijd
Komt dat zulcx geschieden zal/ ontdoet u wijt
O aerde! en wilt my wreedelijck verslinden/
Want wat genoegte zal ick mogen vinden
138
Zoo ick u verlieze/ eylaes offer oock is
Houwelijcke liefde zoo groot oft deernis
Als de mijne/ zoud ick my konnen voegen (/)
Tot ander Mans gezelschap met vernoegen/
Och neen ick/ geen zoo groote vruegt die uyt my
Zoude verdrijven t'zoet gedachte van dy/
Zal ick dan keeren tot Vrienden en Magen/
Om mijn vertroosten/ och ick mag wel klagen.
Zy zijn al dood/ Achilles doen hy den schat
Hun hadde berooft/ en daer boven de Stad/
Die vermaerde Thebes met blaken en branden
Hebbende verdorven/ zijn stercke handen (/)
Heeft hy oock zeer wreedelijck besmuerd onzoet/
In mijn lieve Vaders ende Broeders bloed/
Welck waren Krijgslieden stout int bedrijven/
Mynen Vader den Koninck liet hy blyven/
Ghewapend/ en liet hem branden tot asschen/
Geheel zoo hy was zonder ontharnasschen/
Vreezende der grooter Goden toorne straf/
Liet hy hem oprechten oock een heerlijck Graf/
Daer rontom de Nymphen Orestiaden,
Die genoegt hebben onder groene bladen
Deden op planten veel Olm-boomen lustig/
Om onder de schaduw te leggen rustig/
Na mijns Vaders dood met den Boog hy ombragt/
Noch de zeven Kinders die daer hielden wacht/
139
In Sylic' en over t'perck [.] oock mede/
140
Namen zy gevangen vol zwaer droefhede/

137
138
139

140

Men versta: ‘O wreed onmenschelijck Man tot den uwen’ (Salel: ‘Cruel & inhumain enuers les tiens’).
Het rust-teken heeft hier de waarde van een vraagteken. Zo ook na ‘de mijne’ in reg. 33, na ‘met vernoegen’
in reg. 34, en na ‘mijn vertroosten’ in reg. 38.
Weinig gelukkige vertaling van Salel's: ‘il tua de son arc // Les sept enfans, qui lors gardoient le parc [=
weideplaats] // En Cilicie’. Homerus zegt, dat zij gedood werden bij de runderen en schapen, d.w.z. terwijl
zij bezig waren de kudden te hoeden.
zy: nl. de Grieken.
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De Koninginne mijn Moeder/ welcke want
60 Zy namels middel tot verlossinge vant/141
Voor een groot Rantzoen dat zy heeft gegeven/
Maer een weynig daer naer zoo nam haer t'leven/
Diana metten Boge om eenig ding/
Waer door de Godin op haer tooren ontfing/
65 Ziet dan nu o weerdig Hector verheven/
142
Hoe Andromacha is overgebleven/
De welcke gy nu zelf als den besten vriend/
Tot Vader Moeder Broeder en Man oock diend/
V edel lichaem dat houd nu de Stede/
70 Van al dees alleene/ nu dan een bede/
143
Bid ick zonderlinge dats dat gy ziet hier/
Hebt medelyden met dit Kind goedertier/
Dat door u dood zoude worden een weeze/
En met my ellendige want ick vreeze/
75 Niet te konnen Weduw' en levende zijn/
Blijft in dezen Tooren tot beschermer fijn/
En wilt hier om dezen Fijg-boom vergaren/
Een deel Krijgers de plaetzen te bewaren
Hier/ daer den muer zoo zeer neder is gebauwd/
80 Daermen nu tot de vierde mael heeft aenschauwd/
De twee Ajaxen en oock Idomenen,
Met den vromen Diomedes voor henen/
Oeffenen alle machten en neerstigheyd eenpaer/
Met menigen Grieck op te klimmen aldaer/
85 Eenig voorteecken moet ze hier toe stieren/
Geloof ick of t'zijn wel stoute manieren/
O zoet gezelschap t'geen dat gy hebt gezeyd/
(Seyde Hector) nacht en dag my opperst leyd/
Met gelijcke zorge heb ick oock gebonden (/)
90 Lange geweest maer geen uyt komst gevonden/
Ick vreeze de schande en het eeuwig verwijt/
Des ellendigen volckx/ bleef ick uyt den strijd/
Daer boven het herte dat is te eerlijck/
Dattet anders zoude worden verkeerlijck/
95 Maer t'beroept my ter wapen om de glory/
Daer in alle eeuwen van werd memory/
Ick weet zeer wel/ dattet daer toekomen zal/
Dat Troyen door den Grieck zal krijgen den val/
En dat Priamus, mijn broeders en neven/
100 En ander vrienden die nu zijn int leven/
144
Oock werden gedood/ nochtans mijn genegen/
En heeft geen zoo groot hertelijck bewegen/
Met Vader/ Moeder/ Broeders en Vrienden groot/
(Dat ze wreedelijck zullen zijn gebracht ter dood)
105 Als ick met u heb/ en vreeze vriendinne/

141

142
143
144

De bijzin die met ‘welcke’ begint, loopt hopeloos vast. Men versta: ‘welcke [wel weer vrij kwam] want zy
namels middel tot verlossinge vant voor een groot Rantzoen dat zy heeft gegeven; maer een weynig
daer naer....’.
Salel heeft: ‘comment demeure Andromacha’, d.w.z. ‘in welke toestand Andromacha verkeert’.
dats dat gy ziet hier: dat is wat gij hier ziet gebeuren, mij hier ziet doen.
genegen: genegenheid, liefde (Salel: ‘affection’).
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Dat gy zult gemaeckt wezen een Slavinne/
Van eenig Grieck die u mede zal leyden/
Om in zijn lant/ ja verwijzen of bescheyden/
Tot weven en spinnen/ al zonder verdrag/
Oock smorgens en in t'heetste van den dag/
Om water ter Fonteynen te moeten scheyden/
T'welck u zal zijn een onverdraeglijck leyden/
Maer noot zal u dwyngen zoo dat menigmael/
Die voorbygangers dan zullen doen verhael/
En zeggen ziet dat was de Huysvrauwe van
Den vromen Hector, die lof en eere wan/
Onder de zynen eer de Griecken verworven/
De groote Stad van Troyen en verdorven/
145
Wat droefheyd zoud' u zijn is wel te wanen/
Hoorend' alzoo mynen name vermanen/
V vindende vriendeloos/ van my ontpaerd/
En als arme slave met arbeyd bezwaerd/
Doch liever waer my eert u over quame/
Dat d'Aerde bedeckte mijn droef lichaeme/
En de dood my verdoofde om met verdriet
Mijn gevangen Wijfs klachten te hooren niet/
Dit zegghende den Prince vroom geprezen/
146
Vermydende den druck en droevig wezen/
Stack uyt zijn handen om te bevangen met (/)
Zijn armen zijn Kindeken poeslig en vet/
T'welck ziende den Hellem en Pluijmen groulijck/
Keerde haestelicken om zijn aenschijn schoulijck/
t'Schreyd/ en roept zijn Voester en met t'hooft gebukt
147
Het de Moederlijcke ronde borsten druckt/
148
Als doen Vader en Moeder den zachten (/)
Aert ende zoet wezen huns Kinds belachten/
Maer als zynen grooten Helm den Vader
Had af geleyd quam hy t'Kindeken nader/
Hy heeftet om helst ende vriendelijck gekust/
Geheel bevangen met goet jonstige lust/
Och opperste Goden niet om verhoogen/
(Seyd hy biddende) wilt my eens gedoogen/
Dat dit Kind onder de zyne ongespaerd/
Zy alzoo vroom als zijn Vader vermaerd/
Ia geeft oock dat hem d'eere geschiede/
Dat hy na my de Troyanen gebiede/
Zoo dat t'Volck zegghe/ wanneer zy hem loven/
Gewis den Zoon gaet den Vader te boven/
149
En geschiede dan dat zyn stercke handen/

145
146
147

148
149

u: de uwe.
Salel heeft hier ‘dissimulant’.
Hier voert Salel de voedster weer in, die hij bij de ontmoeting tussen Hektor en Andromache had
weggelaten (zie boven, noot 135). Het kind ‘sa nourrice appelle // Baissant le chef sur sa ronde mammelle’.
Van Mander heeft niet begrepen dat hier een vergissing werd hersteld. Hij vertaalt ‘nourrice’ wel met
‘Voester’, maar ziet daarin een omschrijving voor Andromache; vandaar dat bij hem het kind ‘de
Moederlijcke ronde borsten druckt’.
Als doen: toen (adverbium).
geschiede: als het zou gebeuren (Salel: ‘s'il aduient’).
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150 Verwinnig dragen den roof der vyanden/
Dattet zyn Moeder zie/ op dat zy als dan/
Hertelijck verblijd mag wezen daer van/
Na deze woorden heeft Hector den vromen
t'Kind overgegeven/ en t'werd genomen
155 Vande Moeder/ die hy zag in zoodanen
150
Wedernemen lachen en storten tranen/
151
Des hy medelydig om vertroosten haer (/)
Omhalzende zeyde/ o gy mijn eerbaer/
Vriendelijck Egade laet dit mishaeglijck
160 Druckig lyden en droevig wezen klaeglijck [.]
Voor mijn dood/ en wild doch alzoo niet zorgen
Elck moet doch sterven t'is u onverborgen/
Daer en is geen Mensche die mag beromen/
Als dat hy zal mogen de dood ontkomen/
165 Want wy vanden dag onzer geboorten aen/
Te moeten sterven al onderworpen staen/
Ende wie my t'leven neemt zonder falen/
Die zalt noch wel moeten diere betalen/
Oock en heefter niemant my te dooden geweld/
170 Voor den tijd en is daer die my is besteld/
Dus bid ick lieve Bruyd acht het wat lichte/
En toond nu voortaen een vroylijck gezichte/
Zijnd onbedroefd/ en gaet tot u huysgezin/
En oeffent daer eenig weefwerck of gespin/
175 Met u Dienstmaegden/ en wilter op mercken/
Dat zy hen [lees: hun] beste doen met fraey te wercken/
Maer wat tot den Krijg te beschicken is voort/
Dat zullen de Mannen wel doen zoo 't behoord/
En my ten eersten gelijck als ick plege/
180 Inden voor-strijd stellen als Man van dege/152
Dit zeggende/ nam weder den Helm op
Vander aerden en steld'hem op zynen kop/
Andromacha keerde te huyswaerd spoedig/
Met zuchting en traenstorting overvloedig.
(blz.186-192)

Conclusie
Als er uit ons onderzoek één ding gebleken is, dan wel dat Jacobsen's mening als zou de
vertaling van Van Mander ‘een belangrijke vooruitgang’ zijn ten opzichte van die van Van
153
Ghistele, correctie behoeft. Inderdaad is de vormgeving ‘moderner’, maar alle plus-punten
154
die Jacobsen opsomt, zijn zonder meer van Salel en - voor het twaalfde boek - Jamyn
overgenomen. Zelfs de ‘gezuiverde taal’ is in de eerste plaats een gevolg van de letterlijke
vertaling, al is het niet onwaarschijnlijk dat ook het voorbeeld van de

150
151
152

153
154

Onhandige weergave van Salel's: ‘& le [= l'enfançon] prenant ainsi, // Il la veid rire & larmoier aussi’.
haer moet niet als object bij ‘vertroosten’, maar bij ‘onhalzende’ worden opgevat (Salel: ‘& pour la consoler
// D'elle s'approche, & la vint accoller’).
Van Mander zal in reg. 179-180 wel bedoelen: ‘En [ik zal] mij dadelijk, zoals ik gewoon ben, als een
dapper man in de voorste gelederen opstellen’. Vgl. Salel: ‘Moi mesme le premier // M'y trouuerai: car
i'en suis coustumier’.
R. Jacobsen, Carel van Mander, blz. 64.
Zie boven, blz. 296.
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Dolinghe bijgedragen heeft tot de beperking van het aantal bastaardwoorden en ambivalente
vulsels. Van Mander heeft zich geen ‘eigen vorm’ gecreëerd, maar slechts die van Salel
gecopieerd. Terwijl zowel Van Ghistele als Coornhert uit de mogelijkheden van de
rederijkerstraditie de vorm kozen die zij voor hun doel de meest geëigende achtten, houdt
hij zich slaafs - het woord is hier inderdaad op zijn plaats - aan die van zijn voorbeeld.
Dat zou niet erg zijn geweest, als hij erin geslaagd was, behalve de moderne vorm ook
het moderne taalgebruik van Salel en Jamyn in het Nederlands over te brengen. Daarvan
is echter geen sprake. Bij alle ‘letterlijkheid’ van zijn vertaling transponeert Van Mander hun
Renaissancistische verzen in typische rederijkerstaal. En wat erger is: in onhandige, vaak
onduidelijke, syntactisch meermalen verzandende rederijkerstaal. Het fragment over het
afscheid van Hektor en Andromache levert daarvan herhaaldelijk het bewijs. Vergeleken bij
het taalgebruik van Coornhert is dat van hem ronduit zwak of zelfs slecht. De ‘goede’
gedeelten komen niet uit boven het redelijk aanvaardbare; verrassingen zoekt men er
tevergeefs. Nooit laat Van Mander zich door zijn onderwerp meeslepen tot afwijkingen of
toevoegingen, waaruit iets van een eigen visie blijkt. Wat er ook tegen Van Ghistele valt aan
te voeren, men kan onmogelijk ontkennen dat zijn na-vertellen van de Aeneïs een creatief
element bevat. In nog veel sterkere mate geldt datzelfde voor Coornhert's Dolinghe. Maar
bij Van Mander is er in de weergave van de feiten en in het taalgebruik evenmin iets creatiefs
op te merken als in zijn vormgeving.
In De eerste 12.Boecken vande Ilyadas hebben wij niet alleen te doen met de laatste,
maar ook met de minst belangrijke van de drie 16de-eeuwse eposvertalingen uit de
rederijkerstijd, waarover wij beschikken. Dat geldt zowel literair-historisch als literair-artistiek.
Literair-historisch heeft Van Mander's vertaling nauwelijks betekenis, omdat zij te laat
verscheen om enige invloed te kunnen hebben op de ontwikkeling van het Nederlandse
vers. Literair gezien mist zij het minimum aan creativiteit, dat ook een vertaling tot ‘eigen
werk’ en tot poëzie kan maken.

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

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

De vorm
B.D. heeft zijn best gedaan de Dolinghe te voltooien in dezelfde vorm, waarin Coornhert ze
had opgezet. Het feit, dat hij beginnen moest met het afmaken van boek XVIII, waarvan
Coornhert reeds een gedeelte geschreven had, zal ongetwijfeld tot deze beslissing hebben
bijgedragen; als hij niet in dezelfde vorm was doorgegaan, zou boek XVIII een onaanvaardbaar
hybridisch karakter hebben gekregen. Maar het spreekt niet vanzelf, dat hij die vorm ook
handhaafde voor de boeken die hij helemaal zelfstandig bewerken moest. Hier had hij zonder
veel bezwaar zijn ‘eigen vorm’ kunnen kiezen, zoals drie jaar later de tweede aanvuller van
de Dolinghe dat zou doen. Waaròm hij Coornhert ook daar bleef volgen, valt uiteraard niet
vast te stellen. Waarschijnlijk deels uit respect voor diens persoonlijkheid, deels uit
bewondering voor de hechte structuur van de Dolinghe, en deels uit affiniteit met een literaire
traditie die hem dieper in het bloed zat dan hij zichzelf als kind van een nieuwe tijd wellicht
realiseerde.
Maar als die affiniteit inderdaad van invloed is geweest, dan was zij toch niet sterk genoeg
158
meer om B.D. het geheim van Coornhert's clause zonder hende te doen ontdekken. Op
twee essentiële punten schiet hij tekort. Hij heeft niet begrepen dat Coornhert in het beginstuk
van elke ‘boek-clause’ hetzelfde rijmschema handhaafde: àltijd abaab. En evenmin dat deze
zijn clausen stééds afsloot met een verlengde steert, die zo nodig verdubbeld of
verdrievoudigd werd: z of zz of zzz. Eigenlijk heeft B.D. alleen de structuur van het middendeel
doorzien, met de ‘hende’-loze voortzetting van aaneengeschakelde kruisende rijmen:
bcbc/cdcd/dede/enz. Dat middenstuk vinden wij dan ook onveranderd bij hem terug. Maar
van zijn zes ‘beginstukken’ - voor de boeken XIX t/m XXIV - komt er niet één met Coornhert's
abaab overeen.
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 134.
Ibidem, blz. 136.
Zie boven, blz. 283-284.
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Er vallen bij hem twee verschillende ‘systemen’ te onderscheiden, enerzijds dat van de
boeken XIX en XXIII, anderzijds dat van XX, XXI en XIV, terwijl het beginstuk van boek XXII nog
159
eens een geval op zichzelf vormt. - De afsluitingen laat B.D. helemaal vervallen. Hij gaat
met de kruisgewijs rijmende ‘kwatrijnen’ van het middendeel tot het einde van een boek
door. Blijkt er niet genoeg stof beschikbaar om zijn laatste kwatrijn te vullen, dan breekt hij
dit na de eerste, tweede of derde regel eenvoudig af, zonder zich om een eventuele rijmklank
160
te bekommeren.
Ook het feit, dat Coornhert bezig was met de beginletters van de opeenvolgende
161
‘boek-clausen’ zijn naam te vormen, is B.D. blijkbaar ontgaan. Waarom zou hij anders het
grotendeels reeds voltooide acrostichon niet hebben voltooid?
Niet alleen in de rijmstructuur, maar eveneens in de qualiteit van zijn rijmen schiet B.D.
schromelijk tekort. Weevers heeft uitvoerig aangetoond, dat bij Coornhert onzuivere rijmen
niet of nauwelijks voorkomen en ‘opeenhoping van hetzelfde rijm’ zorgvuldig vermeden
162
wordt. In beide opzichten is bij B.D. het tegendeel het geval. Weevers noteerde in de
aanvulling rijmen als: genomen - benomen - verschoonen - uytgenomen; quam - man - can
163
- traen; e.d. Ik kan daar nog een paar extreme gevallen aan toevoegen: Man - ghehoorsaem
- aen - saen (blz. 96); pijlkoker - teer - keer (blz. 141). Bovendien blijkt B.D. nogal eens de
vorm of de betekenis van een woord - soms ook beide - willekeurig te veranderen om dit in
het rijm te kunnen gebruiken; de lezer moet dan maar zien het raadseltje op te lossen, dat
164
hem zodoende gesteld wordt. In de proeve van vertaling, die straks volgt, vindt men een
aantal sprekende voorbeelden van deze manier van doen.
Een belangrijk verschil tussen Coornhert en B.D. is, dat zij een verschillend soort vers
schrijven. Terwijl de eerste het vrije rederijkersvers hanteert, maakt
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Boek
XIX:
XX:
XXI:
XXII:
XXIII:
XXIV:
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162
163
164

Boek
XVIII:
XIX:
XX:
XXI:
XXII:
XXIII:
XXIV:

aba // acac/cdcd/ enz. (Ook het eerste ‘kwatrijn’ van het middendeel is hier onregelmatig; de
rijmklank a had daar een b moeten zijn)
aabab // bcbc/ enz.
aabab // bcbc/ enz.
abaa // bcbc/ enz
aba // acac/cdcd/ enz.
aabab // bcbc/ enz.

yzyz/ za
yzyz/ zaza
yzyz/ z
yzyz/ zaz
yzyz/ za
yzyz/ zaz
yzyz/ zaz

Als Weevers (Coornhert's Dolinghe, blz. 106) opmerkt dat alleen boek XX het goede slot heeft, dan is dit
formeel wel juist, maar de overeenkomst met Coornhert's verlengde steert berust slechts op de toevallige
omstandigheid dat de stof van B.D. na de eerste regel van zijn ‘laatste kwatrijn’ uitgeput was.
Zie boven, blz. 284.
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 107.
Ibidem, blz. 106-107.
Zie beneden, blz. 322-323.
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de laatste gebruik van ‘een primitieve alexandrijn met eentonige caesuur, die hier en daar
165
onregelmatigheden vertoont’. De nadruk moet daarbij dan wel vallen op ‘primitieve’. Van
alternering tussen betoonde en onbetoonde lettergrepen is bij B.D. nog maar nauwelijks
sprake. In hoofdzaak komt het erop neer, dat hij zijn syllaben telt en probeert op 12 of 13
per versregel uit te komen (waarbij het verschil tussen 12 en 13 niet wordt bepaald door het
mannelijk- of vrouwelijk-zijn van het rijm). Het is dan ook in de eerste plaats door de caesuur,
dat wij eraan herinnerd worden met alexandrijnen te doen te hebben. Deze wordt vrijwel
overal door een schuine streep (/) aangegeven, zó consequent dat wij geneigd zijn aan een
onnauwkeurigheid van de zetter te denken, wanneer hij een enkele maal ontbreekt.
Wij kunnen bij Van Mander en B.D. de ontwikkeling van het rederijkersvers naar de jambe
in twee verschillende fasen waarnemen. Van Mander volgde de vers communs van Salel
na, door zich te richten naar het aantal syllaben per regel, maar zonder rekening te houden
166
met alternering en caesuur. B.D. is een stap verder: de Nederlandse poëzie had inmiddels
het principe van de jambe ontdekt, en hij wist dus waarom het ging. Met de alternering kon
hij nog maar slecht overweg, maar de caesuur viel gemakkelijker te realiseren; misschien
heeft hij aan die laatste zoveel aandacht besteed om enigszins te compenseren wat hij
besefte dat er aan de eerste ontbrak.

De manier van vertalen
Uit de bewoordingen op het titelblad van De tweede XII.Boecken Odysseae uit 1606 valt
niet anders af te leiden dan dat B.D. evenals Coornhert uit het Latijn heeft vertaald. Er is
geen enkele reden om aan te nemen, dat dit niet juist zou zijn. Weevers schijnt er zelfs van
uit te gaan - al zegt hij het niet met zoveel woorden -, dat B.D. gebruik heeft gemaakt van
dezelfde Grieks-Latijnse Homerus-editie door Casparus, die ook Coornhert's bron was
geweest. Dat is heel goed mogelijk. De uitgever Hendrick Barentsz zou mèt het onvoltooide
manuscript van de tweede helft van de Dolinghe óók het exemplaar van Casparus in handen
gekregen kunnen hebben, dat er als het ware bij hoorde. Als dit het geval is geweest, ligt
het voor de hand dat hij zowel het een als het ander aan B.D. ter hand heeft gesteld, met
de opdracht voort te gaan waar Coornhert was opgehouden. Maar zekerheid daaromtrent
hebben wij niet. Het is óók mogelijk, dat Coornhert's Casparus niet in handen van Barentsz
gekomen is en dat B.D. vertaald heeft naar een andere - en dan waarschijnlijk latere - Latijnse
167
editie van de Odyssee. Veel doet het er trouwens niet toe. De verschillende uitgaven
ontlopen elkaar maar weinig, en bij een dichter van B.D.'s uiterst beperkte capaciteit zou
het monnikenwerk
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 137. Even verder preciseert Weevers de eigen aardigheden van
deze alexandrijn als volgt: ‘Regels van 14 en 15 lettergrepen worden òf veroorzaakt door een vrouwelijke
caesuur, òf doordat twee korte syllaben de plaats van één lange innemen. Gaan beide verschijnselen
samen, dan zijn er 15 of 16. Begint de eerste of tweede vershelft trochaeisch, dan is 't gevolg een kort
vers van 11 lettergrepen. Hiermee zijn alle variaties van dit vers behandeld. Het is altijd tot de alexandrijn
te herleiden...’.
Zie boven, blz. 302.
Vgl. de lijst van Latijnse vertalingen, die Weevers geeft (Coornhert's Dolinghe, blz. 8-9) en die tot 1589
loopt. Maar sindsdien waren er herdrukken, bewerkingen en nieuwe edities verschenen.
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zijn een moeizaam en tijdrovend onderzoek naar diens preciese bron in te stellen, zoals
Weevers dat - en daar terecht - voor die van Coornhert heeft gedaan. Ik volsta dan ook met
het signaleren van de noodzaak voor een vraagteken achter de verwijzing naar Casparus
als bron van B.D.
Na wat wij reeds hebben opgemerkt ten aanzien van de onhandigheid, waarmee B.D. de
vorm van Coornhert ‘handhaafde’ en waarmee hij ‘alexandrijnen’ schreef, verbaast het ons
niet eenzelfde onbeholpenheid terug te vinden in zijn manier van vertalen. Het is een
inspannende en vaak irriterende bezigheid, te trachten in zijn verzen de lijn en de zin van
het verhaal vast te houden. Soms lukt dat een hele tijd redelijk goed, tot wij opeens stuiten
op een aantal verzen waaraan geen touw vast te knopen schijnt te zijn. Weevers kenschetst
dergelijke passages als ‘wartaal’ of ‘onzin’, en schrijft ze toe aan een gebrekkige kennis van
168
het Latijn, die tot gevolg had dat B.D. de tekst niet begreep en er maar wat van maakte.
Ik geloof echter, dat hij B.D. daarmee onrecht doet. Naar mijn mening beheerste deze het
Latijn wel degelijk en begreep hij precies wat er stond. De ‘onbegrijpelijke’ plaatsen in zijn
vertaling moeten uit andere oorzaken worden verklaard. In de eerste plaats uit de onbeholpen
wijze van formuleren in het algemeen; maar direct daarna dient B.D.'s forceren van de taal
te worden genoemd. Hierboven heb ik al vermeld, dat hij rimae causa woordvormen en
woordbetekenissen willekeurig verandert. Om dezelfde reden kiest of construeert hij
meermalen een ongebruikelijke zegswijze, zonder zich te bekommeren om de duidelijkheid
daarvan in de context, als zij hem maar een bruikbare rijmklank oplevert. Ook buiten het
rijm heeft hij trouwens een voorkeur voor ongewone, ongetwijfeld als verrassend bedoelde,
uitdrukkingen die ‘wat vertolcks’ behoeven. Het ligt voor de hand, dat de zetter met dergelijke
woorden en zegswijzen wel eens moeite gehad zal hebben en ze verkeerd gelezen of
begrepen heeft. Gezien de slordige of haastige correctie - misschien mede omdat de
verschijning van het boek vertraagd was, doordat B.D. voor zijn aanvulling meer tijd nodig
169
bleek te hebben dan voorzien was - moet de lezer dus steeds rekening houden met de
mogelijkheid van zinstorende drukfouten.
Wanneer wij tegen deze achtergrond de passage, die Weevers als voorbeeld van ‘wartaal’
citeert nader gaan bekijken, levert dit een verrassend resultaat op.
De bewuste passage komt voor in boek XVIII. Vermomd als bedelaar is Odysseus zich op
de hoogte komen stellen van de toestand in zijn huis. Na de ‘rechtmatige’ bedelaar Irus in
een vuistgevecht overwonnen te hebben, maakt hij van het aldus verworven prestige gebruik
om de dienaressen naar bed te sturen: hij zal in hun plaats wel voor de vuurpannen zorgen,
die de zaal verlichten waar de vrijers hun feestgelag in de nacht willen voortzetten. Een van
de ontrouwe dienaressen, Melantho, ergert zich aan dit bevel van een bedelaar en valt
schamper tegen hem uit. In XVIII, 321-326, doet Homerus aan deze uitval een karakteristiek
van de spreekster voorafgaan. Bij B.D. vinden wij die als volgt terug:
En Melantho schoonsoon/ sprac dus met ongemake
Van Delius gesproten/ van Penelope opgevoet/
Was dees als dochter waert/ om datse wat vermake
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 138.
Zie boven, blz. 274, noot 44.
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Conde bybrengen/ tot Penelopes versoet/
5 Eurymachus de vast/ haer leersen aen zijn voet
Dese heeft Ulyssem/ dus schamper toegesproken.
(blz.92)

Bij Homerus - en dus ook in B.D.'s bron - wordt Melantho ‘schoonwangig’ genoemd.
‘Schoonsoon’ is in verband met haar zulke volslagen onzin, dat wij wel aan een drukfout
moèten denken. Uitgaande van de oorspronkelijke tekst, mogen wij daarom veronderstellen
dat B.D. schooncoon, schoon van coon (= wang), had geschreven: een volkomen juiste
vertaling, zij het door middel van een ongebruikelijke woordcombinatie, waarvan de zetter
het slachtoffer werd. - De tweede ‘onbegrijpelijkheid’ schuilt in reg. 5. Maar ook hier is een
bevredigende oplossing te vinden, als wij uitgaan van wat er volgens de oorspronkelijke
tekst bedoeld moet zijn: nl. dat Melantho de minnares van Eurymachus was. B.D.'s regel
kan inderdaad deze betekenis hebben; wij behoeven daartoe alleen maar leerse(n) en voet
in lascieve zin te interpreteren als resp. ‘vagina’ en ‘penis’, waardoor tevens duidelijk wordt
dat de verstaan moet worden als dē (= deed). - Met deze emendatie en interpretatie wordt
de passage niet alleen begrijpelijk, maar blijkt zij geheel in overeenstemming met wat
170
Homerus zegt.
Ik geef nog een tweede voorbeeld. Op blz. 138 van zijn proefschrift citeert Weevers met
enige waardering de eerste negen regels uit B.D.'s vertaling van Penelope's wanhopige
klacht tot Artemis in boek XX. Ik betwijfel ernstig of deze regels begrepen kunnen worden
door iemand, die niet reeds van elders weet wat er de inhoud van moet zijn. Maar dat laat
ik rusten. Het is mij te doen om de zin, die Weevers onmiddellijk op zijn citaat laat volgen:
‘Verderop struikelt hij weer over zijn woorden, en schrijft onzin doordat hij de tekst niet
begrijpt...’. Ik heb gezocht naar de passage uit Penelope's verdere gebed, die Weevers op
het oog heeft gehad, en ik meen die gevonden te hebben in de slotregels van haar klacht
(Od. XX, 79-91). So in het eerste vers van mijn citaat slaat terug op het voorafgaande en
betekent: ‘zoals de dochters van Pandareos door de Harpijen uit het aardse leven werden
weggeroofd’.
So moeten my oock schenden die vanden Hemels troon
Of wel Diana slaen/ om Ulyssem te vinnen
Onder de diepe aerd'/ op dat ick niet ga binnen
Met eenen anderen man om dien te verheugen
5 Sulcx ongeluc is soet/ en metter tijt te winnen
Als yemandt s'daechs insuypt/ des droefheydts bitter teughen
End 'snachts maer rusten can/ want dit is ja gheen leughen/
dat de slaper vergeet al quaets en goets gevoelen
Maer my moeten den Goden/ in droom noch druck toeveughen
10 My docht dat desen nacht by my een lach vroelen
Een even als hy was/ doe hy van lant ginck coelen
Mijn hert verheuget sprac/ dit is geen droom maer waer
dit sprackse en men sach/ den dageraet opsoelen [.]
(blz.117)
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Ten overvloede geef ik nog een moderne weergave van het citaat: ‘En Melantho, de schoon-wangige,
sprak schamper aldus - zij was een dochter van Delius en door Penelope als een eigen kind opgevoed
om de vreugde die deze daarin vond; Eurymachus had geregeld geslachtelijke omgang met haar - deze
dan heeft schamper tot Ulysses gezegd’.
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Over zijn woorden struikelen doet B.D. hier inderdaad! Maar onzin schrijft hij desondanks
niet. Als wij de ongebruikelijke zegswijzen en woorden interpreteren vanuit onze kennis van
het origineel, wordt de passage niet alleen begrijpelijk, maar blijkt zij zelfs vrij tekst-getrouw
te zijn. Ik zou er de volgende ‘vertaling’ van willen geven:
Mogen de bewoners van de Hemel zó ook mij te gronde richten, of wel moge
Diana mij doden, opdat ik Ulysses vinde in de onderwereld en niet met een
andere man de slaapkamer binnenga om hem huwelijksvreugde te geven!
Iemands ongeluk is zachtaardig en op de duur te overwinnen (verdragen?), als
hij overdag de bittere teugen van het verdriet drinkt, maar 's nachts rustig slapen
kan; want het is wáár, dat wie slaapt alle besef van ongeluk en geluk vergeet.
Maar mij menen de Goden ook in de droom nog verdriet te moeten geven! Ik
dacht, dat er vannacht iemand bij mij lag rond te draaien, iemand zoals hij
(Ulysses) was toen hij het land verliet voor de koele zee; mijn hart juichte: dit is
geen droom, maar werkelijkheid! - Zo sprak zij, en onderwijl zag men de dageraad
over de drempel van de horizon komen. [soele: drempel (Kil.)]
Ik durf niet beweren dat het overal mogelijk is, de ‘onzin’ van B.D. tot ‘zin’ terug te brengen.
Ik heb dat niet systematisch onderzocht; opnieuw geldt dat zulk een onderzoek bij een poeta
minimus als B.D. onvruchtbaar monnikenwerk zou zijn. Het was slechts mijn bedoeling aan
te tonen, dat men bij hem in ieder geval voorzichtig moet zijn met het concluderen tot
gebrekkige kennis van het Latijn en het schrijven van wartaal.
Bij al zijn tekortkomingen heeft B.D. toch één redeeming feature: hij voelde de poëzie van
Homerus aan. Weevers heeft daarop terecht de aandacht gevestigd. Hoewel met enige
reserve, ben ik het in principe met hem eens, als hij opmerkt:
Wanneer men bij Dwinglo lang genoeg doorleest, begint men zijn
onbeholpenheid te vergeten; dan krijgt men plezier in de enigszins boerse manier
waarop hij van Homerus geniet... [...] Dwinglo las de Odyssee met een
kunstenaarsoog, maar zijn techniek was zo onvoldoende dat 't hem slechts zelden
171
gelukte zijn visie op de lezer over te brengen.
Ter adstructie kan ik volstaan met te verwijzen naar het fragment, dat ik als proeve van zijn
vertaaltrant nu laat volgen.

Proeve van vertaling
Het fragment is een weergave van Odyssee XXII, 433-473. Nadat alle vrijers gedood zijn,
laat Odysseus door Telemachus zijn oude voedster Euryclea bij zich roepen. Zij krijgt opdracht
de twaalf dienaressen naar hem toe te sturen, die Penelope ontrouw zijn geweest en met
de vrijers hebben geheuld en gehoereerd.
Dit seyd hy en de oude/ clom boven inde woon:
172
den Meyskens dat aenseggen/ tot haesten die gedreeft [.]
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Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 139 en 142.
gedreeft: (rimae causa voor) gedreven. Versta: en heeft ze tot haast-maken aangedreven.
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den Verckens Osseman / met Telemacho die heeft
Ulysses t'saem geroepen/ en hun geseyt alsoo.
174
Begint/ draget uyt de dooden/ de Meyskens dit op geeft :
175
En doet haer dan de tafels/ en troonen vagen moo
En voorts thuys over al/ dan suldy dees teefs snoo
Brengen uyten huyse/ op des Hofs wandelplaets
176
En houwense van een/ of doorstootense bloo /
Tot datte ziel uytvliege/ van deerste totte laest
Tot straffe der oneeren/ die sy pleegden verdwaest
Int heymelijck mette Vrijers/ tot mijns huys grooten smaet.
177
So seggend quamen die/ al huylende verbaest :
178
In een hoopken te saem/ met een bevend gelaet
Sy droegen eerst de dooden/ wech daer het poortael staet
die steunend vast op een/ na Ulysses straf bevel
179
diese met haest aendreef/ ghewelt had geen beraet /
180
Daer na deedmen die vagen/ met sponts en water wel
Alle de schoone troonen/ stoels taffels en schabel [.]
181
de Verckens Osseman/ Telemachus oock mede
Keyrden den grooten vloer/ de vuylnis droeghen snel/
de Meyskens aen een cant/ doen nu al was in ste
En wel gekuyst alst hoort/ de Meyskens doen men de
Op de plaetse uytgaen/ van daer in een nau gat
daer haer het kunnen loope/ niet hilp noch huyl of be.
Daer zijnd heeft Telemachus/ zijn seggen dus gevat:
182
De deser siel en sal niet/ gaen boven doort keelgat
Sy moeten vuylijck sterven/ die vuyl hebben geleeft
die my en mijn Moeder so vuyl hebben becladt.
183
Dit segghende heeft hy/ een zwarte touw gezweeft
184
Over den dweerschen balck/ en die weer vast gecleeft
Aen deene haren hals/ die trockmen daer na op [.]
185
Ghelijckmen de duyven siet/ spertelbeenen met beeft
186
In het net vanden bogaert / daer s'in zijn met den kop/
Soo honghen dees op ry/ elck aen een eyghen strop
So datse ellendich storven/ na niet lang spertelbeenen.
(blz.152-153)
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den Verckens Osseman: de varkenshoeder en de ossenhoeder, nl. Eumaeus en Philoetius die beiden
Odysseus trouw waren gebleven en hem, samen met Telemachus, behulpzaam waren geweest bij het
strafgericht over de vrijers.
de Meyskens dit op geeft: en draag dat ook aan de meisjes op.
moo: (rimae causa voor) mooi.
bloo: (rimae causa voor) bloot (= alleen maar).
verbaest: ontsteld, angstig.
gelaet: manier van doen, voorkomen.
ghewelt had geen beraet: geweld kende geen uitstel, bleef niet uit. - De bedoeling is, dat Odysseus de
meisjes hardhandig ‘met haest aendreef’.
die: nl. de meisjes.
mede: (in verband met de corresponderende rijmen stē, dē en bē in de volgende regels moet men hier
wel concluderen tot een drukfout voor) mē.
De bedoeling is: deze meisjes zullen de laatste adem niet door hun keel uitblazen, d.w.z. niet als een
eerlijk mens sterven.
gezweeft: (rimae causa voor) doen zweven, (hier met de betekenis) heengeworpen.
vast gecleeft: (rimae causa voor) vastgemaakt.
beeft: (rimae causa voor) gebeef.
het net vanden bogaert: het vogelaarsnet in het bosje.
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Conclusie
De eerste bijdrage van de 17de eeuw aan de Nederlandse epiek is bepaald geen succes
geweest! De onbeholpenheid van de rijmtechniek met forcering van woordvormen en
woordbetekenissen, de primitiviteit van de alexandrijnen, de onhandige en eigenzinnige
wijze van formuleren die nog ondoorzichtiger wordt door een hang naar ongewone en
‘neologistische’ zegswijzen, de haast waarmee naar alle waarschijnlijkheid gewerkt moest
worden, de storende drukfouten die aan de tekst soms elke zin ontnemen - dat alles heeft
het werk van B.D. praktisch onleesbaar gemaakt. Wie genoeg moed en geduld weet op te
brengen om door te zetten, krijgt tenslotte - zoals Weevers het uitdrukt - ‘plezier in de
enigszins boerse wijze waarop hij van Homerus geniet’; maar dat plezier weegt niet op tegen
de tijd en de moeite die het kost om ertoe door te dringen. En bovendien: is er fnuikender
kritiek op een vertaling mogelijk dan de constatering, dat men telkens het origineel moet
raadplegen om het Nederlands te kunnen begrijpen?
Historisch gezien is de aanvulling van B.D. interessant als overgangsfase tussen de
eposvertalingen door rederijkers en die door Renaissancistische dichters. Maar die fase
voert hier door een dieptepunt.

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

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

De taak van I.G.H.
Wij beschikken over twee gegevens omtrent de aard van de taak, die aan I.G.H. werd
opgedragen of die hij zichzelf heeft gesteld: het titelblad van 1609, en een Ode die hij na de
laatste bladzij van de Odyssee laat volgen en waarin hij uiteenzet wat hij met zijn werk
190
beoogd heeft. Helaas laten beide aan duidelijkheid veel te wensen over en roepen zij meer
vragen op dan zij beantwoorden.
191
Het titelblad van 1609 is vrijwel gelijkluidend aan dat van 1606. Alleen is ‘nu eerstmael
uyt het Latijn in Rym verduytscht, door D.V. Coornhert, ende B.D.’ veranderd in: ‘nu eerstmael
uyt het Latijn in Rijm verduytscht door D.V. Coorn-hert, ende I.G.H. oversien ende verbetert’.
Daaruit valt moeilijk iets anders te lezen dan dat de aanvulling van B.D. door een nieuwe
vertaling van I.G.H. vervangen werd. Maar wat is er dan ‘oversien ende verbetert’? Het was
immers juist het werk van B.D. dat daarvoor in aanmerking kwam! Is er misschien iets
weggevallen, en had er moeten staan: ‘nu eerstmael uyt het Latijn in Rijm verduytscht door
D.V. Coorn-hert ende B.D., ende door I.G.H. oversien ende verbetert’? Maar zelfs als wij
dit aannemen, blijft er nog een moeilijkheid over. Want dan staat er, dat I.G.H. de gehele
vertaling heeft herzien en verbeterd, met inbegrip dus van de boeken die Coornhert
geschreven had.
Dat laatste is echter in tegenspraak met wat I.G.H. in zijn Ode meedeelt. Met nadruk
verzekert hij, aan het werk van Coornhert niet te hebben geraakt. Wat hij dan wèl deed,
geeft hij als volgt weer: ‘Ick t'gheen gheschooren bleef // Nae macht [e]en inslach geef’ (=
wat niet verder gekomen was dan de schering van het weefsel, maak ik naar mijn beste
kunnen af, door er een inslag aan toe te voegen). Erg duidelijk is dat zeker niet. Maar het
ligt toch wel voor de hand, aan te nemen dat I.G.H. hier doelt op de vertaling van B.D., die
door hem - zoals Weevers m.i. terecht interpreteert - ‘als zo kaal en onaf beschouwd wordt,
dat hij ze alleen aanvaardt als de schering waarvan hij met zijn eigen inslag een behoorlijk
192
weefsel wil maken’.
Op grond van deze interpretatie meen ik, dat wij inderdaad mogen concluderen tot het
wegvallen van een drietal woorden op het titelblad van 1609, maar daarbij ‘oversien ende
verbetert’ alleen moeten betrekken op het aandeel van B.D. Aldus: ‘nu eerstmael uyt het
Latijn in Rijm verduytscht door D.V. Coorn-hert ende B.D., ende door I.G.H. [voor wat de
laatste betreft] oversien ende verbetert’.
In de tweede helft van zijn Ode spreekt I.G.H. over ‘Den gulden Peter Hooft’ als over zijn
‘Meester’, en verklaart hij: ‘Op zijn behulpsaemheyt, // Ic steun en heb bestaen dit werc’.
Hoe wij dat laatste precies moeten opvatten, is weer niet duidelijk. Heeft Hooft op de een
of andere manier I.G.H. geholpen? Maar dan toch niet bij de praktijk van het werk, want er
valt in de verzen van I.G.H. volstrekt niets te ontdekken dat aan de poëzie van Hooft herinnert!
Ik ben daarom geneigd aan te nemen, dat de bewuste hulp beperkt is
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Men vindt die Ode afgedrukt in: Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 135.
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gebleven tot technische uitleg. Het is alleszins denkbaar, dat I.G.H. op de vergaderingen
van De Eglantier Hooft heeft leren kennen en zich door diens dichterlijk voorbeeld
geïnspireerd heeft gevoeld. Eveneens, dat hij zich verstout heeft zijn ‘Meester’ om nadere
toelichting te vragen inzake een aantal technische aspecten van de nieuwe
Renaissancistische poëzie, waarmee hij moeite had of die hij niet goed begreep. Hooft zal
op zulk een verzoek van een Kamer-genoot ongetwijfeld welwillend gereageerd hebben en
hem ‘behulpsaemheyt’ hebben betoond. Op deze manier laat de mededeling van I.G.H. zich
als juist aanvaarden, zonder dat Hooft al te rechtstreeks bij diens aanvulling op de Dolinghe
betrokken wordt. De intrinsieke betekenis van de bewuste regels komt dan hierop neer, dat
I.G.H. zichzelf aan zijn lezers presenteert als een moderne dichter die niets meer met de
rederijkerij te maken heeft: een dichter uit de school van Hooft!

Drieërlei vormgeving
De manier, waarop I.G.H. zijn taak opvatte, heeft ertoe geleid dat de tweede druk van De
tweede XII.Boecken Odysseae een merkwaardig conglomeraat van poëtische vormgevingen
is geworden.
Allereerst vindt men er in de boeken XIII t/m XVII de clause zonder hende van Coornhert.
Overeenkomstig de verzekering in zijn Ode heeft I.G.H. diens werk niet ‘geraeckt’ of
‘vermaeckt’. De tekst is dan ook gelijk aan die in de uitgave van B.D., behoudens kleine
spelling- en interpunctie-varianten, die wel - evenals de ‘enkele fouten’, waarvan Weevers
193
gewag maakt - aan de zetter zullen moeten worden toegeschreven.
In boek XVIII liet I.G.H. de eerste 150 regels eveneens onveranderd; pas bij reg. 151 begint
hij te ‘oversien ende verbeteren’. Terecht heeft Weevers daaruit afgeleid, dat hier dus het
194
punt ligt waar de vertaling van Coornhert ophield en B.D. aan het werk ging. Hoewel I.G.H.
zich aan de vormgeving van de laatste niet gebonden behoefde te achten, laat hij die tot
het einde van het boek in principe toch ongewijzigd. Waarschijnlijk vond hij, dat het niet
aanging halverwege een boek, waarvan het rijmschema door Coornhert zelf was aangegeven,
over te schakelen op een geheel andere rijmstructuur. Hij volstaat dus met het brengen van
wat meer regelmaat in B.D.'s primitieve alexandrijnen, het wegwerken van
‘onbegrijpelijkheden’, en het vervangen van een aantal rijmcombinaties door andere. In
wezen wordt de opzet van B.D. niet aangetast. Vanaf vs.151 vinden wij in boek XVIII dus de
‘vorm’ van die laatste: een clause zonder ‘afsluiting’ en met alexandrijnen in plaats van vrije
rederijkersverzen.
Eerst in de boeken XIX t/m XXIV kon I.G.H. onbekommerd naar eigen inzicht te werk gaan.
Hij maakt daarvan gebruik om deze boeken over te brengen in paarsgewijs rijmende
alexandrijnen, met regelmatige afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm: zijn ‘eigen vorm’.
Daarmee is hij de éérste, die voor het Nederlandse epos de vorm introduceert, welke
gedurende de gehele periode van Renaissance en Klassicisme onverbrekelijk aan het genre
verbonden zal blijven.
In de laatste vijf boeken is er dus sprake van iets nieuws, waarop wij nader dienen in te
gaan.
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De ‘eigen vorm’ van I.G.H.
De eerste vraag, die zich daarbij voordoet, is die naar de ‘bron’ van I.G.H.'s vernieuwing.
Voor wat de alexandrijnen als zodanig betreft, is het antwoord niet moeilijk. In het eerste
decennium van de 17de eeuw waren zij geworden tot de vorm bij uitstek voor niet-lyrische
moderne poëzie, terwijl zij ook in de lyriek - vooral in het sonnet - veelvuldig werden gebruikt.
I.G.H. had dus voorgangers en voorbeelden genoeg. Op grond van wat hij in zijn Ode zegt,
mogen wij echter aannemen dat met name het werk van Hooft hem heeft geïnspireerd en
gestimuleerd. Weliswaar had deze vóór 1609 weinig gepubliceerd, maar dat behoeft voor
I.G.H. geen beletsel te zijn geweest zijn werk te leren kennen, vooral niet als beiden - zoals
ik op grond van de Ode meen te mogen veronderstellen - tot de actieve leden van De
Eglantier behoorden. Een gedicht als de Rijmbrief zal ongetwijfeld in afschrift, en misschien
zelfs wel in een verloren gegane druk, onder de Kamergenoten hebben gecirculeerd.
Hetzelfde geldt voor de bruilofts- en tafelspelen, de huwelijksverzen en andere min of meer
publieke gelegenheidsdichten. Daarnaast kunnen dan nog Hooft's jeugddrama's worden
genoemd, waarvan de afgeschreven rollen - na te zijn gebruikt voor een opvoering - in
omloop bleven en door liefhebbers werden verzameld. I.G.H. kan dus inderdaad in de eerste
plaats van Hooft hebben geleerd, hoe hij alexandrijnen schrijven moest.
Dat verklaart echter nog niet, hoe hij ertoe kwam ze als de meest geëigende versvorm
voor het epos te beschouwen. Op dat punt kan Hooft hem door zijn voorbeeld de weg niet
hebben gewezen. Het is mogelijk dat deze hem een mondelinge aanwijzing heeft gegeven,
maar nodig had I.G.H. die eigenlijk niet. Hij beschikte immers over het voorbeeld van de
Fransen. Wij hebben gezien hoe Jamyn de Ilias-vertaling, die Salel in vers communs had
195
opgezet, in alexandrijnen voltooide. Als reeds Van Mander deze vertaling kende, is het
geen te stoute veronderstelling dat ook I.G.H. ze onder ogen heeft gehad. Bovendien was
in 1604 te Parijs de eerste volledige vertaling van de Odyssee in het Frans verschenen:
L'Odyssee d'Homere. Au Roy. De la version de Salomon Certon. Tussen 1604 en 1609
zullen er wel exemplaren van deze vertaling tot Amsterdam zijn doorgedrongen, zodat het
niet uitgesloten moet worden geacht dat I.G.H. ze kende. Ik heb mij zelfs afgevraagd, of hij
bij zijn herziening van B.D. niet op Certon zou hebben gesteund of naar hem zou hebben
vertaald. Bij onderzoek bleek dat echter niet het geval. Wanneer I.G.H. deze Franse
voorganger heeft gekend, dan is diens invloed beperkt gebleven tot het versterken van de
overtuiging, dat alexandrijnen met regelmatige afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm
de meest geëigende vorm waren voor het epos in de volkstaal.
196
De enige directe bronnen van I.G.H. waren dus - zoals Weevers al veronderstelde - de
vertaling van B.D. en de Latijnse Homerus-editie waarvan deze was uitgegaan en die
197
misschien de oude Casparus van Coornhert was. Zoals uit de Ode blijkt, wilde hij eigenlijk
niet meer doen dan een inslag toevoegen aan de schering van zijn voorganger, d.w.z. diens
werk uit poëtisch oogpunt ‘voltooien’. Toen hij er in boek XIX echter toe overging tot dit
voltooien óók het overbrengen in paarsgewijs rijmende alexandrijnen te
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rekenen, verschoof deze oorspronkelijke opzet. Het grote verschil in rijmstructuur maakte
zó veel en zó ingrijpende wijzigingen nodig, dat de omwerking praktisch neerkwam op een
nieuwe vertaling. Toch werd daarbij de band met B.D. niet helemaal verbroken. Tot het einde
toe vindt men in het werk van I.G.H. uitdrukkingen, woorden en vershelften, die in de vertaling
van B.D. op precies dezelfde plaats voorkomen. Aan de andere kant maakte de bewerker
ook geregeld gebruik van de Latijnse tekst, niet in de laatste plaats om er epitheta ornantia
198
- waaraan B.D. evenmin als Coornhert aandacht had besteed - aan te ontlenen, die hem
voor een bepaalde versregel aan de vereiste lengte of een passend rijm konden helpen.
199
Van een systematisch handhaven der epitheta zoals bij Peletier du Mans is bij hem echter
geen sprake; het al dan niet gebruiken ervan is enkel een kwestie van opportuniteit.
De alexandrijnen, die I.G.H. schrijft, staan over het algemeen stevig op hun ‘voeten’ en
200
sluiten in technisch opzicht goed aan bij de opvattingen van Hooft. Bij kleine
onregelmatigheden als regels met een syllabe te weinig of te veel, dient men ook hier
rekening te houden met de waarschijnlijkheid van een vergissing bij het zetten; de ‘fouten’
laten zich te gemakkelijk herstellen om zonder meer aan de auteur te mogen worden
toegeschreven. Hooft behoefde zich over de techniek van zijn ‘leerling’ niet te schamen.
Maar er is méér nodig dan techniek om poëzie te schrijven. En doordat I.G.H. over dat ‘méér’
niet beschikte, bleven zijn alexandrijnen levenloos.

De manier van bewerken
Een goede aanwijzing voor het feit, dat I.G.H. de vertaling van B.D. inderdaad slechts wilde
verbeteren en niet vervangen, vindt men ook in de argumenta en in de marginale notities
die van perikoop tot perikoop aangeven wat daarin aan de orde komt. In principe neemt hij
beide zonder meer van zijn voorganger over. Slechts af en toe brengt hij een verandering
aan. Zo bekort hij enkele van de argumenta, met name die van de beide laatste boeken.
Daar doet hij het zelfs zo drastisch, dat zij hun betekenis als inhoudsopgave vrijwel verliezen.
Bij dat van boek XXIV maakt hij bovendien een lelijke fout. Het gaat erom, dat Mercurius de
zielen van de door Ulysses gedode vrijers naar de onderwereld voert, waar zij in gesprek
raken met de schimmen van de Griekse helden, die vóór Troje gevallen zijn of na hun
terugkeer de dood hebben gevonden. I.G.H. laat ze echter ‘mette troyaensche sielen comen
te spreecken’ (blz. 161; cursivering van mij). Had hij langzamerhand genoeg van zijn werk
gekregen en haastte hij zich met afnemende nauwkeurigheid naar het einde? Men is geneigd
die vraag bevestigend te beantwoorden, als men ziet dat hij ook boek XXIV zèlf zó bekort
dat hij er ruim 100 regels minder voor nodig heeft dan Homerus en B.D.
In de marginale notities treffen wij eveneens besnoeiingen aan. I.G.H. bekort ze, of laat
201
ze helemaal vervallen als hij meent dat ze overbodig zijn.
Met deze - lang niet altijd gelukkige - bekortingen en weglatingen raken wij aan een
verschijnsel, dat kenmerkend is voor het werk van I.G.H. Ook in
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de eigenlijke tekst komen zij telkens weer voor, al worden zij pas in het laatste boek excessief.
Een frappant voorbeeld levert al dadelijk in boek XVIII de bewerking van de ‘onbegrijpelijke’
202
Melantho-passage bij B.D. Men mocht van een ‘oversiener’ verwachten, dat hij de bewuste
zes regels aan de hand van de Latijnse tekst verbeterd en verduidelijkt zou hebben. In plaats
daarvan laat hij echter alle bijzonderheden over Melantho vervallen en brengt de passage
terug tot één enkele regel: ‘Melanth' antwoorde hem aldus met ongemak’ (blz. 91). Dat is
begrijpelijke taal, maar de typisch-Homerische karakteristiek van de spreekster is op deze
manier volkomen verloren gegaan; bovendien moet de lezer er maar naar raden, wie Melantho
eigenlijk is. En men kan niet eens zeggen, dat I.G.H. het zich met deze weglating gemakkelijk
gemaakt heeft. In dit boek volgt hij immers nog het rijmschema van Coornhert en B.D., zodat
hij erdoor genoodzaakt wordt tien regels lang naar eigen rijmen te zoeken voordat hij weer
bij die van B.D. kan aansluiten. - Ik geef nog een tweede voorbeeld van besnoeiing. Aan
het slot van boek XXIV komt Pallas Athene van de Olympus naar Ithaka om daar een einde
te maken aan de strijd tussen Odysseus en de verwanten van de door hem gedode vrijers.
Daartoe wil zij allereerst de aanvoerder van de laatsten uitschakelen, Eupeithes. In de
gedaante van Mentor spoort zij de stokoude Laërtes aan, na een gebed tot Zeus en Pallas,
zijn speer in de richting van de vijanden te werpen. Dank zij de kracht die zij hem verleent,
weet de oude man zóveel vaart aan zijn wapen te geven, dat het door de helm van Eupeithes
heendringt en deze met luid gekletter van zijn wapenrusting dood neervalt. B.D. was er vrij
goed in geslaagd, de kleurige details van deze episode weer te geven. Maar I.G.H. laat ze
vervallen; na de aansporing van Minerva tot Laërtes: ‘Vat uwen speer en schiet daermede
met ghewelt’, volgt bij hem alleen nog maar: ‘Hy deed' dat en hy heeft Ephitem neer ghevelt’
(blz. 172). Daarmee is een epische beschrijving tot kroniekmatige mededeling ontluisterd.
Wat I.G.H. met dergelijke bekortingen beoogt, blijft een raadsel. Soms lijkt het erop, dat
hij alleen de hoofdlijnen van het verhaal wil weergeven zonder die te verdoezelen door
minder relevante details. Maar even verder volgt hij dan weer trouw de oorspronkelijke tekst,
mèt handhaving van alle uitweidingen en vergelijkingen die daarin voorkomen. Als men dan
nog in aanmerking neemt, dat hij tracht ongeveer hetzelfde aantal regels per boek te vullen
als B.D. - behalve in boek XXIV - en daarom zijn weglatingen moet compenseren door
incidentele wijdlopigheden, heeft men zo ongeveer het complete beeld van zijn werkwijze:
inconsequent, rommelig en willekeurig. Er blijkt duidelijk uit dat hij, in tegenstelling tot B.D.,
de poëzie van Homerus niet aanvoelde; zijn bewerking ontneemt er alle leven aan.
Ondanks de ernstige bezwaren, die ook hij tegen I.G.H. heeft, acht Weevers hem toch
203
‘een beter Latinist’ dan zijn voorganger. Ik twijfel daar ernstig aan. De ‘allerdwaaste fouten’
204
van B.D. zijn - zoals wij gezien hebben - vaak slechts schijnbare fouten, veroorzaakt door
zijn even onhandige als eigenzinnige wijze van formuleren en/of door vergissingen van de
zetter. Die van I.G.H. zijn daarentegen fouten zonder meer. Weevers zelf geeft daar een
kras voorbeeld van. In boek XIX wordt verteld, hoe Euryclea bij het wassen
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van Odysseus' voeten hem herkent aan het litteken van de wonde, die hem indertijd door
een wild zwijn was toegebracht. Het verhaal van het avontuur met dat zwijn is door Homerus
als excurs ingelast. Het gaat om een gebeurtenis, die plaats vond toen Odysseus als
jongeman zijn grootvader van moederszijde, Autolycus, bezocht en met diens zonen op
jacht ging. Op de hellingen van de Parnassus jagen zij een everzwijn uit zijn ondoordringbare
leger in het struikgewas op, dat Odysseus aan de voet verwondt voordat deze het kan doden.
Bij de beschrijving van de schuilplaats van het zwijn maakt I.G.H. de fout, die beschrijving
op het borstelige haar van de ever te betrekken in plaats van op het struikgewas, ‘waardoor
205
de hele beschrijving der omgeving mislukt’! In dezelfde passage komen trouwens meer
onregelmatigheden voor. Bij Homerus (XIX, 432) komen de jagers, op zoek naar buit, steeds
hoger op de berg, tot in ‘de winderige dalen’. Casparus vertaalt dit met ‘concavitates
ventosas’. I.G.H. heeft de bedoeling blijkbaar niet begrepen; zijn weergave ‘En zijn in corter
stont by wint holen ghecomen’ (blz. 107) geeft wel zo ongeveer de woorden weer, maar
gaat volkomen voorbij aan hun betekenis in de context. Datzelfde is ook het geval, als even
verder de zonen van Autolycus de gewonde Odysseus hulp bieden. ‘Autilochs soonen al
bleeven in groot gevaer // Als siend' Ulysses wond’ (blz. 107), vertelt I.G.H. Maar er is in de
context geen sprake van enig gevaar dat nog zou kunnen dreigen. Het woord staat in
rijmpositie; heeft I.G.H. misschien de zin van zijn versregel opgeofferd aan het rijm? - Nog
één typerende fout tot slot. In Od. XIX, 366, wordt gesproken over ‘uitgelezen hekatomben’.
I.G.H. wekt de indruk niet te weten wat hekatomben eigenlijk zijn, als hij daarvan maakt:
‘Hecatumbas van gout’ (blz. 105). Het lijkt haast, of hij op zijn dwaalspoor is geraakt door
het bekorten van wat B.D. hier - niet erg gelukkig, maar toch zonder aperte onjuistheid zegt: ‘Hecatomben weert veel goude’ (blz. 107).
Niettegenstaande al deze tekortkomingen is de bewerking van I.G.H. uiteindelijk toch
gemakkelijker te volgen en te begrijpen dan de vertaling van B.D. - al valt ‘gemakkelijker’
lang niet altijd samen met ‘gemakkelijk’!

Proeve van vertaling
Als proeve van wat I.G.H. in doorsnee weet te bereiken, laat ik hier zijn versie volgen van
206
dezelfde episode, die ik van B.D. heb geciteerd. Zodoende kunnen de beide fragmenten
met elkaar vergeleken worden. Men lette daarbij op de - door mij gecursiveerde - woorden
en uitdrukkingen, die I.G.H. kennelijk aan de tekst van B.D. heeft ontleend. Verder op de
epitheta in reg. 4, 8, en 18, alsmede op het wegvallen van de treffende vergelijking tussen
de opgehangen meisjes en de duiven die met hun kop in het net verstrikt zijn geraakt.
Dit seyden hy/ t'out wijf dat ginc ten huysen uyt/
Om volgen des mans last gelijck hy had beduyt/
Hy riep Telemachum d'os en vercken man beyden/
En dees gevleughelde reden hy tot haer seyden:
5
Begint dees doode lien te dragen wt de sael/

205
206

Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 141. Weevers geeft op blz. 139-141 de episode van de jacht in
haar geheel, zowel naar de tekst van Casparus en van B.D. als naar die van I.G.H.
Zie boven, blz. 322-323.
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Met hulp aen die joncwijfs en helpse wech te mael/
De throonen schoon daer nae en tafels wilt af dwalen
207
Met sponsen gatich hol en wilt me water halen/
En op de plaets vant Hof in dat beheynde dal
Vermoort/ hout/ kerft en steeckt aldaer de Maeghden al/
Tot dat sy altesaem hun zielen laeten vaeren/
Vergeeten de wellust die hun met mans dee paeren.
Dit seyden hy [/] terstont de vrouwen quamen daer/
Vol rou en tranen teer die sy storten te gaer/
Sy droegen eerst al wech de doot geslagen lieden
Onder de galery alsmen haer ginc gebieden.
Daer nae maecten sy schoon de troon en tafels mee
Met sponsen gatich veel en dweylen daer toe ree/
Telemachus en ooc d'os ende vercken-hoeder
208
Veeghden met besemen het bloet en vuyle poeder /
De maeghden droegent wech/ als dit al was gedaen/
Sijn sy ghelijcker hant al op de plaets gegaen.
Telemachus wel wijs began tot haer te spreken:
209
Met eenen snyren doot en sal ick niet doot steken
Die my schand en oneer gestort hebben opt hooft (.)
En sliepen byde boefs [/] hebben s'huys eer gerooft.
Dit seyden hy en heeft terstont een tou genomen/
210
Dat daer hingh ende was van een zwart Schip ghecomen /
Dit tou spand hy om hoogh aen twee dwarsbalcken vast/
En hinc de maeghden op/ elc aen een stercken bast/
Daer hingen sy te saem [/] men sach haer beenen beven [/]
Ten duerden doch niet langh/ haer cracht heeft haer begheven/
(blz. 148-149)

Conclusie
Ook de tweede bijdrage van de 17de eeuw aan de Nederlandse epiek kan niet anders dan
een mislukking worden genoemd. Wel is de bewerking van I.G.H. in het algemeen wat
gemakkelijker te volgen dan de vertaling van B.D., maar de meerdere begrijpelijkheid blijft
betrekkelijk en gaat gepaard met een nagenoeg volledig verlies aan poëtische qualiteit.
Terwijl B.D. nog beschouwd kan worden als een uiterst onhandig dichter die het slachtoffer
wordt van zijn onvermogen om onder woorden te brengen wat hij zou willen zeggen, blijkt
I.G.H. slechts ‘een niet eens bizonder knap formalist, wie het vrijwel geheel aan verbeelding
211
ontbrak’.
Op één punt heeft zijn bewerking echter historische betekenis. Voor het eerst doet hier
de Renaissancistisch-klassicistische epos-vorm bij uitstek zijn intrede in onze literatuur:
gepaard rijmende alexandrijnen met regelmatige afwisseling van mannelijk en vrouwelijk
rijm. Daarmee is het tijdvak van de rederijkersvertalingen definitief afgesloten. Ondanks het
mislukken van zijn bewerking leidt I.G.H. er toch een nieuwe periode mee in.

207
208
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210
211

me: mē, mede.
poeder: (rimae causa voor) stof, vuilnis.
snyren:?? - Men zou kunnen denken aan verband met snyden en vertalen als ‘door de snede van het
zwaard’. Waarschijnlijker lijkt mij echter, dat wij te doen hebben met een zetfout voor suyvren, waarbij
de u op zijn kop is komen te staan en de v is weggevallen. Homerus heeft hier (XXII, 462): ϰαϑαρός.
Hier vertaalt I.G.H. nauwkeuriger dan B.D. met zijn ‘zwarte touw’.
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe, blz. 142.
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Hoofdstuk VI
Vertaling van de ‘Pharsalia’
door Hendrik Storm
§ 1. Een ‘toevallige’ bijdrage
De 17de-eeuwers zijn niet onmiddellijk voortgegaan op de weg, die de Rederijkers zo duidelijk
hadden aangewezen met hun vertalingen van epen uit de Oudheid. Na de laatste drukken
van die vertalingen, omstreeks 1610, volgen er op episch gebied ruim dertig ‘magere jaren’.
Zoals wij in hoofdstuk IV hebben gezien, wil dit niet zeggen dat er bij de Nederlanders geen
belangstelling voor het epos bestond en dat er in het genre niet werd gewerkt. Zowel het
een als het ander was wel degelijk het geval, maar zonder dat dit tot publikaties leidde. Eerst
in 1646 wordt dat anders. Dan vervangt Vondel de Aeneis van Van Ghistele door een
Renaissancistische vertaling-in-proza, en geeft Lambert van Bos zijn eerste oorspronkelijke
epen uit. De ontwikkeling van de Nederlandse epiek komt opnieuw op gang.
Het verschijnen van Hendrik Storm's Pharsalia-vertaling in 1617 en 1620 is met het
bovenstaande niet in tegenspraak. Die vertaling is slechts schijnbaar een uitzondering op
de gesignaleerde epische pauze. Het was namelijk niet liefde voor het epos die Storm tot
zijn werk bracht, maar bewondering voor de wijze waarop Lucanus een tragisch brok
Romeinse geschiedenis beschreven en daarin de ondergang van de vrijheid betreurd had.
Dat de Pharsalia volgens de epische theorie géén heldendicht mocht heten, omdat het te
veel een historische kroniek en te weinig een werk van verbeelding werd geacht, kon hem
dan ook koud laten. De vorm, die Lucanus voor zijn werk gekozen had, was voor hem niet
relevant; het was hem te doen om de inhoud en de strekking. Men kan dus zeggen, dat de
Lucanus-vertaling van Hendrik Storm slechts bij toeval tot de geschiedenis van het
Renaissancistisch-klassicistische epos in de Nederlanden behoort. Desondanks mag zij
daarin uiteraard niet onbesproken blijven.
Omtrent de auteur van deze ‘toevallige’ bijdrage tot de Nederlandse epiek is maar weinig
bekend. Wij weten van Hendrik Storm slechts, dat hij vanaf 1594 raad en advocaat-fiscaal
van de Amsterdamse Admiraliteit was, en dat op 4 januari 1622 zijn negentienjarige dochter
Margaretha in het huwelijk trad met Hendrik Oetgens, telg uit een aanzienlijk Amsterdams
1
geslacht. Verder kunnen wij uit het lofdicht, dat Bredero voor de vertaling van de Pharsalia
schreef, opmaken dat in 1617 de auteur reeds een man op jaren was; er is in dat sonnet
2
namelijk sprake van ‘sijn ouwt versilvert hooft’.

1

2

Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, deel I (Haarlem 1903), blz. 103. Starter
schreef voor Margaretha's huwelijk een bruiloftsdicht met bijbehorend liedeken, dat men aantreft in zijn
Friesche Lust-hof, ed. J. van Vloten (Utrecht 1864), blz. 277-285. In de editie, die J.H. Brouwer van
Starter's bundel verzorgde (Zwolse Drukken en Herdrukken nr. 49A; Zwolle 1966), komt het gedicht niet
voor, omdat Brouwer zich beperkte tot de eerste druk van de Friesche Lust-hof uit 1621.
Zie beneden, blz. 340.
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De eerste uitgave van Storm's werk verscheen met het volgende titelblad:
De eerste ses bovcken // vanden voortreffelycken ende seer // vermaerden Poeet
// Marcvs Annevs Lvcanvs, // van 't // Borger Oorlog // der Romeynen, // tusschen
// Caivs Ivlivs Caesar ende // Gnevs Pompeivs Magnvs. // Overgheset in
Nederlandsche rijm // door D. Henrick Storm. // T'Amsterdam, // Bij Michiel Colijn
Boeckvercoper // op 't water.
Hoewel er geen jaartal vermeld wordt, ook niet in een colophon, behoeft er niet aan getwijfeld
te worden dat 1617 het verschijningsjaar was. De Opdracht is gedateerd: ‘In Amsterdam
den 11 Iulij 1617’, zodat wij aan de tweede helft van het jaar hebben te denken. En dat is
precies de tijd, waarin het zin had de Nederlanders ter waarschuwing de catastrophale
gevolgen van een burgeroorlog voor te houden. In de Republiek spitsten de politiek-religieuse
tegenstellingen zich steeds meer toe. Op 4 augustus werd de Scherpe Resolutie afgekondigd:
een gewapend conflict tussen de Staten van Holland en Maurits scheen onvermijdelijk.
Tegen deze achtergrond wordt het begrijpelijk, dat Storm's vertaling in onvoltooide vorm
werd uitgegeven. Er was geen tijd om te wachten tot hij ook de laatste vier boeken klaar
zou hebben. De helft van een waarschuwing was beter dan niets, zelfs al kwam die helft
niet toe aan de bloedige climax van de Romeinse burgeroorlog: de beslissende slag bij
Pharsalos in Thessalië, waar Caesar zijn tegenstander Pompejus vernietigend versloeg (48
v.Chr.).
Wellicht moet uit deze achtergrond ook de discrepantie tussen de Franse titel en het
titelblad van de uitgave worden verklaard. Op de eerste wordt Lucanus' werk genoemd met
de naam waaronder het algemeen bekend stond: Pharsalia. Maar op het titelblad krijgt het
zijn eigenlijke naam: Van 't Borger Oorlog der Romeynen (De bello civili Romanorum). Ter
wille van de geladenheid die het woord ‘burgeroorlog’ in 1617 had, en ter onderstreping van
de actualiteit die juist toen aan de vertaling moest worden toegekend?
In 1620 was het gevaar voor een burgeroorlog geweken. Door de waardgelders af te
danken en in tal van steden de wet te verzetten, had Maurits een Nederlands Pharsalos
weten te voorkomen. Maar er was toch wel degelijk bloed gevloeid: dat van Oldenbarneveldt.
En had Maurits door en na zijn overwinning niet evenals indertijd Caesar de burgerlijke
vrijheid aangetast? Dat was een vraag, die zeer verschillend beantwoord kon worden en
werd, maar die in ieder geval voorlopig actueel bleef.
Door die vraag kreeg de Pharsalia een nieuwe actualiteit. De parallellie tussen Rome en
de Republiek betrof niet meer de burgeroorlog, maar de onderdrukking van de vrijheid door
de overwinnaar; was men van de regen in de drup gekomen? Het is begrijpelijk, dat onder
deze omstandigheden de belangstelling voor Storm's vertaling aanhield en dat er aandrang
op hem werd uitgeoefend ze te voltooien. Zo kwam het tot een tweede en nu volledige
uitgave, onder de titel:
M. Annaevs Lvcanvs, // van 't // Borger oorlogh der Romeynen, // tusschen //
C. Ivlivm Caesarem // ende // Gn. Pompeivm Magnvm. // Overgeset // in
Nederlands rym-dicht // door // D. Heyndrick Storm. // T'Amsterdam, // By Michiel
o

Colyn // Boeckvercoper op 't Water. // A. 1620.
Maar de tijden veranderen snel. Als in 1625 Maurits sterft en met Frederik
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Hendrik een nieuw tijdperk begint, verliezen de politieke tegenstellingen uit het Bestand
spoedig hun actualiteit. En daarmee raakt Storm's vertaling van de Pharsalia, die aan deze
actualiteit haar betekenis te danken had gehad, in het vergeetboek.

§ 2. De ‘Pharsalia’ van Lucanus
Om de hierboven geschetste, merkwaardige plaats, die Storm's vertaling in de politieke
verwikkelingen gedurende de laatste jaren van het Bestand heeft ingenomen, aannemelijk
te maken, dien ik wat nader in te gaan op het object van die vertaling: de Pharsalia.
De auteur daarvan, Marcus Annaeus Lucanus (39-65 n.Chr.), was een oomzegger van
Seneca en behoorde aanvankelijk tot de vriendenkring van Nero. Diens jaloezie op de
artistieke vermogens van de jonge dichter, die de zijne ver overtroffen, leidde echter tot
verwijdering en zelfs vijandschap. Uit wrok over het hem opgelegde verbod tot
openbaar-making van zijn werk, nam Lucanus deel aan de samenzwering van Piso tegen
Nero. Na de ontdekking daarvan werd hij gedwongen een einde aan zijn leven te maken
door zich de aderen te openen.
Ondanks zijn vroege dood heeft Lucanus heel wat geschreven; het merendeel daarvan
is echter verloren geraakt. Behouden bleef evenwel zijn hoofdwerk, De bello civili Romanorum,
beter bekend onder de - op een misverstand berustende - titel Pharsalia. Vooral steunend
op Livius, beschrijft de dichter daarin het ontstaan en verloop van de grote burgeroorlog,
die in 49 v.Chr. begon met het overtrekken van de Rubicon door Caesar en er tenslotte toe
leidde dat deze tot dictator van het Romeinse rijk werd uitgeroepen. Lucanus zag in deze
dictatuur de ondergang van de vrijheid. Hij tekent Pompejus dan ook als de grote verdediger
van de libertas en Caesar als de tyran die ze belaagt en uiteindelijk ten onder brengt. Zijn
epos is in wezen een hartstochtelijke weeklacht om het verlies van het kostbaarste goed,
dat Rome bezeten had en dat mèt de republiek aan zijn burgers ontroofd was. Hij was er al
mee bezig vóór de breuk met Nero, toen hij van de nieuwe keizer nog iets goeds verwachtte.
In zijn eerste boek komt hij er zelfs toe, alle schande en nameloze ellende van de burgeroorlog
te aanvaarden, omdat zonder deze de troonsbestijging van Nero niet mogelijk zou zijn
geweest! Vanaf het vierde boek - na de breuk - gaat echter ook Nero voor Lucanus behoren
tot de vijanden van de vrijheid. Het werk wordt er feller en bitterder door, maar ook
consequenter: met de overwinning van Caesar is de vrijheid voorgoed verloren gegaan en
Rome voorgoed overgeleverd aan de willekeur van tyrannieke heersers.
Lucanus heeft de Pharsalia niet kunnen afmaken. Zijn tiende boek is onvoltooid gebleven;
het toevallige ‘einde’ daarvan - de ernstige tegenslag van Caesar in Alexandrië - moet dan
ook vooral niet worden gezien als een door de auteur bedoelde afsluiting. Algemeen wordt
aangenomen, dat deze zijn epos in ieder geval tot de dood van Caesar had willen voortzetten;
misschien nog wel verder, want diens vermoording werd immers aanleiding tot een nieuwe
burgeroorlog. Als het in de bedoeling van Lucanus gelegen heeft ook de gebeurtenissen
van nà 44 v.Chr. te behandelen, zou zijn werk ongetwijfeld meer dan 12 boeken hebben
moeten tellen, wat een breuk met de nog
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wel jonge, maar toch reeds gezaghebbende Vergiliaanse traditie zou hebben betekend.
Voor Lucanus zou dit overigens zeker niet als een bezwaar hebben gegolden. Op allerlei
punten hàd hij immers al met die traditie gebroken. Hij was er bewust op uit, een nieuw soort
epos te scheppen dat de oude epische traditie van de Romeinen met de nieuwe verbond.
Tillyard heeft dat voortreffelijk geformuleerd:
[Lucan] goes behind Virgil to an older Latin mode, but he keeps certain
Augustan conventions that corrected the old use. In choosing recent history as
his epic theme he followed the tradition of Ennius, but in restricting his subject
to a single historical action, the civil war between Caesar and Pompey, he forsook
the old annalistic method and copied the Virgilian compression. Again, he forsook
Virgilian precedent by cutting out all divine actors and all scenes in the pagan
heaven. This is an important matter in the development of the epic because it
3
helped to approximate the epic form to the literal historical event ...
De aansluiting van Lucanus bij de historie brengt mee, dat hij zijn stof in chronologische
volgorde behandelt en dus nièt mediis in rebus begint. Daarentegen wil het wegvallen van
het mythologisch-wonderbaarlijke niet zeggen, dat bij hem nu àl het bovennatuurlijke
ontbreekt. Voortekenen, dromen en hekserij nemen in zijn epos een belangrijke plaats in,
en het lugubere karakter ervan wordt zo sterk mogelijk geaccentueerd. Bekend en berucht
is vooral de episode uit boek VI (vs. 588-830), waar een heks de geest van een gesneuvelde
soldaat dwingt terug te keren in zijn reeds rottend lichaam, om mee te delen wat hij in het
dodenrijk omtrent de toekomst te weten is gekomen.
Het meest typerende element van de Pharsalia is wel de rhetoriek. Lucanus maakt daarvan
een zó veelvuldig gebruik - om uitdrukking te geven aan de emotionele gevoelens die de
behandelde feiten in hem oproepen, om ingelaste redevoeringen tot meesterstukken van
welsprekendheid te maken, en om de puntigheid van zijn sententies op te voeren -, dat men
niet zonder recht heeft kunnen opmerken:
To him the narrative is of secondary importance: his interest lies elsewhere;
4
the words said matter more in his view than the things done.
Zowel zijn afwijkingen van de Vergiliaanse traditie als zijn excessieve rhetoriek hebben
Lucanus van het begin af tot een omstreden figuur gemaakt. Reeds vele van zijn tijdgenoten
zagen de Pharsalia als een ontoelaatbare aantasting van de normatieve waarde die aan de
Aeneis moest worden toegekend. Eigenlijke navolgers heeft hij dan ook niet gevonden; de
ependichters die na hem komen, keren terug in het Vergiliaanse spoor. Alleen Silius Italicus
heeft daarbij naar een compromis gezocht; enerzijds kiest hij evenals Lucanus één bepaald
historisch onderwerp - de tweede Punische oorlog; vandaar de naam van zijn epos: Punica
-, maar anderzijds volgt hij het voorbeeld van Vergilius door zijn verhaal in een mythologisch
kader te plaatsen. Valerius

3
4

E.W. Tillyard, The English epic and its background (Londen 1954), blz. 98.
Lucan, The civil war, with an English translation by J.D. Duff (The Loeb classical library;
London-New York 1928). Het citaat in Duff's Introduction, blz. X-XI.
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Flaccus in zijn Argonautica en Statius in zijn Thebais keren Lucanus echter de rug helemaal
toe. Zoals Pichon het geformuleerd heeft:
Valerius Flaccus et Stace, plus conséquents avec eux-mêmes, reviennent à
l'épopée mythique, renchérissent encore sur Virgile, et font de la poésie un simple
5
exercice d'école sans caractère national.
Ook de epische theorie van Renaissance en Klassicisme heeft, zoals ons reeds gebleken
is, de Pharsalia als epos afgewezen; zij achtte Lucanus' dichtstuk te weinig een werk van
dichterlijke verbeelding om als ‘eigenlijk’ - d.w.z. Vergiliaans - heldendicht te kunnen worden
beschouwd.
Wat de rhetoriek betreft, is er nauwelijks verschil van mening over het feit dat Lucanus
op allerlei punten overdrijft. Pichon wijst op een te ver doorgevoerde en te frequente
amplificatio, op te gezochte en kunstmatige antithesen, op te veel en soms als belachelijk
6
aandoende hyperbolen; P.J. Enk maakt bezwaar tegen het ongemotiveerde
7
geleerdheidsvertoon; H. Wagenvoort signaleert het overheersen van de frase, de voorkeur
8
voor het sensationele, het meermalen voorkomen van vals pathos. Maar het eindoordeel
verschilt al naar gelang de persoonlijkheid van de beoordelaar. Pichon is onder de indruk
van Lucanus' spontane gevoels-uitstortingen en karakteriseert zijn dichtkunst als wel minder
groots dan die van Vergilius, maar ‘très passionné, très imaginatif, et par dessus tout très
personnel’; Enk is van oordeel dat de Pharsalia ‘de schoonste rhetoriek bevat ooit in versmaat
geschreven’; Wagenvoort daarentegen volstaat met te constateren dat ‘dit gedicht gebogen
9
(gaat) onder een zware last van rhetoriek’.
Er vallen tegen het epos van Lucanus te veel gerechtvaardigde bezwaren aan te voeren
om het een meesterwerk te kunnen noemen. Maar het heeft iets gróóts, juist in en door zijn
excessen. Vandaar dat het telkens weer zijn bewonderaars gevonden heeft, in de Oudheid
zowel als daarna.

§ 3. Het voor- en bijwerk van 1617
Ook Hendrik Storm heeft blijkbaar tot die bewonderaars behoord. Waarom zou hij anders
juist de Pharsalia ter vertaling gekozen hebben, toen hij op gevorderde leeftijd lust kreeg
zijn kennis van de Oudheid weer wat op te halen? Maar laten wij hem over de
voorgeschiedenis van zijn werk liever zelf aan het woord laten. Uit wat hij daarover in de
Opdracht van zijn Eerste ses bovcken meedeelt, kunnen wij ons een vrij duidelijk beeld
vormen van de gang van zaken.

De opdracht
Storm draagt zijn partiële vertaling van de Pharsalia op aan ‘de Ghecommitteerde Raden
ter Admiraliteyt, residerende tot Amsterdam’, die hij

5
6
7
8
9

o
R. Pichon, Histoire de la littérature latine (Parijs 1924 ), blz. 586.
Ibidem, blz. 576.
In: E.N.S.I.E. II (Amsterdam 1947), blz. 129, kol. 2.
In: Algemene Literatuurgeschiedenis, onder red. van Fr. de Backer e.a., deel I (Utrecht-Antwerpen enz.
z.j.), blz. 123.
R. Pichon, Histoire, blz. 563; P.J. Enk en H. Wagenvoort ter zelfder plaatse als in de beide vorige noten.
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zijn ‘waerde Medebroederen’ noemt. Hij begint met hun uiteen te zetten, dat hij zijn vertaling
niet begonnen is met de bedoeling die later uit te geven:
mer alleen om my selven door eenen sonderlinghen lust wat te oeffenen in die
dinghen die bynae in my verstorven waren, ende met eenen een proeve te doen,
oft ick desen Autheur, niet onder de lichtste te houden, in onse tael soude connen
oversetten sonder schuym van eenighe vreemde woorden, doch niet gheheel,
maer ten deele naer de mate van mijne lust, die my daer toe dreef, ende anders
o

ter werelt niet. (fol. *3 r )
Storm wilde slechts zijn contact met de Oudheid herstellen en zijn verminderde beheersing
van het klassieke Latijn weer op peil brengen door zich te verdiepen in het werk van een
belangrijke en moeilijke auteur; omdat ‘zich verdiepen in’ praktisch toch neerkwam op
‘vertalen’, wilde hij tevens proberen of hij dat werk kon overbrengen in het puristische
Nederlands dat als reactie op het excessieve gebruik van bastaard- en leenwoorden door
de Rederijkers in de mode was gekomen. Een oefening dus, en een uitdaging aan zichzelf.
Het object daarvan werd de Pharsalia. Maar: ‘niet gheheel’! Slechts een stuk daarvan, zolang
hij plezier had in het werk! Op een gegeven ogenblik was hij er dan ook bijna mee
opgehouden omdat ‘ick t'niet soo suyver conde doen, als mijn voornemen was’. Maar hij
kwam over die inzinking heen, en ‘t'selve hervattende met een nieuwen lust’ kreeg hij tenslotte
zes boeken klaar. Daarmee was voor hem de kous af en legde hij de pen definitief neer.
Aan een uitgave dacht hij niet, hoewel - en hier begint de wending naar het besluit om
daartoe tòch over te gaan:
hoewel de materie soodanich is datse in dese tyden niet ondienstich soude wesen
tot mydinghe van quaed, ende waerschouwinghe van veel onheyls, t'welcke door
particuliere passien veroorsaeckt can werden ...
o

o

(fol. *3 r - v )
De kernwoorden zijn hier: in dese tyden. Er is een factor in het spel gekomen die niet was
voorzien. In de loop van de jaren, dat Storm met zijn studie en vertaling van Lucanus bezig
was, had de Pharsalia door het oplaaien van de politiek-religieuse twisten tijdens het Bestand
een onverwachte actualiteit gekregen. Zij bevatte een waarschuwing en een les, die ‘in dese
tyden’ niet aan de Nederlanders mochten worden onthouden. Om die waarschuwing dringend
genoeg te doen overkomen, was er eigenlijk een vollèdige vertaling nodig, geschreven door
een beter geleerde en beter dichter dan Storm zichzelf achtte. Maar nu zo'n vertaling ontbrak
en zijn eigen werk er eenmaal lag, heeft deze zich door goede vrienden
laten beweghen om t'selve de werelt mede te deelen tot sulcken nut ende playsier
o

alst doen can ... (fol. *3 v )
Aan het utile wordt hier plotseling het dulce toegevoegd. Daarmee wordt de bijzondere
actualiteit van de Pharsalia ‘in dese tyden’, waarop even tevoren de nadruk werd gelegd,
weer gerelativeerd en het doel van de uitgave gebracht binnen het schabloon dat voor àlle
literaire publikaties gold. Ik durf niet uitmaken, welke betekenis wij daaraan moeten hechten.
Heeft Storm voorzichtigheidshalve nagelaten de exemplaire betekenis van de Pharsalia
voor ‘dese tyden’ nader te accentueren, omdat hij vreesde dat anders zijn werk wel eens
als een politiek strijdschrift zou kunnen worden beschouwd en hijzelf als een
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agitator? Heeft hij dáárom het dulce zo nadrukkelijk met het utile laten meeklinken? Ik ben
geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden, mede omdat Storm precies genoeg zegt
om door een goede verstaander te kunnen worden begrepen. Maar meer dan een interpretatie
is dit niet. Het is ook mogelijk, dat de afzwakking van de realiteit een gevolg is van het feit
dat Storm, zonder zich van enige discrepantie bewust te zijn, eenvoudig terugvalt op het
gebruikelijke jargon van voorredes en opdrachten.
Hoe dit ook zij, de ‘goede vrienden’ - en blijkens de Opdracht aan de ‘Medebroederen’
van de Amsterdamse Admiraliteit mogen wij aannemen, dat althans een aantal van hen
daartoe behoorden - hebben het gewonnen: Storm heeft zich door hen laten overhalen tot
uitgave van zijn partiële vertaling. Overigens is ook ten aanzien van deze verzekering
voorzichtigheid geboden! De verwijzing naar de aandrang van vrienden ter rechtvaardiging
van een publikatie waartoe de schrijver anders niet zou zijn overgegaan, is een tè gebruikelijke
bescheidenheids-topos om zonder meer ad litteram te worden genomen. Ongetwijfeld zal
Storm wel met zijn vrienden overleg hebben gepleegd en zullen zij hem tot publikatie hebben
geadviseerd. Maar wie heeft het initiatief tot dat overleg genomen? Waren de vrienden
voldoende op de hoogte van het werk, waaraan Storm zijn ledige uren had besteed, om in
1617 te beseffen dat dit actuele betekenis had gekregen en op de uitgave ervan aan te
dringen? Onmogelijk is het natuurlijk niet. Maar wij komen waarschijnlijk dichter bij de
werkelijke gang van zaken, als wij ervan uitgaan dat het Storm zèlf was die getroffen werd
door de parallellie tussen ‘'t Borger Oorlog der Romeynen’ en wat zich in de Republiek
dreigde te gaan afspelen. Hij zal er zijn vrienden op hebben geattendeerd en blij zijn geweest
met het advies dat hij min of meer had uitgelokt. Wij behoeven aan de oprechte bezorgdheid
van de auteur over de gevaarlijke ontwikkeling van de gebeurtenissen niet te twijfelen. Maar
het was voor hem vermoedelijk toch wel een zilveren rand aan de wolk, dat zijn werk daardoor
genoeg aan betekenis won om publikatie te rechtvaardigen, ook al was het onvoltooid en
ontbrak juist het belangrijkste deel van de Pharsalia: de beschrijving van de slag bij Pharsalos.
Hij zinspeelt zelfs al op de mogelijkheid dat hem, als De eerste ses bovcken een gunstig
onthaal vinden,
de lust mochte hercomen om de reste voort te vervolghen, waer in het mergh
bestaet vande gheheele Historie by Lucanum poëtswijse ghetracteert ... (fol. *3
o

v )
Om enigszins tegemoet te komen aan het ontbreken van die ‘reste’ en zijn lezers de kans
te geven na te gaan hoe de strijd tussen Caesar en Pompejus verder verliep, heeft Storm
daer by ghevoegt de beschryvinghe van dit oorlogh der Romeynen door Lucium
Florum, een seer treflijck Historischryver van de Romeynsche feyten ende daden,
o

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

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

339

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

De drempeldichten
Na de Opdracht volgen drie drempeldichten. Of de dichters daarvan behoorden tot de
vrienden, die bij Storm op uitgave van zijn werk aangedrongen hebben, valt niet uit te maken.
Daarvoor weten wij te weinig van de kring waarin deze verkeerde. Maar in ieder geval geven
zij er alle drie blijk van, goed te hebben begrepen waar het om ging: niet om een epos, maar
om een stormsein.
Het eerste en verreweg het uitvoerigste gedicht, dat niet minder dan 108 regels telt, is
getekend: G. van Elburgh. Ik heb over deze auteur geen nadere gegevens kunnen vinden,
al schrijft hij alexandrijnen die in technisch opzicht sterk mogen heten - sterker dan die van
Storm - en doen vermoeden dat hij wel vaker Nederlandse verzen schreef. Daarentegen is
de inhoud van zijn lofdicht zwak. Hij doet niet veel anders dan een vrij uitvoerige samenvatting
geven van wat de lezers in de eerste zes boeken van de Pharsalia zullen aantreffen; zijn
vers is een soort ‘argumentum’. Alleen het slot is curieus. Doelend op het feit dat de slag bij
Pharsalos zelf in die zes boeken niet aan de orde komt, merkt Van Elburgh op:.
Doch d'uyr stont voor de deur dat het Pharsaelsche velt
Souw worden overstulpt met menich cloecke helt
T'welck ghy o waerde Storm ons niet en wilt beschrijven,
Maer laet den veltslach wreet heel inde penne blijven:
5
Hadt doch den ouden helt Pompeius soo ghedaen,
Hy hadt soo groote schandt met vechten niet begaen.
o

(fol.**v )

Hij stelt het dus voor, alsof Storm niet verder dan het zesde boek wilde gaan, om de veldslag
uit het zevende te kunnen vermijden. Hij eindigde vóór the point of no return, op een moment
dat het ergste nog voorkomen kon worden. Als Pompejus dat ook maar had gedaan! Dan
zou hem de schande van een nederlaag bespaard zijn gebleven.
Ik kan mij niet voorstellen, dat Van Elburgh met de laatste twee regels van zijn lofdicht
niet méér bedoeld zou hebben dan er letterlijk staat; dat zou een àl te insipide afsluiting zijn
geweest. Bovendien heeft hij al te kennen gegeven nièt ad litteram te willen worden genomen,
door Storm te laten weigeren de veldslag-zelf in zijn vertaling op te nemen; elke lezer wist
of begreep dat de werkelijkheid anders was en deze voorstelling slechts moest dienen om
een pointe mogelijk te maken in de slotregels. Over de situatie in het Romeinse rijk heen
doelt Van Elburgh op die in de Republiek. De lezers - de Nederlanders - hebben nòg altijd
de kans een burgeroorlog te vermijden, al staat ‘d'uyr voor de deur’. Zij kunnen nòg kiezen
tussen wat Storm deed: ‘den veltslach wreet heel inde penne blijven’ laten, en wat Pompejus
deed: ‘soo groote schandt met vechten begaen’, niet alleen de schande van een nederlaag,
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maar in het algemeen die van een bloedige burgerstrijd. Historisch klopt het alternatief
natuurlijk niet: de burgeroorlog tussen Pompejus en Caesar was al lang aan de gang, toen
het tot de slag bij Pharsalos kwam. Maar als pointe is de tegenstelling aanvaardbaar en
zinvol. Van Elburgh wijst ermee naar het stormsein dat gehesen wordt: wees voorzichtig,
voorzichtiger dan indertijd Pompejus is geweest!
Ik geloof niet, dat wij aan de verwijzing naar Pompejus met voorbijgaan van Caesar
betekenis moeten hechten. Daarmee zouden wij het karakter van de pointe geweld aandoen.
Deze is volkomen losgemaakt van de contemporaine en historische werkelijkheid. Storm
en Pompejus zijn er teruggebracht tot een negatief en een positief symbool ad hoc:
burgeroorlog vermijden of burgeroorlog aanvaarden.
10
Dan volgt een sonnet van Bredero. In het octaaf legt deze de nadruk op de ‘burgherlijcke
twist’ en de ‘Borger-oorlooghen’, die onder Caesar en Pompejus ‘Italien heeft gheleen’.
Vervolgens wijst hij er in zijn sextet op, dat Lucanus' verhaal daarover door Storm is
overgebracht
In Neder-duytsche taal tot nut der Batavieren
Waer van ick nimmermeer ondanckbaar en sal zijn
Van weghen 't vaderlant. Neerlanders kompt met mijn
Sijn ouwt versilvert hooft met groene Lauren cieren.
o

(fol.** 2 r )

Bredero ziet de vertaling als een belangrijke daad ‘tot nut’ van de Nederlanders, een daad
die dankbaarheid verdient ‘van weghen 't vaderlant’. Storm heeft iets gedaan dat hem recht
geeft op een erekroon. Het is mogelijk dit ‘iets’ op te vatten als enkel betrokken op het
vertalen van de Pharsalia. Maar de nadruk die Bredero op de betekenis daarvan legt, lijkt
mij te zwaar om niet te suggereren dat hij er méér mee bedoelt. Storm's wezenlijke verdienste
is, dat hij met die vertaling zijn landgenoten gewaarschuwd heeft door het hijsen van een
stormsein.
Het derde en laatste drempeldicht, eveneens een sonnet, is gesigneerd: R.T. Lijdt en
hoopt. Dat zijn de initialen en de zinspreuk van Reinier Telle, oudrector van de Latijnse
school te Zierikzee en sinds 1610 in Amsterdam gevestigd, waar hij enige naam maakte
met zijn verzen tegen de Contra-Remonstrantse partij. Ook hij prijst Storm, omdat deze het
werk van Lucanus toegankelijk gemaakt heeft voor zijn landgenoten. Anders dan Bredero
legt hij er echter geen nadruk op, dat Storm daarmee iets bijzonders gedaan zou hebben
dat hem recht gaf op een erekroon; hij beperkt zich tot het literaire aspect van diens werk.
Nog in een ander opzicht verschilt hij van Bredero, voor wie de Pharsalia neerkwam op een
tragisch verhaal van burgertwist en burgeroor-

10

Zowel in De Werken van G.A. Bredero, uitg. J. ten Brink e.a., deel III (Amsterdam 1890), blz. 589, als in
Werken van G.A. Bredero, met inl. en aant. van J.A.N. Knuttel, deel III (Leiden 1929), blz. 427, wordt dit
sonnet alleen vermeld als voorkomend in de uitgave-1620 van Storm's Pharsalia-vertaling. Dat wekt ten
onrechte de indruk, als zou het posthuum verschenen zijn. - De tekst van 1620, zoals wij die ook bij Ten
Brink en Knuttel vinden, is (behoudens spelling- en interpunctie-varianten) gelijk aan die van 1617, op
één uitzondering na. In 1617 luidt de vierde regel: ‘Leest dit in 't leven van der Roomscher Swageryen’;
in 1620 is dit - door wie? - veranderd tot: ‘Leest dit in 't leven der Roomeinsche Swagheryen’. - Ook in
Garmt Stuiveling's Memoriaal van Bredero (Culemborg 1970), blz. 191, wordt alleen de publikatie van
het sonnet in 1620 vermeld.
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log. Telle sluit aan bij de diepere strekking van Lucanus' werk en karakteriseert de
burgeroorlog als een strijd waarin het ging om vrijheid of onderdrukking, om de vraag
Of Romen blijven sou by t'liefelijck ghenot
Des Vryheyts, of het jock des dienstbaerheyts gaen draghen.
o

(fol.** 2 v )

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

Niemand kon daar iets tegen hebben.

Het bijwerk
Na de drempeldichten komt het ‘bijwerk’, dat Storm in zijn Opdracht had aangekondigd en
dat niet minder dan 17 bladzijden beslaat. Achtereenvolgens:
1 ‘Wat Lucanus voor een man gheweest is, nae t'ghevoelen ende ghetuyghenisse van
Cornelius Tacitus, in het sesthiende boeck van sijne Cronijcken’ (2 blz.);
2 ‘Het oordeel ofte ghevoelen dat de vermaerde Poeet Statius Papinius ghegeven ende
ghehadt heeft van Lucanus inde voorreden op 't tweede boeck van sijne Bosch-dichten’,
gevolgd door het daarmee ingeleide ‘Iaerghedicht op den gheboort-dach van Lucanus
door Statium Papinium’ (tezamen 7½ blz.);
3 ‘Corte beschrijvinge vant oorlogh der Romeynen tusschen Caium Iulium Caesarem
ende Gneum Pompeium Magnum, door Lucium Florum int vierde boeck van syne
Historien’ (7½ blz.).
Gezien de omstandigheden dienen wij aan te nemen, dat het samenstellen van dit bijwerk
Storm geen tijd behoefde te kosten en de verschijning van zijn vertaling er dus niet door
vertraagd werd.
ad 1. Voor de mededeling van Tacitus over Lucanus levert dit geen probleem op. Storm
kon dit overnemen uit het eerste deel van de vertaling, die Johannes Leonardus Fenacolius
kort tevoren het licht had doen zien onder de titel:

De Hoochberoemde Historien van C. Cornelius Tacitus Burghemeester van
Romen [...] Het eerste deel. Vervatende .XVI. Annalen, ofte Iaer-
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boecken der Roomscher gheschiedenissen. [...] Getrouwelijck verduytscht, Door
Iohannes Leonardus Fenacolius Batav. Tot Delf [...] Anno 1616.
Overigens wekt Storm ten onrechte de indruk, of hij een samenhangend stuk uit Tacitus'
16de boek citeert. In werkelijkheid heeft hij in Fenacolius' vertaling alle plaatsen bijeengezocht
waar iets over Lucanus wordt verteld en die tot één geheel aaneengebreid; het merendeel
11
van die plaatsen stamt niet uit het 16de, maar uit het 15de boek van de Annales. Bij dit
aaneenbreien heeft Storm wel eens een woord of zinsconstructie van Fenacolius veranderd,
waardoor hij soms dichter bij Tacitus aansluit dan deze. Wij moeten dus aannemen dat hij
ook de Latijnse tekst heeft geraadpleegd. Maar die kleine correcties doen niet af aan het
feit, dat hij in hoofdzaak Fenacolius volgt.
ad 2. Bij het Iaerghedicht van Statius ter ere van Lucanus kon hij niet op dezelfde manier
te werk gaan; er is daarvan géén vertaling van vóór 1617 bekend. Wij hebben hier dus
blijkbaar te doen met eigen werk van Storm. Dat behoeft overigens niet te betekenen, dat
hij Statius' ode speciaal voor zijn uitgave van de Pharsalia zou hebben vertaald. Naar mijn
mening mogen wij dit zelfs uitgesloten achten. Niet alleen had hij daar in 1617 de nodige
tijd niet voor, maar bovendien is het Iaerghedicht - in tegenstelling tot de Corte beschrijvinge
van Florus - zeker niet onmisbaar ter afronding van zijn onvoltooide Pharsalia-vertaling. Het
lijkt mij daarom gerechtvaardigd aan te nemen, dat Storm het al eerder in het Nederlands
had overgebracht, als voor- of tussen-oefening bij zijn werk aan het epos. En nu het er toch
eenmaal lag, maakte hij van de gelegenheid gebruik het bij de andere inleidende stukken
te voegen. Het leende zich daar goed toe; ook daaruit konden de lezers immers opmaken
‘wat Lucanus voor een man gheweest is’ naar het oordeel van zijn tijdgenoten. Bovendien
was het een welkom tegenwicht tegen het niet bijzonder gunstige oordeel van Tacitus over
Lucanus' persoonlijkheid. Dat werd er niet alleen door gerelativeerd, maar - gezien de
omvang van de Ode - in zekere zin zelfs overstemd.
Statius' Genethliacon Lucani ad Pollam, opgenomen in diens Silvae (II, 7) en aangekondigd
in de Opdracht daarvan, is allesbehalve gemakkelijke lectuur - iets wat voor Storm de
aantrekkelijkheid als oefenstof slechts zal hebben vergroot. Het resultaat dat hij bereikte is
zeker niet zonder verdienste, al heeft hij voor de 135 versregels van Statius er zelf 270
nodig, precies tweemaal zoveel. Voor een niet onbelangrijk deel is deze uitbreiding toe te
schrijven aan toevoegingen, die voor de niet ingewijde lezer de vaak wat kryptische tekst
van Statius begrijpelijk moeten maken, o.m. ten aanzien van diens mythologisch
geleerdheidsvertoon. Er komen overigens nogal eens plaatsen voor, waar twijfel
gerechtvaardigd is of Storm de eigenlijke bedoeling van het Latijn wel begrepen heeft. Maar
dan doet hij wat wij hierboven reeds als kenmerkend voor Renaissancistische vertalers
hebben aangemerkt: hij brengt de tekst over in zijn eigen sfeer en geeft er een eigen zin
12
aan. Daardoor ‘loopt’

11

12

In de vertaling van Fenacolius [= Johannes (van de) Vennecool, 1577-1645, sinds 1608 predikant te
Maassluis] resp. in XVI, 7; XV, 21; XV, 25; XV, 26; XV, 31; XV, 32; XVI, 7. In moderne edities van de
Annales worden de boeken in méér capita verdeeld; de door Storm ontleende gedeelten vindt men daar
in: XVI, 17; XV, 49; XV, 56; XV, 58; XV, 70; XV, 71; XVI, 17.
Zie boven, blz. 248.
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zijn vertaling en laat zij zich soepel lezen, al is het niet altijd de werkelijke Statius die men
in deze vier-voetige jamben hoort.
ad 3. Tenslotte de Corte beschrijvinge van de burgeroorlog tussen Caesar en Pompejus
door Lucius Annaeus of Julius Florus. Deze geschiedschrijver (2e eeuw n.Chr.) schreef een,
grotendeels hoewel niet uitsluitend, op Livius gebaseerd werk over de oorlogen der Romeinen.
De titel en indeling daarvan staan niet helemaal vast, maar blijkens Storm's verwijzing naar
het vierde boek nam deze als zodanig aan: Epitomae de gestis Romanorum libri IV (de
andere indeling telt slechts twee boeken). Ook daarvan is géén vertaling van vóór 1617
bekend, die Storm zou kunnen hebben gebruikt. De mededeling van Geerebaert, dat er een
voorkomt achter de Nederlandse Liviusvertalingen van 1597, 1614 en later, is onjuist; men
vindt daar slechts argumenta ‘van den anderen boecken van Titus Livius, die niet meer te
13
vinden en zijn, beschreven door Lucius Florus’, waaraan Storm niets had. Desondanks is
het niet helemáál uitgesloten, dat deze de Corte beschrijvinge aan een bestaande vertaling
heeft ontleend; volgens Graesse moet er in 1593 een te Amsterdam zijn verschenen, die
14
thans onvindbaar is. Als deze veronderstelling juist is, zou Storm van dit werk gebruik
kunnen hebben gemaakt. Zolang er geen exemplaar van deze vertaling opduikt, kunnen wij
daaromtrent echter geen zekerheid krijgen. Wij moeten dus rekening blijven houden met de
mogelijkheid, dat de vertaling van Florus' Corte beschrijvinge evenals die van Statius'
Iaerghedicht een eigen werkstuk van Storm is. In dat geval moeten wij ook hier ongetwijfeld
denken aan een vertaling als voorstudie, bedoeld om zich vertrouwd te maken met de stof
die de Pharsalia behandelt. Het feit, dat Storm niet het gehele hoofdstuk van Florus over de
burgeroorlog - liber IV, cap. 2 - overneemt, maar ophoudt bij de dood van Cato, zou in deze
richting kunnen wijzen. Dat was al verder dan Lucanus gekomen was; de rest had Storm
dus niet direct nodig en hij liet die daarom onvertaald. Bij de uitgave van 1617 zal hij dat
wellicht betreurd hebben, omdat de lezers gebaat zouden zijn geweest met Florus' hoofdstuk
in zijn geheel. Maar hij kon slechts aan de drukker ter hand stellen wat hij had; voor aanvulling
was er geen tijd. Op grond van het fragmentarische karakter van de Corte beschrijvinge zou
ik dan ook willen veronderstellen, dat de vertaling van Storm's eigen hand is; waarom zou
hij anders het slot van Florus' hoofdstuk aan zijn lezers onthouden hebben? Wanneer mijn
vermoeden juist zou zijn, doet Storm zich hier kennen als een beter vertaler in proza dan in
verzen. Nu hij niet wordt gehandicapt door de eisen van maat en rijm, schrijft hij een vlotte
en in het algemeen heldere stijl. Uit literair oogpunt is de Corte beschrijvinge zeker niet het
minst geslaagde deel van de editie-1617.

§ 4. ‘De eerste ses bovcken’ van 1617
Lucanus stelt zijn vertalers voor een zware taak. Zijn rhetorische excessen, de puntigheid
en compactheid van zijn stijl, zijn voorkeur voor apostrophen en

13

14

A. Geerebaert S.I., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der Oude Grieksche en Latijnsche
Schrijvers (Gent 1924), blz. 111. - Het citaat is ontleend aan De Romeynsche Historien ende
o
Gheschiedenissen, beschreven door Titum Livium van Padua (Amsterdam 1614), fol. 353 r .
J.G.Th. Graesse, Trésor de livres rares et précieux, tome II (Dresden enz. 1861), blz. 606, kol. 2.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

344

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

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

15
16

Zie boven, blz. 326.
Zie beneden, blz. 349.
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de syllaben de alexandrijn toch zou doen doorklinken; in het eerste kwart van de 17de eeuw
stond hij daarin niet alleen. Maar bij hem moet dit meermalen binnen eenzelfde regel zó
veelvuldig geschieden, dat men er onwillekeurig aan gaat twijfelen of het wel om een
alexandrijn gaat. Zo in regels als: (hoe) ‘Eenderley vendels en pycken malcaer doorboorden’,
17
en: ‘Om den Keyser Nero tot dees hoocheyt te leyden’. Het lijkt er dan op, alsof hij eerder
op Franse manier zijn syllaben telt dan alterneert. Wij mogen, dunkt mij, aannemen dat hij
het laatste bedoelde, maar uit onvoldoende ervaring met de alexandrijn onbewust telkens
even terugviel in de ‘Francoysche maet’ die er de voorloper van was geweest en waarmee
hij in zijn jeugdjaren vertrouwd was geraakt.
Afgezien van de enkele, min of meer toevallige antimetrische effecten, hebben de
alexandrijnen van Storm geen poëtische waarde. Zij missen alles wat alexandrijnen tot
‘verzen’ maakt: innerlijke spankracht, geladenheid, statigheid - Vondel zou hier het woord
‘hoochdraventheyt’ gebruiken -, verrassende wendingen en woordvondsten. Het nuchtere
alledagsproza, waarin Storm - dat was nu eenmaal de gebruikelijke gang van zaken - zijn
vertaling in eerste instantie op papier had gebracht, ligt er nog duidelijk aan ten grondslag.
Alleen wanneer hij voor een ogenblik voldoende door de hartstocht van Lucanus wordt
meegesleept om wat minder nuchter en zakelijk te vertalen, komt hij wel eens in de nabijheid
van poëzie, zoals in de reeds vermelde toespraak van Vulteius tot zijn soldaten. Ik durf
veronderstellen, dat dergelijke momenten als regel niet de vrucht zijn van het berijmen, maar
teruggaan op plaatsen in de proza-vertaling waar Storm wat minder onbewogen was gebleven
dan gewoonlijk.

De manier van vertalen
Om met zekerheid te kunnen vaststellen, hoe ver Storm's kennis van het Latijn reikte, hoeveel
fouten hij maakte, van welke aard die waren e.d., zou men moeten uitgaan van de Latijnse
Pharsalia-editie die hij heeft gebruikt, en van de commentaar die hij daarin vond. Dat geldt
te meer, omdat er in de verschillende handschriften van Lucanus' werk tal van varianten
voorkomen, waaronder soms vrij ingrijpende. Toch heb ik gemeend mij van een onderzoek
naar zijn rechtstreekse bron te mogen onthouden. In deze oriënterende studie over het
Nederlandse epos is het mij immers niet mogelijk, aan elke auteur een definitieve monografie
te wijden. Ik kan slechts een globale karakteristiek geven van diens werk, zoals dat zijn
plaats en betekenis heeft in de ontwikkelingsgang van de epiek als geheel. Voor die globale
karakteristiek zijn voldoende aanknopingspunten te vinden in de vergelijking van Storm's
vertaling met een moderne tekst-uitgave van de Pharsalia. Ten aanzien van een enkel detail
zullen de conclusies daarvan misschien niet helemaal billijk zijn voor onze 17de-eeuwer,
maar er is geen twijfel mogelijk of in het algeméén mogen zij als juist worden aanvaard. De
varianten tasten immers de aard van Lucanus' werk niet aan, en het gaat er in ons verband
juist om, na te gaan in hoeverre het Storm gelukt is in zijn vertaling het eigen-áárdige van
de Pharsalia tot zijn recht te doen komen.
Voor de Latijnse tekst maak ik dus gebruik van de editie door A. Bourgery: ‘Lucain, La
guerre civile (la Pharsale). Texte établi et traduit par A. Bourgery;

17

Beide regels in hun context: beneden, resp. in het citaat op blz. 346 en op blz. 348.
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2 vol; Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l'Association
Guillaume Budé’ (Parijs 1926-1929). Alleen heb ik overal aan de v - door Bourgery
aangegeven met u - de zichtbare vorm van een consonant gegeven.
Ter vergelijking koos ik drie korte fragmenten, twee uit het eerste en één uit het vierde
boek, die verschillende aspecten van Lucanus' dichttrant illustreren. Wij kunnen daardoor
zien, hoe Storm op elk daarvan reageert en er al dan niet een adaequate vertolking voor
weet te vinden.

1. Ik begin met Phars. I, 1-9: de gepassioneerde aanhef van Lucanus bij wijze van propositio:
Bella per Emathios plus quam civilia campos,
iusque datum sceleri canimus, populumque potentem
in sua victrici conversum viscera dextra
cognatasque acies, et rupto foedere regni
5 certatum totis concussi viribus orbis
in commune nefas, infestisque obvia signis
signa, pares aquilas et pila minantia pilis.
Quis furor, o cives, quae tanta licentia ferri
gentibus invisis Latium praebere cruorem!

[Vertaling Bourgery: Nous chantons des guerres plus que civiles dans les champs
18
de l'Emathie, le crime devenu un droit, un peuple puissant tournant son bras
victorieux contre ses propres entrailles, deux armées de même sang, et, rompant
l'unité de l'empire, toutes les forces de l'univers ébranlé en lutte pour un commun
forfait, les enseignes se heurtant à des enseignes hostiles, des aigles aux prises,
19
et les pilums menaçant les pilums. - D'où vient, citoyens, cette fureur, où le fer
a-t-il pris cette licence d'offrir le sang latin à des peuples odieux?]
Storm heeft precies het dubbele aantal regels nodig om deze aanhef in het Nederlands weer
te geven:
Den Burgher-crygh verwoet in de Pharsaelsche velden
On-Burgherlick ghevoert van de Romeynsche helden;
Van dat vermaerde volck machtich in hooghen staet:
Oock de daden onvroom soo uyter maten quaed,
5 Die voor eerlick en goed t'onrecht wierden ghepresen,
Van die tyden wy hier uyt singhen, doens' opresen
Verbolghen teghens een, ende haer rechterhand
Dreven victorieux malcaer int inghewand:
En hoe ghestreden is by de verwand' heercrachten,
10 Synde ghebroocken van haer heerschappy d'eendrachten,
Met des beroerden Werlts al de gheheele macht
Te samen over hoop in een Contrey ghebracht:
En hoe vyandelick daer ghestelt in slachoorden
Eenderley vendels en pycken malcaer doorboorden.
20
15
Wat rasery is dit? wat moedwil over-crul

18
19
20

l'Emathie: Emathia = Macedonië. Lucanus duidt met deze naam vaak Thessalië of het gebied van
Pharsalos aan.
les pilums: de werpspiesen en speren van de Romeinse legioen-soldaten.
over-crul: opgeblazen.
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Is dit, ô Burghers, och uwer wapenen dul?
Dat ghy t'Latijnsche bloed dus jammerlick vergieten
Van vreemde Natien laet......
o

(fol. 1 r )

Wat ons het eerst opvalt, is dat bij Storm de ademloze opsomming van puntig geformuleerde
details, waarmee Lucanus in zijn eerste zeven regels de burgeroorlog karakteriseert en zijn
afschuw ervan op de lezer weet over te dragen, volkomen verwaterd is en geen enkel
emotioneel effect meer sorteert. Dat komt niet in de eerste plaats door de toevoegingen,
waartoe het rijm hem noodzaakt of die hij ter verduidelijking wenselijk acht (al werken die
laatste eerder verwarrend dan verhelderend). Veel erger is, dat hij de stromende vaart van
de opsommming onderbreekt en in reg. 6 met een recapitulerende aanhef als het ware
opnieuw begint. Ook handhaaft hij de parallellie niet, die de kracht van Lucanus' opsomming
uitmaakt: een hele reeks van accusatieven, alle gelijkelijk afhankelijk van canimus in reg.
2. Bij Storm komen de eerste vijf regels door de recapitulatie in reg. 6 min of meer in de
lucht te hangen, syntactisch niet goed verenigbaar als zij zijn met ‘Van die tyden wy hier uyt
singhen’. Verder lost hij de suggestieve substantieven van Lucanus (acies, signa, aquilae,
pila) op in een aantal bijzinnen zonder veel samenhang, met ‘doen’ en ‘hoe’. Het gevolg
daarvan is, dat hij in reg. 13 en 14 - waar hij weer bij de Latijnse substantieven aansluiting
zoekt - nauwelijks meer begrijpelijk is. - Maar er vallen ook meer gedetailleerde aanmerkingen
te maken. Storm heeft blijkbaar niet begrepen wat Lucanus bedoelde met ‘bella plus quam
civilia’. Met ‘On-Burgherlick ghevoert’ geeft hij althans de eigenlijke zin ervan niet weer:
namelijk dat het niet alleen ging om burgeroorlog, maar - erger! - om oorlog tussen
21
verwanten. De toevoeging ‘van de Romeynsche helden’ in dezelfde regel is op zijn zachtst
gezegd ongelukkig; zij miskent dat Lucanus in zijn propositio enkel nadruk wil leggen op het
schandelijke aspect van de burgeroorlog en dat vermelding van de heldhaftigheid der
Romeinen hier dus uit de toon valt. De regels 6-8 van Storm geven wel zo ongeveer de zin
weer van Lucanus 2b-3, maar hebben niets behouden van het emotionele effect dat de
Latijnse dichter wist te bereiken door de burgeroorlog voor te stellen als een zelfmoord. De
toevoeging in reg. 12: ‘Te samen over hoop in een Contrey ghebracht’ verzwakt eveneens
wat Lucanus tot uitdrukking wil brengen; deze doelt hier niet alleen op het moment van de
slag bij Pharsalos - zoals Storm kennelijk wèl doet -, maar op het feit dat de oorlog gevoerd
werd in alle delen van de toenmaals bekende wereld en dat alle strijdkrachten van die wereld
erbij betrokken waren. - De conclusie uit dit alles kan dan ook niet anders luiden dan dat
Storm de propositio van Lucanus, zonder enig gevoel voor de poëtische structuur ervan,
uiterst onhandig en onduidelijk heeft weergegeven: meer verhaspelend dan vertalend.

2. Mijn tweede fragment is heel kort en omvat slechts het zestal regels,

21

Pompejus was namelijk gehuwd met Julia, de dochter van Caesar, en dus diens schoonzoon. - Vandaar
dat Bredero in zijn drempel-sonnet (zie boven, blz. 340, noot 10) spreekt van ‘'t leven van der Roomscher
Swageryen’. Swager kan zowel schoonzoon als schoonvader betekenen, maar ook in meer algemene
zin aanverwant. Men kan, dunkt mij, Bredero's woorden het best weergeven met: ‘het leven van de
huwelijksverwantschappen (= de door huwelijk aan elkaar verwante families en heren) bij de Romeinen.’
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waarin Lucanus zich dankbaar verklaart voor de verschrikkingen van de burgeroorlog, omdat
22
zonder deze voorgeschiedenis Nero nooit de troon zou hebben bestegen (Phars. I, 33-38a):
Quod si non aliam venturo fata Neroni
invenere viam magnoque aeterna parantur
35 regna deis caelumque suo servire Tonanti
non nisi saevorum potuit post bella gigantum.
iam nihil, o superi, querimur, scelera ista nefasque
hac mercede placent...

[Vertaling Bourgery: Pourtant si les destins n'ont pas trouvé une autre voie pour
l'avènement de Néron, si c'est à ce prix qu'il faut dresser aux dieux des trônes
éternels, si le ciel n'a pu servir son maître, le dieu du tonnerre, qu'après les
guerres des cruels géants, nous ne nous plaignons plus, habitants du ciel: la
récompense nous fait aimer des crimes et des forfaits pareils.]
Weer heeft Storm tweemaal zoveel regels nodig als Lucanus om hetzelfde onder woorden
te brengen:
Wist dan t'Godlijck besluyt anders gheen wegh te spreyden
Om den Keyser Nero tot dees hoocheyt te leyden?
Heeft het de Goden oock soo diere moeten staen
Om t'eeuwich Rijcks besit te hebben onbelaen?
5 Ia selfs heeft Iupiter den opper-Godt der hoghen
Den Hemel tot sijn dienst, niet anders krijghen moghen?
Of moest eerst lijden fel der Reusen strijd verwoet
En werpen d'opghehoochde Bergen onder voet?
Soo hebben wy ô Goon gantschelick niet te klaghen,
10 Dewijl ons desen loon voor al die groote plaghen
Doet wel te vreden sijn,...
o

(fol. 2 r )

Ondanks de overbodige toevoeging in reg. 8 mag deze vertaling heel wat beter geslaagd
heten dan die van de propositio. De gedachte komt vrij goed over, al is het pregnante van
Lucanus' formulering in Storm's alexandrijnen zoek geraakt. Verder is de omzetting van de
constructie met si (‘als het dan zó is dat...’) in een reeks van vragen weinig gelukkig, omdat
zij als het ware uitnodigt tot misverstand. De eerste twee regels van het citaat kùnnen in de
zin van Lucanus worden geïnterpreteerd, maar de argeloze lezer vat ze onwillekeurig op
als een verontwaardigde vraag, een verwijt aan ‘t'Godlijck besluyt’. En daarmee is hij op
een dwaalspoor gebracht, dat hij ook bij de verdere vragen volgen blijft.

3. Tenslotte Pharsalia IV, 512b-520a: het slot van de rede van de tribuun Vulteius tot zijn
soldaten, als zij - doordat hun vaartuig op onder water gespannen kettingen is vastgeraakt
- aan een grote overmacht van vijanden overgeleverd blijken. Vulteius, een officier van
Caesar, weet er zijn onder-

22

Vleierij natuurlijk. Maar men bedenke daarbij dat velen bij de troonsbestijging van Nero hoge verwachtingen
koesterden van de jonge keizer: deze zou een einde maken aan de willekeur, die de regering van zijn
voorgangers Tiberius, Caligula en Claudius gekenmerkt had, en Rome terugvoeren naar de gouden tijd
van Augustus.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

349

geschikten toe te bewegen, ten bewijze van hun trouw aan Caesar en hun liefde voor de
vrijheid, elkaar en zichzelf te doden om te voorkomen dat één van hen levend in handen
van de Pompejanen zou vallen. Zijn rede is een beroemde passage, die o.m. ook door
23
Huygens in het Nederlands werd overgebracht. De peroratie luidt:
Magna virtute merendum est,
Caesar ut amissis inter tot milia paucis
hoc damnum clademque vocet. Dent fata recessum
515 emittantque licet, vitare instantia nolim.
Proieci vitam, comites, totusque futurae
mortis agor stimulis; furor est. Agnoscere solis
permissum quos iam tangit vicinia fati,
victurosque dei celant, ut vivere durent,
520 felix esse mori.

[Vertaling Bourgery: Il faut mériter par notre valeur que César, perdant quelques
hommes parmi tant de milliers, appelle cela un dommage et un désastre. Les
destins auront beau nous donner un refuge et nous faire évader, je ne voudrais
pas éviter ce qui nous menace. J'ai rejeté la vie, camarades, et je suis poussé
tout entier par l'aiguillon de la mort prochaine; c'est du délire. Seuls, ceux qui
touchent à leur heure dernière peuvent le reconnaître, mais les dieux le cachent
à ceux qui doivent vivre, pour qu'ils persistent à vivre: c'est un bonheur de mourir.]
Bij Storm vinden wij dit als volgt terug:
Sal ons manlijcke daed van Caesar syn ghepresen,
Sal hy dit cleyn verlies onder soo grooten macht
Van veel duysenden als hy heeft te veld ghebracht
Houden voor nederlaagh, soo moet ons deucht uytsteecken,
5 Ende int minste niet an ons courag' ontbreecken.
Alwaert dat ick hier mocht van daen gheraecken vry,
Soo wil ick nochtans niet de dood ontrecken my.
24
Ick heb t'leven verlooft, ick heb de dood verkooren,
Ick sagh niet liever dan d'uyr om daer in te smoren.
10
t'Syn niet dan prickels van de naest anstaende dood
Die my dus rasen doen, dan t'comt uyt s'Hemels schoot.
25
T'is een god-lijck geraes daer met ick wert ghedreven.
Het wort alleen die opt eynde syn van haer leven
Van de Goon g'openbaert te weten en verstaen
15
Dat het gheluckich is te sterven onbelaen.
o o

(fol.69 r -v )

Hier is Storm zo goed op dreef als voor hem mogelijk is. Zijn vertaling laat zich vlot lezen
en heeft althans ièts bewaard van de gespannenheid in de Latijnse tekst. Toch vallen er
ook hier bezwaren aan te voeren, waarvan ik er slechts enkele noem. In zijn vierde regel
vertaalt hij clades als ‘nederlaagh’, terwijl uit de context duidelijk blijkt dat er ‘ramp, onheil’
mee wordt bedoeld. Het pregnante Proieci vitam geeft hij voortreffelijk weer met ‘Ick heb
t'leven

23
24
25

De gedichten van Constantijn Huygens, ed. J.A. Worp, deel V (Groningen 1893), blz. 238-239.
verlooft: afstand gedaan van.
geraes: razernij, waanzin.
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verlooft’, maar bederft dan onmiddellijk het effect door er anderhalve regel op te laten volgen,
waarin hetzelfde tweemaal veel minder krachtig wordt herhaald; regel 9 maakt zelfs de
indruk er uitsluitend ter wille van het rijm te zijn bijgevoegd. En tenslotte ontkracht Storm
ook nog het befaamde felix esse mori - de kern van Vulteius' toespraak - door daarvan te
maken ‘Dat het gheluckich is te sterven onbelaen’. Het gaat niet om ‘onbekommerd, gewillig
sterven’, maar om sterven zonder meer, altijd en onder alle omstandigheden!
De drie geciteerde fragmenten geven met elkaar een vrij duidelijk beeld van het gemiddelde,
dat Storm in zijn vertaling bereikt. In het algemeen laat deze zich zonder al te veel moeite
lezen, maar de typerende eigenaardigheden van Lucanus' stijl vindt men er niet in terug.
Storm geeft, naar de wijze van 16de- en 17de-eeuwse vertalers, de Pharsalia weer op zijn
eigen manier, in zijn eigen stijl. Dat wil in dit geval zeggen: grofweg, prozaïsch berijmend
wat hij eerst in proza had vertaald, met veel overbodige toevoegingen ter wille van maat en
rijm. Men hoort bij hem een echo van Lucanus: meestal zwak, soms wat sterker, af en toe
vrijwel onverstaanbaar. Meer niet, maar ook niet minder.

§ 5. Het voor- en bijwerk van 1620
Alleen al het feit, dat De eerste ses bovcken in druk verschenen, schijnt voldoende geweest
te zijn om bij Storm de lust te doen ‘hercomen om de reste voort te vervolghen’. Hij moet er
vrijwel onmiddellijk mee begonnen zijn en continu hebben doorgewerkt; de Opdracht van
c

de volledige editie is gedateerd: ‘In Amsterdam den eersten Ianuarij XVI .twintigh’.
De uitgever Michiel Colijn maakte er ditmaal geen quarto-uitgave van zoals in 1617, maar
volstond met een bescheidener formaat in octavo. Deze uiterlijke ‘verkleining’ staat echter
in merkwaardige tegenstelling tot het voorwerk. Dat werd over de hele linie juist op gròtere
schaal gebracht. De Opdracht is niet meer enkel gericht tot de leden van de Amsterdamse
Admiraliteit, maar tot die van alle vijf Admiraliteiten in de Republiek: ‘de Ghecommitteerde
Raden ter Amiraliteyt der vijff Collegien, residerende inde respective Quartieren van Holland,
Zeeland ende Vriesland’; bovendien werd de omvang ervan nagenoeg verdubbeld. In plaats
van drie drempeldichten zijn er nu acht, waaronder verzen van Hooft, Vondel en Samuël
Coster. De Korte beschrijvinghe van 't Oorlogh der Romeynen naar Lucius Florus eindigt
niet meer met de dood van Cato, maar bevat het volledige hoofdstuk van de Romeinse
historicus, eindigend met de triomf van Caesar en diens vermoording.
Er is nòg iets merkwaardigs aan dit voorwerk. Leendertz heeft erop gewezen, dat ‘de
eigenaardige plaatsing’ van vier der lofdichten - die van Hooft, Vondel, Coster en Nicolaes
van Wassenaer op een kwart vel zonder signatuur, tusschen het andere voorwerk, bewijst, dat
tot de opneming pas besloten is, toen het geheele werk reeds was afgedrukt.
Daarmede komt overeen, dat Hooft's gedicht van 13 April is, terwijl de opdracht
26
op 1 Januari gedateerd is.

26

P. Leendertz Jr., Bibliographie der werken van P.C. Hooft ('s-Gravenhage 1931), blz. 46, sub nr.
220. - De datering van Hooft's sonnet blijkt uit diens Rijmkladboek, waarnaar het door
Leendertz-Stoett (I, 168) werd afgedrukt.
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Er kan geen twijfel bestaan aan de juistheid van Leendertz' constatering; het is duidelijk
zichtbaar, dat er na de Opdracht een kwart vel (vier bladzijden) ingevoegd is, precies op de
helft van het eerste ‘normale’ vel van 16 bladzijden. Maar het blijft niet bij die éne
merkwaardigheid. Ook dat normale vel vertoont een afwijking in de signatuur. Terwijl bij het
tweede vel op de gebruikelijke wijze de eerste vijf bladen gesigneerd zijn - B; B2; B3; B4;
B5 - en de laatste drie niet, vinden wij in vel A het aequivalent daarvan niet terug. Wij zouden
er - in aanmerking nemende dat de bladen A en A2 resp. de Franse titel en het titelblad
bevatten (beide met blanco verso-zijde) en als zodanig ongesigneerd bleven - drie signaturen
mogen verwachten: A3, A4 en A5. Er zijn er evenwel slechts twee: A3 en A4, terwijl bovendien
de tweede niet klopt: zij komt niet voor op het vièrde, maar op het zèsde blad van het vel.
Hoe moeten wij dat verklaren?
Wij mogen, dunkt mij, veilig aannemen dat de signaturen van vel A werden verwijderd om
de invoeging van het kwart-vel met de lofdichten van Hooft, Vondel, Coster en Van Wassenaer
enigszins te camoufleren. Dat moet dan echter haastig gebeurd zijn, zodat er twee bladen
werden overgeslagen, waaronder dat met de foutieve signatuur A4. De ‘fout’ op dit blad kàn
berusten op een vergissing van de zetter. Deze zou dan bij het signeren de Franse titel en
het titelblad (A en A2) buiten zijn telling hebben gehouden en begonnen zijn bij het eerste
blad van de Opdracht, dat hij markeerde met A. Op die manier voortgaande zou hij voor
[A6] inderdaad uitgekomen zijn op A4. Later werd zijn vergissing - zo moeten wij dan verder
veronderstellen - gedeeltelijk gecorrigeerd: op het eerste blad van de Opdracht werd A
achteraf aangevuld tot A3. - Deze verklaring kan mij echter niet bevredigen. Want dan moet
men aannemen, dat de onjuiste signatuur A4 tweemaal over het hoofd werd gezien: eerst
bij het herstel van de vergissing van de zetter, en later nog eenmaal toen bij de invoeging
van het kwart-vel met de verzen van Hooft c.s. de signaturen van vel A werden verwijderd.
Zo iets is uiteraard niet helemaal uitgesloten, maar toch onwaarschijnlijk genoeg om het
zoeken naar een meer aannemelijke verklaring te rechtvaardigen.

Hypothese inzake vel A
Tenslotte ben ik tot de volgende hypothese gekomen. De onjuiste signatuur A4 wordt erdoor
verklaard, zonder dat men aan een vergissing van de zetter behoeft te denken. Dat is mijn
uitgangspunt geweest, waaruit de rest als het ware vanzelf volgde. Verdere aanwijzingen
voor de juistheid van mijn veronderstelling heb ik echter niet. Hoogstens kan ik aanvoeren,
dat deze past bij de nauwe vervlechting van Storm's editie met de politieke actualiteit zoals
die ook bij de uitgave van 1617 een feit was geweest.
Ik ben geneigd aan te nemen, dat Storm de laatste vier boeken van de Pharsalia reeds
in het begin van 1619 gereed had en dat kort daarop met het zetten van zijn volledige
vertaling een aanvang werd gemaakt. Nu het gevaar van een burger-oorlog in de Republiek
was afgewend, had zijn werk echter de actualiteit verloren die het in 1617 had gehad;
bovendien was het grootste deel van de nieuwe editie slechts herdruk. Noch de uitgever
noch Storm zelf rekenden dus op een groot debiet. Vandaar dat zij besloten tot een
bescheiden uitgave in octavo. Ook het voor- en bijwerk daarin zou bescheiden blijven, in
beginsel gelijk aan dat van 1617. Alleen besloot Storm de Korte beschrijvinghe van de
burgeroorlog door Lucius Florus nu tot het einde toe op te nemen; in
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de uitgave van 1617 was het afbreken bij de dood van Cato tenslotte weinig gelukkig
27
geweest. Verder beschikte hij over enkele nieuwe lofdichten van vrienden, maar daar stond
tegenover dat het lange vers van G. van Elburgh nu zou moeten vervallen. Het was zózeer
28
toegespitst op het onvoltooid-zijn van Storm's vertaling dat het onbruikbaar moest worden
geacht als drempeldicht voor een volledige editie. Dat was jammer, want Van Elburgh had
een samenvatting van de inhoud gegeven, die Storm voor zijn lezers wel nuttig zal hebben
gevonden en die hij dus slechts node liet vervallen. Gelukkig had een van de nieuwe
lofdichters, N. Voocht, een vers geleverd dat ervoor in de plaats kon komen; in de 64
alexandrijnen van zijn Eerdicht op de rijmery, over den Poëet Lucanum, door den
eerwaerdighen, Hoochgheleerden Heere D. Hendrick Storm gaf deze een uitvoerige
opsomming van de algemene motieven in de Pharsalia. Zoals in 1617 door het ‘argumentum’
van Van Elburgh, kon de reeks drempeldichten dus nu worden ingeleid door het Eerdicht
van Voocht. - Wat de Opdracht betreft, het lag voor de hand de volledige vertaling toe te
wijden aan dezelfde vrienden aan wie in 1617 De eerste ses bovcken al waren opgedragen:
Storm's medebroederen van de Amsterdamse Admiraliteit. Lang behoefde het stuk dus niet
te zijn; wat erin gezegd moest worden, kwam neer op: ziehier nu mijn volledige vertaling.
Zo veronderstel ik, dat Storm voor de bescheiden opgezette editie van zijn volledige
Pharsalia in eerste instantie ook een bescheiden voorwerk heeft samengesteld, dat - tezamen
met de vertaling - in de loop van 1619 werd gezet en misschien ook al gedeeltelijk afgedrukt.
Vel A zou er dan, met eenzelfde wijze van signeren der bladen als bij vel B, als volgt hebben
uitgezien:
blad

[A ]

recto:

Franse titel

blad

[A ]

verso:

blanco

blad

[A2]

recto:

titelblad

blad

[A3]

verso:

blanco

blad

A3

recto:

Opdracht aan de
Amsterdamse
Admiraliteit

blad

A3

verso:

Opdracht aan de
Amsterdamse
Admiraliteit

blad

A4

recto:

‘Eerdicht’ van N.
Voocht

blad

A4

verso:

‘Eerdicht’ van N.
Voocht

blad

A5

recto:

Sonnet van Bredero
(als in 1617)

blad

A5

verso:

Sonnet van R. Telle
(als in 1617)

blad

[A6]

recto:

Latijns lofdicht door
29
N. van Wassenaer

blad

[A6]

verso:

Latijns lofdicht door
N. van Wassenaer

blad

[A7]

recto:

Sonnet, getekend met
de zinspreuk
‘Leerende leer ick’

27
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Zie boven, blz. 343.
Zie boven, blz. 339-340.
De dichter van de Griekse Ἁρλεμίας (zie boven, blz. 222-223).
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[A7]

verso:

‘Wat Lucanus voor
een man gheweest
is’, naar Tacitus

blad

[A8]

recto:

‘Wat Lucanus voor
een man gheweest
is’, naar Tacitus

blad

[A8]

verso:

‘Wat Lucanus voor
een man gheweest
is’, naar Tacitus

Voordat het boek met dit (veronderstelde) eerste vel definitief afgedrukt en verschenen
was, noopte de politieke situatie Storm echter tot een herziening van het voorwerk. Zijn
vertaling van de Pharsalia had opnieuw actuele betekenis gekregen! Maurits had zo'n
volledige overwinning op zijn tegenstanders
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behaald, dat velen zich bezorgd gingen afvragen, of hij daarvan geen gebruik zou maken
30
om alle macht aan zich te trekken. De schokkende gebeurtenissen van mei 1619 hadden
niet nagelaten diepe indruk te maken. Wat zou daarop volgen? In de tweede helft van het
jaar kon men nog niet weten dat Maurits zich niet als dictator zou opwerpen, zoals indertijd
Caesar dat na zijn overwinning op de Pompejanen had gedaan. De parallellie tussen de
situatie van 44 v.Chr. in Rome en die in de Republiek drong zich dus vanzelf op. Werd ook
hier te lande de burgerlijke vrijheid met ondergang bedreigd? Men kon niet veel meer doen
dan de loop der gebeurtenissen afwachten. Maar de publikatie van Storm's volledige Pharsalia
bood aan de verontrusten de kans om op onopvallende - en dus ongevaarlijke - wijze uiting
te geven aan hun bezorgdheid en te pleiten voor het behoud van de vrijheid.
Storm merkte, dat de belangstelling voor zijn werk stijgende was. Zoals hij zelf in de
uiteindelijke Opdracht meedeelt, was of werd er ook door leden van de Admiraliteitscolleges
buiten Amsterdam bij hem aangedrongen op voltooiing van zijn vertaling. En vermoedelijk
heeft hij vóór het einde van 1619 al wel geweten, dat de meest vooraanstaande dichters
van Amsterdam (Hooft, Vondel en Coster) niet ongeneigd waren met een drempeldicht
luister bij te zetten aan zijn nieuwe editie. Hoe dit alles precies in zijn werk is gegaan, valt
uiteraard niet te reconstrueren. Maar het resultaat was in ieder geval, dat Storm en zijn
uitgever besloten het voorwerk aan de nieuwe situatie aan te passen, ook al bracht dit mee
dat er in de opmaak van vel A vrij ingrijpend gewijzigd zou moeten worden.
Om te beginnen schreef Storm een andere Opdracht. Voor een werk, ingeleid met
drempeldichten van Amsterdam's ‘hooft’-poëten, kon hij niet volstaan met de bescheiden
toe-eigening die hij oorspronkelijk voorzien had en die min of meer een onder-onsje bleef
tussen hem en zijn ‘medebroederen’ van de Amsterdamse Admiraliteit. Zoals de nieuwe
lofdichten zijn boek uithieven boven de beperking tot eigen kring, zo moest ook de nieuwe
Opdracht dat doen. Vandaar dat deze nu gericht werd tot de leden van de vijf
Admiraliteitscolleges. Vandaar ook de grotere omvang; met minder dan vier bladzijden druks
kwam Storm nu niet toe.
Op 1 januari 1620 was de nieuwe Opdracht voltooid. Maar de toegezegde lofdichten waren
nog niet binnen, in ieder geval nog niet het vers van Hooft dat blijkens diens Rijmkladboek
eerst op 13 april geschreven zou worden. En dat vers diende natuurlijk voorop te gaan,
onmiddellijk gevolgd door de bijdragen van Vondel en Coster; het belangrijkste kon niet
achteraan komen, maar moest dàdelijk de aandacht trekken! Daarmee kon dus de
oorspronkelijke volgorde van de drempeldichten, waarbij het Eerdicht van Voocht als een
soort inleidend ‘argumentum’ fungeerde, niet worden gehandhaafd. Maar dan was er ook
geen enkele reden meer om het te doen voorafgaan aan de sonnetten van Bredero en Telle,
die in poëtisch aanzien veel beter bij Hooft, Vondel en Coster zouden aansluiten. Bovendien
was het wenselijk de volgorde van deze beide sonnetten om te keren. Telle legde immers
de nadruk op de ondergang der vrijheid in de Pharsalia, terwijl Bredero het motief van de
burgeroorlog

30

13 mei: onthoofding van Oldenbarneveldt; 15 mei: posthume veroordeling van Ledenberg (die na zijn
gevangenneming het jaar tevoren zelfmoord gepleegd had) om in zijn kist aan de galg te worden gehangen,
met verbeurdverklaring van zijn goederen; 18 mei: veroordeling van Hugo de Groot en Hoogerbeets tot
levenslange gevangenisstraf, met verbeurdverklaring van hun goederen.
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centraal stelde; anders dan in 1617 was nu het eerste het belangrijkst geworden. Omzetting
van de reeds gezette lofdichten in vel A was dus onvermijdelijk. De rest kon blijven zoals
het was.
In theorie ja, maar nièt in de praktijk! Het voorwerk zou op deze manier met vijf bladzijden
worden vermeerderd, twee vanwege de uitbreiding van de Opdracht en drie voor de nieuwe
lofdichten. Er waren dus 21 bladzijden nodig, terwijl vel A er maar 16 telde. Het zou wellicht
mogelijk zijn geweest, die vijf bladzijden te winnen door ook de vellen B en C (half vel) van
het vooren bijwerk - de eigenlijke vertaling begint met een nieuw vel, dat opnieuw met A is
gesigneerd - bij de herziening te betrekken, maar dan zouden deze opnieuw opgemaakt en
misschien gedeeltelijk herzet moeten worden. Begrijpelijkerwijs voelde de uitgever Michiel
Colyn daar niet voor. Trouwens, ook in vel A wilde hij zoveel mogelijk van het reeds bestaande
zetsel gebruik blijven maken. Als meest praktische en meest economische oplossing besloot
hij daarom tot de volgende regeling. Er zou met de herziene opmaak en het afdrukken van
vel A niet gewacht worden op de toegezegde nieuwe lofdichten; die zouden op een los
kwart-vel achteraf daarin worden ingevoegd. Dat leverde een dubbel voordeel op: enerzijds
werd het probleem van het teveel aan kopij er grotendeels door opgelost, anderzijds kon afgezien van het bewuste kwart-vel - het boek zonder uitstel volledig worden afgedrukt.
Wanneer de verzen van Hooft, Vondel en Coster alle drie binnen waren, behoefde men dan
nog slechts het inlegvel te drukken en bij het binden van het boek in te voegen. Daarmee
was niet veel tijd gemoeid, zodat de eerste exemplaren vrijwel dadelijk voor verkoop gereed
zouden kunnen zijn. Met het oog op de actualiteit - uiteraard een voorbijgaand verschijnsel
- was die spoed uit commerciële overwegingen zeker gewenst.
Zo gebeurde dan ook. Vel A kreeg een andere opmaak, met de nieuwe en meer
omvangrijke Opdracht, en met omzetting van de volgorde bij de drempeldichten van Voocht,
Bredero en Telle. Verder moesten de signaturen vervallen om zo goed mogelijk te
camoufleren, dat de belangrijkste lofdichten eerst achteraf waren ingevoegd. Alleen het
eerste blad van de nieuwe Opdracht werd opnieuw met A3 gesigneerd, waarschijnlijk om
vel A toch even als zodanig te markeren; die éne uitzondering aan het begin van het voorwerk
deed aan de camouflage van het invoegsel geen noemenswaardige afbreuk. Bij het monteren
van Voocht's Eerdicht - in het oude zetsel - op de nieuwe plaats, maakte de zetter echter
een fout; hij zag over het hoofd, dat de eerste bladzijde daarvan gesigneerd was als A4, en
liet dit staan. - En tenslotte moest de uitbreiding van de Opdracht met twee bladzijden
gecompenseerd worden door het vervallen van het Latijnse lofdicht van Nicolaes van
Wassenaer; misschien werd daarbij al aan de mogelijkheid gedacht er straks op het
ingevoegde kwart-vel een nieuwe plaats voor te kunnen vinden. - De nieuwe opmaak van
vel A werd dus als volgt:
blad

[A ]

recto:

Franse titel

blad

[A ]

verso:

blanco

blad

[A2]

recto:

titelblad

blad

[A2]

verso:

blanco

blad

A3

recto:

Opdracht aan de vijf
Admiraliteitscolleges

blad

A3

verso:

Opdracht aan de vijf
Admiraliteitscolleges
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Zie boven, blz. 340-341.
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blad

[A4]

recto:

Opdracht aan de vijf
Admiraliteitscolleges

blad

[A4]

verso:

Opdracht aan de vijf
Admiraliteitscolleges

blad

[A5]

recto:

Sonnet van R. Telle

blad

[A5]

verso:

Sonnet van Bredero

blad

[A6]

recto:

‘Eerdicht’ van N.
Voocht (met de
signatuur A4!)

blad

[A6]

verso:

‘Eerdicht’ van N.
Voocht (met de
signatuur A4!)

blad

[A7]

recto:

Sonnet, getekend met
de zinspreuk
‘Leerende leer ick’

blad

[A7]

verso:

‘Wat Lucanus voor
een man gheweest
is’, naar Tacitus

blad

[A8]

recto:

‘Wat Lucanus voor
een man gheweest
is’, naar Tacitus

blad

[A8]

verso:

‘Wat Lucanus voor
een man gheweest
is’, naar Tacitus

In de tweede helft van april zal ook het toegezegde drempeldicht van Hooft eindelijk zijn
binnengekomen. Waarom het tot 13 april geduurd heeft voordat deze ertoe kwam dit sonnet
te schrijven, zal wel altijd een open vraag blijven. Ambtelijke en/of huiselijke beslommeringen
kunnen daarbij een rol hebben gespeeld, maar misschien was er ook voorzichtigheid in het
spel en wilde de dichter even de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen aanzien alvorens
zich uit te spreken, hoe indirect dan ook. Maar tenslotte kwàm hij dan toch zijn belofte na
en kon het in te voegen kwart-vel tot stand komen. Dat zag er als volgt uit:
blad

[1]

recto:

Sonnet van Hooft

blad

[1]

verso:

Sonnet van Vondel

blad

[2]

recto:

Lofdicht van Coster

blad

[2]

verso:

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

De Opdracht
In de Opdracht aan de leden van de vijf Admiraliteitscolleges komt deze
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strekking weinig tot haar recht. Storm is daarin even voorzichtig als hij geweest was in zijn
Opdracht van 1617, toen hij de eigenlijke bedoeling van zijn publikatie - het hijsen van een
stormsein - camoufleerde met het literaire jargon van een uitgave zonder politieke
32
bijbedoelingen. Datzelfde doet hij nu weer, deels zelfs met vrijwel dezelfde woorden.
Opnieuw vermeldt hij de moeite die hij zich gegeven heeft om ‘onsuyvere Duytsche woorden’
te vermijden, en erkent hij daarin niet helemaal te zijn geslaagd. Opnieuw wijst hij erop, dat
bestudering van Lucanus' geschiedwerk ‘seer nut, vermaackelic, nootsaackelic ende
dienstelick tot midinghe van quaad, ende andrivinge tot goed’ kan wezen. Maar ditmaal doet
hij daaraan een restrictie voorafgaan:
Mijn Heeren sullen ghelieven te dencken dat d'Historie by desen Aucteur
beschreven Poeets-gewijs is gedaan, die dickwils wat wilt gaan weyen, dogh
met discretie [= oordeel des onderscheids] gelesen moeten werden.
Gezien de strekking van de nieuwe drempeldichten als manifest van vrijheidsliefde, kan dit
slechts betekenen dat Storm zich hier distancieert van Lucanus' hartstochtelijk rouwbetoon
om het verlies van de burgerlijke vrijheid. De Romeinse dichter geeft, wil hij zeggen, een
eenzijdige voorstelling van zaken, waardoor men zich niet al te zeer moet laten meeslepen.
Men moet hem lezen zoals men dat ook andere dichters moet doen, met in-acht-neming
van
de regulen ende advisen [...] by Plutarchum voor-ghestelt in seecker tractatien
van sijn morale wercken, hoe-men de Poeeten behoort te lesen, waar van een
onbedorven verstant altijt profijt kan trecken, so men wijslick daar mede te wercke
gaat, denckende oock dat de Historien selfs niet allenthalven volcomen noch
perfect en zijn ...
[Storm doelt hier op de verhandeling πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἄϰούειν, in het
Latijn bekend onder de titel De audiendis poetis, de tweede verhandeling uit
Plutarchus' Moralia. Daarin wordt uitvoerig betoogd, dat men een jongeman moet
leren met oordeel des onderscheids te lezen, zonder zich kritiekloos over te
geven aan de poëten en hun helden of hun uitspraken. ‘... maer hy moet dencken,
dat de poësie is een navolgingh, en uitbeeldingh van menschen zeeden, en van
zoodanigh leeven, dat niet gheheel volmaackt of onberispelijck is, maar met
33
tochten, beroeringhen, valsche waan, en onverstant vermenght’. Men merke
op, dat Storm de uitdrukking ‘niet allenthalven volcomen noch perfect’ kennelijk
aan Plutarchus heeft ontleend.]
De bedoeling is duidelijk! Storm wil voorkomen, dat men er hem van zou gaan verdenken
Lucanus als spreekbuis te hebben gebruikt. De rouw van de Latijnse dichter om het verlies
van de vrijheid moet vooral niet worden geïnterpreteerd als zijn eigen rouw in een analoge
situatie. Hij doet een beroep op de ‘discretie’ van zijn lezers.
Als om de eenzijdigheid van de Pharsalia - ‘dese Historie Poeets-wijse getracteert ende
niet voltrocken’ - nogmaals te onderstrepen, volstaat Storm ditmaal niet met de vermelding
dat hij ter aanvulling en verduidelijking ‘de beschrivinghe van 't selve borgher-oorlogh door
Lucium Florum’ heeft opgenomen, maar geeft hij ook andere literatuur daarover op: de
biografieën van

32
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Zie boven, blz. 337-338.
Ik citeer naar de vertaling van Reinier Telle: Eenige Morale of Zedige Werken van Plvtarchvs.
Vertaalt door R.T. (Amsterdam 1644). Men vindt de bewuste verhandeling aldaar op blz. 46-154;
het citaat op blz. 100-101.
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Caesar, Pompejus en Cato door Plutarchus, alsmede Caesar's De bello civili dat de
burgeroorlog beschrijft uit de tegenovergestelde gezichtshoek. - Vervolgens kondigt hij ook
nu weer zijn bloemlezing betreffende Lucanus uit Tacitus en zijn vertaling van Statius'
Iaer-ghedicht aan, om dan abrupt te besluiten:
Wilt daarom mijn Heeren al te samen dit mijn geringh werck ontfangen met
soo goeden oogh, als ick 't met een goet ende oprecht hert presentere.
De kern van deze Opdracht ligt in de verwijzing naar de verhandeling van Plutarchus:
lees mijn werk met ‘discretie’, d.w.z. met begrip voor de eenzijdigheden en ‘passien’ van
Lucanus, en nièt - zo is de implicatie - als een actueel pamflet! Over de hoofden van de
leden der vijf Admiraliteitscolleges heen richt Storm zich daarmee tot de autoriteiten. Hij dekt
zich bij voorbaat. Maar juist daardoor bewijst hij, er zich wel degelijk van bewust te zijn dat
op dit punt ‘misverstand’ mogelijk was en zijn vertaling als een protest tegen de onderdrukking
van de burgerlijke vrijheid in de Republiek kon worden opgevat. Wilde hij dat laatste werkelijk
niet? Qui s'excuse, s'accuse. En zou hij anders de opname hebben toegestaan van
drempeldichten die toch wel sterk in deze richting wezen?

De drempeldichten
34

a. Vooraan staat het sonnet van Hooft, dat duidelijk de vrijheid centraal stelt, zoals nog
onderstreept wordt door het motto erboven: ‘Lucan. Libertas ultra - Rhaenum - recessit //
Germanum - bonum’ (de Vrijheid is teruggeweken over de Rijn: een kostbaar bezit van de
35
Germanen [en dus ook van de Nederlanders]). Dat is ook het motief van het lofdicht, maar
met een typisch Hooftiaanse wending. Het octaaf herinnert er in zware woorden aan ‘Hoe
dat de Roomsche maght verspuwt der wetten toom’ en daardoor ‘T'afknotten deerlijck van
36
haer kroon heeft lyden moeten’. In het sextet wordt dan het eigenlijke motief ingevoerd:
De vryheydt onghewoon, in Burger-krijgh, te dujren,
Begaf, van die tijdt af, uyt de beroemde mujren,
Haer over Rijn, en kreegh in duytsche talen smaeck.

Dat is enerzijds een vrije weergave van het motto, maar anderzijds een zinspe-

34

35

Gedichten van P.C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, deel I (Amsterdam 1899), blz. 168.
Het sonnet is daar afgedrukt naar de tekst in Hooft's Rijmkladboek, maar de verschillen beperken zich
tot interpunctie en spelling.
Hooft heeft dit motto ontleend aan Phars. VII, 432-436a, de weggelaten woorden aanduidend met een
streepje. De tekst van Lucanus luidt:

quod fugiens civile nefas redituraque numquam
Libertas ultra Tigrim Rhenumque recessit
ac totiens nobis iugulo quaesita vagatur,
Germanum Scythicumque bonum, nec respicit ultra
Ausoniam...
[Vertaling Bourgery: .. fuyant sans esprit de retour cette guerre civile impie, la Liberté s'est
retirée au delà du Tigre et du Rhin; elle que nous avons tant de fois cherchée au péril de
notre vie, est errante, dépôt précieux des Germains et des Scythes, et n'étend pas ses regards
sur l'Ausonie (= Italië).]
36

kroon: kruin. - Hooft vergelijkt namelijk het machtige Rome van vóór de burgeroorlog met een ‘hemelhooge
boom // Wiens breede schaduw kan des middaghs brandt versoeten’.
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ling op de vertaling van Storm. De Vrijheid is ‘duytsch’ geworden in dubbele zin! Dit spel
met twee betekenissen verleent aan het sonnet een luchtigheid die voorkòmt dat het laatste
terzet al te nadrukkelijk ‘politiek’ gaat klinken, ondanks de verwijzing naar Lucanus' felle
aanval op ‘de machten wetteloos’ en ondanks de trotse vermelding van ‘de Duytsche vryheydt’
in de slotregel:
Des sich verheucht Lvcaen, wiens over-vrye dichten
De machten wetteloos, soo spitselijck betichten,
Met u [= Storm] sijn Meester, in des Duytschen vryheydts spraeck.

In 1620 had een goede verstaander daaraan genoeg om te begrijpen wat Hooft bedoelde,
al kon deze zelf dan niet in ‘over-vrye dichten’ spreken.
37
b. Het daarop volgende sonnet van Vondel is minder subtiel dan dat van Hooft, maar
38
zeker niet minder duidelijk. Wat baat het - zo vraagt de dichter - dat Brutus aan de
dwingelandij van Tarquinius een einde gemaakt en ‘een vryen Staet’ (de republiek) in Rome
gevestigd heeft, als de Romeinen weer ‘draghen na het graf // d'Erlanghden vrydom met
39
vermenghde en bloed'ghe handen’? Evenals Lucanus stelt hij Caesar daarvoor aansprakelijk:
‘De staet-sucht eens soldaets was veler Helden dood’; lijdzaam moest Rome het aanzien
Dat Caesar met Laurier omvlochten op zijn Koets
Keerde uyt de slachtingh van soo braven burgherijen
Als oyt Italien had ghestooft in haren schoot,
En won den Scepter met verlies van zoo veel bloedts.

Wie zou daarbij in 1620 niet gedacht hebben aan de afzwering van Filips II, de Republiek,
de terechtstelling van Oldenbarneveldt, en aan Maurits als een potentiële Caesar?
40
c. Samuël Coster kan het zo niet! In zijn Lof-dicht - slechts ondertekend met zijn zinspreuk
‘Over al 'thvys’ - klinkt de actualiteit alleen in de eerste vier regels even door, en dan nog
maar vaag:
Hoe dat der trotser vorsten alderhooghste recht,
Alleenelijck bestaat in d'uytkomst van t'gevecht
En inde reden niet, dat zal die wel bemercken
Die maer met op-let leest Lucanus grootse wercken...

De twaalf daarop nog volgende regels bevatten slechts een traditionele hulde aan de geleerde
vertaler Storm: ‘Den Hemel, loof ick, heeft ons dees Poët verweckt’. Méér dan het vers zal
hier de náám van de lofdichter ‘gesproken’ hebben: men wist in 1620 wat men aan Coster
had en aan welke kant hij stond.
d. Het lofdicht van de geleerde Nicolaes van Wassenaer, geneesheer en classicus, valt
een beetje uit de toon, doordat het in het Latijn geschreven en dus niet voor elke lezer
toegankelijk is. Als mijn hypothese omtrent vel A juist is, werd het trouwens reeds gedicht
vóórdat besloten was in het voorwerk de actualiteit van de Pharsalia te onderstrepen, en
deed het op de laatste bladzijde van het ingevoegde kwart-vel min of meer dienst als
41
bladvulling.

37
38
39
40
41

WB II, blz. 396.
Bedoeld wordt Lucius Junius Brutus, die omstreels 500 v. Chr. koning Tarquinius afzette en in Rome de
republiek vestigde.
met vermenghde en bloed'ghe handen: in een bloedig handgemeen.
Samuël Coster's Werken, uitgegeven door R.A. Kollewijn (Haarlem 1883), blz. 612.
Zie boven, blz. 355.
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e. Daarentegen sluit het sonnet van Telle weer goed bij de verzen van Hooft en Vondel aan.
Wat dit sonnet in het voorwerk van de editie-1617 minder goed deed passen - namelijk dat
daarin meer nadruk wordt gelegd op de vrijheid als inzet van de strijd tussen Caesar en
42
Pompejus dan dat er gewaarschuwd wordt tegen burgeroorlog in het algemeen - dat maakte
het nu juist bijzonder geschikt voor de editie-1620.
f. Het omgekeerde geldt voor het sonnet van Bredero. Maar deze was inmiddels gestorven,
en zijn stem mocht onder die van de andere grote Amsterdamse dichters daarom des te
minder ontbreken. Bovendien: ook bij de nieuwe strekking van het voorwerk bleef het immers
waar, dat Storm met zijn vertaling een daad had gesteld die dankbaarheid verdiende ‘van
43
weghen 't vaderlant’.
g. De 64 alexandrijnen van het Eerdicht door N. Voocht geven een vrij uitvoerige
opsomming van de motieven in de Pharsalia, waaruit volgens de lofdichter veel te leren valt.
Hij spreekt dan ook van ‘dit spieghel-boeck’ en ‘Een schone spieghel die is nut voor alle
man’, om tenslotte hulde te brengen aan Storm door wiens toedoen de Nederlandse jeugd
nu Lucanus' ‘musa hoort Neerlantse rymjes quelen’. Op de actualiteit van het werk wordt
niet gedoeld, zoals trouwens bij het oorspronkelijke voorwerk - waartoe het Eerdicht m.i.
behoorde - ook niet werd beoogd.
h. Tenslotte volgt dan nog het sonnet van een onbekende, wiens identiteit ik, ondanks de
zinspreuk ‘Leerende leer ick’, niet heb kunnen achterhalen. Men vindt, zo betoogt hij, in dit
boek enerzijds het bewijs van ‘Den yver, die d'Heer Storm doet tot de Poësy’ en ‘Ten and'ren,
naeckt en klaer, de Roomsche vileyny’. Ook hier ontbreekt elke zinspeling op enige vorm
44
van actualiteit.
Uit dit overzicht is wel gebleken, dat eigenlijk alleen de sonnetten van Hooft en Vondel gesteund door de náám van Coster - naar de actualiteit verwijzen. Desnoods kan men
zeggen dat ook de sonnetten van Telle en Bredero dit doen, maar die werden niet uit de
situatie van 1620 geschreven en zijn dan ook, zelfs bij Telle, minder suggestief op het punt
waarom het gaat: de vrijheid. De overige verzen zijn lofdichten in de gebruikelijke trant,
zonder rechtstreeks verband met de actualiteit. Maar de suggestieve kracht van de eerste
twee sonnetten is sterk genoeg om zich bij de lezer óók nog te doen gelden als hij de overige
verzen leest. Hij zoekt er onwillekeurig dezelfde strekking in als in de liminaria van Hooft en
Vondel; wat niet actueel bedoeld werd, interpreteert hij zoveel mogelijk toch in hun zin: als
bevestiging of uitwerking van wat zij hadden gezegd. Men mag daarom de drempeldichten
van 1620 zien als
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Zie boven, blz. 340-341 en 353-354.
Zie boven, blz. 340.
Opmerkenswaardig is, hoe openlijk zowel Voocht als de dichter van het laatste sonnet aansluiten bij het
slot van Bredero's lofdicht, dat zij uit de editie-1617 kenden. Men vergelijke:

Bredero:
Neerlanders kompt met mijn
Sijn ouwt versilvert hooft met groene Lauren cieren.
Voocht: Na Phoebi tempel u met groene Lauren port
En t'silver-blinckend' haer van 't wijse hooft omgort.
Leerende leer ick: Daarom komt altemaal hem met u gunst te moet,
En t'oudt bedaechde hooft met Lauren kransen kronen.
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een soort vrijheids-manifest van de Amsterdamse dichters, met de Pharsalia als ‘toevallig’
maar bijzonder adequaat uitgangspunt - mits men daarbij niet uit het oog verliest dat het
uiteindelijk Hooft en Vondel waren, die aan de drempeldichten dit manifesterende karakter
verleenden.

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

§ 6. De volledige vertaling van 1620
Storm heeft van het feit dat De eerste ses bovcken in de volledige editie werden herdrukt,
gebruik gemaakt om ze enigszins te herzien en te polijsten - iets waartoe hij in 1617 vanwege
de haast bij de uitgave geen gelegenheid had gehad. Ingrijpend zijn de aangebrachte
wijzigingen overigens niet. Zij beperken zich - voor zover mij uit een aantal steekproeven
bleek - tot kleine veranderingen ter wille van meer nauwkeurigheid in de vertaling of meer
regelmaat in het metrum. Van beide vindt men in de propositio al dadelijk goede
48
voorbeelden. In reg. 4 werd de antimetrie uit de eerste vershelft weggewerkt; er staat nu:
‘De daden oock onvroom ...’. In reg. 12 was ‘in commune nefas’ uit Phars. I, 6 niet
weergegeven; dat wordt nu verholpen door ‘Te samen over hoop’ te veranderen in ‘Tot
alghemeen verderf’. De metrisch bijzonder ongelukkige regels 13 en 14 worden zo goed
mogelijk geregulariseerd tot:
En hoe spits-vinnich daer eenderley in slaghoorden
Pijck vanen veldt-gheschrey, sich dreyghden en doorboorden.

Verder bracht Storm in de marge van zijn tekst nu de gebruikelijke inhouds-aanduidingen
van de perikopen aan, waardoor het geheel een overzichtelijker en verzorgder karakter
kreeg. Daarentegen liet hij ook in de nieuwe editie de - eveneens gebruikelijke - argumenta
boven de ‘boecken’ weg; misschien omdat deze ook in zijn Latijnse bron niet voorkwamen.
Iets essentieels verandert er met dit alles niet. De eerste ses bovcken blijven ook na de
herziening wat zij in 1617 waren: een vage echo van Lucanus in weinig dichterlijke
alexandrijnen.
De vier boeken, die eraan werden toegevoegd, staan ongeveer op hetzelfde peil. Misschien
vertonen zij wat meer vertaal- en versvaardigheid, met wat minder inzinkingen. Maar een
regel als de tweede in het hieronder volgende fragment levert het bewijs, dat Storm ook nu
de alexandrijn niet werkelijk beheerst; uit 11b en 12 - een eigen omschrijving van ‘Romeinse
burgers’ - blijkt dat hij nog steeds het onderscheid tussen rijm en dicht niet goed aan-

45
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Zie boven, blz. 341-343.
De veronderstelling, dat deze vertaling van Storm's eigen hand is (zie boven, blz. 342- 343), wordt
daardoor gesteund.
Zie boven, blz. 343.
Zie voor de tekst van 1617 het citaat hierboven, blz. 346-347.
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voelt. Ik geef dat fragment, zonder er ditmaal het Latijn aan te doen voorafgaan. Een
vergelijking tussen de oorspronkelijke en de vertaalde tekst zou enkel tot dezelfde conclusies
leiden, die wij in § 4 reeds getrokken hebben. Het is er mij hier slechts om te doen, door het
citeren van een wat langere en voor Storm's doen betrekkelijk geslaagde passage, een
indruk te geven van de vorm waarin de Nederlanders uit 1620 de volledige Pharsalia tot hun
beschikking kregen. Wie er het Latijn naast legt, ontdekt onmiddellijk, hoeveel finesses er
verloren zijn gegaan en hoeveel onzuiverheden toegevoegd. Maar het geheel is zowel
leesbaar als begrijpelijk; men kan er Lucanus althans globaal uit leren kennen. Meer had
Storm niet willen bereiken en meer verwachtten zijn lezers ook niet van hem.
De bewuste passage is de weergave van Phars. VII, 545-565a. De beslissende slag bij
Pharsalos is begonnen, en de eerste gevechten zijn ten gunste van Caesar verlopen. Maar
dan komt hij te staan tegenover de harde kern van Pompejus' leger. In plaats van hulp- en
huurtroepen zijn het nu Romeinse burgers die hij bevechten moet!

5

10

15

20

25

30

35

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

(fol.111 r -v )

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

49

Zie boven, blz. 335-336.
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historische epos in aanraking te komen, het hing allerwegen in de lucht. Maar daarom behoeft
het nog niet uitgesloten te worden geacht, dat er ook van Storm's vertaling op dit punt enige
invloed is uitgegaan. De politieke omstandigheden hadden ertoe geleid, dat dit werk drie
elementen in zich verenigde die volgens de theorie onverenigbaar waren: epos,
(niet-legendarische) historie en actualiteit. Het zou niet vreemd zijn, als deze combinatie
een zekere aantrekkingskracht zou hebben gehad, vooral voor geëngageerde dichters zoals
b.v. Vondel er een was.
Het bovenstaande mocht niet ongezegd blijven. Maar er dient onmiddellijk aan te worden
toegevoegd, dat wij de invloed van Storm vooral niet moeten overschatten. Zonder hem zou
de Nederlandse epiek zich ongetwijfeld langs precies dezelfde lijnen hebben ontwikkeld als
nu. Zijn vertaling van de Pharsalia is voor die ontwikkeling misschien niet helemáál irrelevant
geweest, maar in géén geval van meer dan ephemere betekenis.
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Hoofdstuk VII
Vondel's ‘Verovering van Grol’ als aanloop naar een oorspronkelijk
epos
§ 1. ‘Slechts een zang’
Tussen 1625 en 1630 heeft Vondel in een reeks van hooggestemde lofzangen het leven en
bedrijf van Frederik Hendrik letterlijk van jaar tot jaar begeleid. In 1625 heet hij de nieuwe
stadhouder uitbundig welkom in de Begroetenis; in 1626 luidt hij de Geboortklock bij de
geboorte van diens zoon Willem II; in 1627 viert hij met de Verovering van Grol diens eerste
belangrijke overwinning op de Spanjaarden; in 1628 laat hij in Amsteldams Wellekomst de
Stedemaagd van Amsterdam de Prins verwelkomen als vredestichter in de strijd tussen
magistraat en kerkeraad; in 1629 verheerlijkt hij hem in zijn Zegesang als veroveraar van
Den Bosch.
Al deze lofzangen, hoe verschillend ook van structuur en toon, hebben met elkaar gemeen
dat zij ontstaan zijn in de sfeer van het epos en - met uitzondering van de laatste - hun luister
goeddeels ontlenen aan epische motieven en reminiscensen. Het is duidelijk, dat Vondel in
deze jaren ‘bezeten’ is van bewondering voor de twee epen die hij omstreeks 1620 in hun
oorspronkelijke taal had leren kennen en waarin hij zich sindsdien steeds meer was gaan
1
verdiepen: de Aeneis en de Gerusalemme liberata. Hij kan het eenvoudig niet laten, telkens
weer aan te sluiten bij het voorbeeld van Vergilius en Tasso.
2
In de Begroetenis krijgt de beschrijving van Frederik Hendrik's verlangen om ondanks
zijn jeugd deel te nemen aan de slag bij Nieuwpoort het karakter van een epos-fragment,
compleet met ingelaste toespraken, Homerische vergelijkingen, en een flitsende evocatie
van de slag zelf (vs.71-140).
3
De Geboortklock gaat nog veel verder. Venus bereidt er de samenkomst van Frederik
Hendrik en Amalia, waarin hun zoon verwekt zal worden, met eenzelfde zorg voor, als zij
het in Aeneis IV het ‘huwelijk’ van Aeneas en Dido doet. Alleen werkt Vondel dit motief breder
en pralender uit, met een meeslepend plezier in het rusteloos bedrijf van de wemelende
stoet cupidootjes die het liefdesverlangen van Amalia steeds hoger opvoeren, totdat zij
eindelijk vervulling vindt in de armen van haar uit het leger teruggekeerde bruidegom. Zonder
rechtstreeks daaraan ontleend te zijn, is deze uitwerking kennelijk toch méér geïnspireerd
op de episode van Armida en Reinout bij Tasso dan op het sobere relaas van Vergilius.
Maar de laatste is weer Vondel's voorbeeld geweest bij de beschrijving van Frederik Hendrik's
harnas, waarop in kunstig drijfwerk de voornaamste heldendaden van de jonge prins staan
afgebeeld (vs.348-403): een variant op het slot van Aeneis VIII waar het schild van

1

2
3

In 1620 blijkt hij met deze beide epen reeds voldoende vertrouwd, om er in een Opdracht met enige trots
gebruik van te maken: voor de Aeneis in die van Hierusalem verwoest (WB II, 77-82), voor de
Gerusalemme in die van De Helden Godes des Ouwden Verbonds (WB II, 304-307).
WB II, blz. 508-520.
WB II, blz. 769-803.
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Aeneas versierd is met episoden uit de Romeinse geschiedenis, zoals in Ilias XVIII dat van
Achilles het was met voorstellingen uit het menselijk leven. Trouwens, ook in de gedeelten
van de Geboortklock, die niet of minder duidelijk op Vergilius en Tasso teruggaan, blijft de
verhaaltrant die van het epos: steeds verlevendigd door episoden, vergelijkingen, toespraken
of verzuchtingen in oratio recta. Zelfs de bucolische passage over de begroeting van de
jonggeboren prins door boer Melcker met zijn ‘schrander Elsken’ (vs.648-698), en de speelse
episode over het vreugdebetoon van de Haagse Vijvernimf met haar gevolg van
‘watergodheden’ (vs.707-758) krijgen in deze context een quasi-epische allure die
onwillekeurig even herinnert aan wat Ariosto in dat opzicht wist te bereiken. De
Renaissancistische uitbundigheid, die de romanzo kenmerkt en die Tasso in de Gerusalemme
niet helemaal had losgelaten, heeft Vondel blijkbaar genoeg aangesproken om hem in zijn
geboortezang tot een daarmee verwante ludieke exuberantie te inspireren.
4
De Verovering van Grol voert de aansluiting van de lofzang bij het epos tot een climax,
het uiterste dat daarmee bereikbaar was.
5
In Amsteldams Wellekomst, waarvan het onderwerp zich trouwens nauwelijks voor de
aanwending van epische motieven leende, is de afstand veel groter. Maar de 166 regels
van het gedicht blijven op hùn manier een heldentoon voeren; zij mogen dan niet zo
rechtstreeks aan een heldendicht doen denken, een heldenzang kan men ze zeker noemen.
Frederik Hendrik wordt er verheerlijkt als ‘doorluchtigste der helden’ (vs.87); zijn krijgsdaden
worden in de herinnering opgeroepen, zijn overwinningen gevierd. En op twee plaatsen
blijkt, hoezeer dit alles in de sfeer van de Aeneis ligt. Als de Stedemaagd zich voorstelt hoe
Frederik Hendrik over enige tijd zijn jonge zoon met zich in de strijd zal voeren om hem het
oorlogsbedrijf te leren, dan ziet zij ‘te gader // Moedigh draeven soon en vader, // Als Aeneas
de Trojaen, // Met den groeyenden Ascaen’ (vs.79b-82). Even verder wordt de Prins
vergeleken met Neptunus, zoals deze in het eerste boek van de Aeneis door het enkele feit
van zijn verschijnen een einde maakt aan het gevaar waarin de vloot der Trojanen door het
woeden van Aeolus verkeert (vs.103-115). Kenmerkend is ook dat het welkom van de
Stedemaagd, al is het op zichzelf niet episch, wordt gericht tot een vorst wiens hoogste
ere-titel luidt: ‘heldendichters stof’ (vs.165).
De verovering van Den Bosch zou zich, nòg beter dan die van Grol, geleend hebben voor
6
een triomflied dat aan het epos grensde. Maar Vondel's Zegesang is van geheel andere
aard. In de Verovering van Grol had de dichter een prestatie geleverd, die in haar soort
nauwelijks te overtreffen viel. Als hij dit toch probeerde, was de kans groot dat hij slechts
zichzelf zou herhalen op lager niveau. Vandaar dat Vondel besloot zijn Zegesang te schrijven
als het volstrekte tegendeel van de Verovering. Niet in ‘epische’ alexandrijnen, maar in
‘lyrische’ viervoeters; niet met brede beschrijvingen, maar met een schijnbaar achteloze
opeenvolging van kleine details die een soort pointillistische voorstelling van de
gebeurtenissen opleveren; met Frederik Hendrik nièt als een Hollandse Aeneas, maar als
een figuur sui generis die slechts terloops vergeleken wordt met enkele historische helden
uit de Oudheid als Alexander (vs.17-24), de Scipiones en Pompejus (vs.501-504); niet met
de rustige voortgang van een gedragen stijl, maar met een speelse afwisseling van ernst
en ironie, verheven en gemeenzaam taalgebruik. Zo is de Zegesang

4
5
6

WB III, blz. 128-152.
WB III, blz. 182-186.
WB III, blz. 267-285.
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een uitgesproken niet-episch - naar analogie van ‘anti-petrarkistisch’ zou men bijna kunnen
zeggen: ‘anti-episch’ - gedicht geworden, maar in negatieve zin nog altijd door het epos
beheerst en bepaald.
Wij moeten de Verovering van Grol in de context van de omringende lofzangen op Frederik
Hendrik zien om de aard ervan duidelijk te onderkennen. De aansluiting bij de structuur van
het heldendicht is hier zó sterk, dat men onwillekeurig de neiging heeft het vers als ‘een
7
klein epos’ te karakteriseren, zoals b.v. Sterck heeft gedaan. In het moderne spraakgebruik
moge deze term niet onaanvaardbaar zijn, literair-historisch kan hij slechts tot misverstand
leiden. Immers, het epos was voor de 17de-eeuwers een zeer bepaald en aan strenge
voorschriften gebonden genre, waartoe de Verovering van Grol niet gerekend kan worden.
En Vondel had te veel eerbied voor de regels van de poëtica om bedoeld te kunnen hebben,
dat zijn gedicht desondanks als epos zou worden opgevat. Wij zullen trouwens zien, dat hij
er allerlei aanwijzingen in heeft verwerkt om dit te voorkomen en er zijn lezers van te
overtuigen dat zij slechts een zegezang vóór zich hadden.
Ook Geerars beschouwt de Verovering van Grol als een ‘klein heldendicht’, zij het in
andere zin dan Sterck. Hij gaat er namelijk van uit, dat de Nederlandse literatuur in de 17de
en 18de eeuw náást de grote heldendichten (de eigenlijke epen) ook het ‘kleine heldendicht’
of epyllion als genre gekend en beoefend heeft. Onder de voorbeelden, die hij daarvan geeft,
8
neemt de Verovering van Grol de eerste plaats in. In mijn vierde hoofdstuk heb ik echter al
uiteengezet, waarom ik er niet aan geloof dat het epyllion door de dichters van Renaissance
9
en Klassicisme als een afzonderlijk genre werd beschouwd; ik kan hier dus volstaan met
daarnaar te verwijzen. Het gebruik van de term werkt verwarrend, omdat hij het bestaan
suggereert van een genre, dat in de Renaissancistisch-klassicistische poëtica niet voorkomt
en door de dichters van die tijd niet bewust werd beoefend.
De juistheid van dit laatste wordt indirect bevestigd door Johannes Kinker, die heel wat
dichter bij de Klassicistische poëtica stond dan wij en zeker niet verzuimd zou hebben op
het epyllische karakter van de Verovering van Grol te wijzen, als hij met dat begrip vertrouwd
was geweest. Daarvan is echter geen sprake in de terloopse opmerking die hij - in zijn
onuitgegeven, ten behoeve van zijn colleges opgestelde notities over De Nederduitse
Dichtkunst - over het gedicht maakt in verband met het Nederlandse epos uit de 18de eeuw.
Kinker heeft voor dat epos weinig waardering en merkt op, dat Vondel het in zijn Verovering
van Grol ‘oneindig beter’ deed dan de latere heldendichters. Maar - zo laat hij daar
10
onmiddellijk op volgen - dat is ‘slechts een zang en heeft dus geen verscheidenheid genoeg’.

7
8
9
10

J.F.M. Sterck, Het leven van Vondel 1627-1640, in: WB III, blz. 3-34; de bewuste term op blz. 18.
C.M. Geerars, Het epyllion en de structuur van Tollens' Overwintering op Nova Zembla, in: De Nieuwe
Taalgids LX (1967), blz. 361-372; de passage over het epyllion en Vondel's gedicht op blz. 362-364.
Zie boven, blz. 216-221.
Geciteerd in: G.J. Vis, Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de
voorredes bij zijn gedichten (1819-1821), diss. Amsterdam S.U. (Zwolle 1967), blz. 188.
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Slechts een zang. Een aan het epos ontleende uiterlijke structuur en de aanwending van
epische motieven (met inbegrip van het wonderbaarlijke) maken van een gedicht nog geen
epos. Daarvoor is óók nodig, dat het werk een diepere zin heeft die tot lering strekt, met
name van vorsten en aanzienlijken. Bovendien moet het een omvang hebben, die de
aanwending mogelijk maakt van breed-uitgewerkte, min of meer zelfstandige episoden
11
waardoor de nodige ‘verscheidenheid’ verzekerd wordt. Er is voor Kinker geen twijfel
mogelijk: de Verovering van Grol heeft ondanks de uiterlijke gelijkenis niets wezenlijks met
het epos gemeen; het is en blijft ‘slechts een zang’.
Ik ben overtuigd, dat Vondel er precies zo over dacht en Kinker's uitspraak volledig zou
hebben onderschreven. Ook voor hem was de Verovering van Grol slechts één van zijn vijf
grote lofzangen op Frederik Hendrik, al onderscheidde het zich van de vier andere door een
ver-doorgevoerde navolging van de epische structuur.
Toch mag deze zegezang in een geschiedenis van het Renaissancistisch-klassicistische
epos in de Nederlanden niet onbesproken blijven. Daarvoor markeert hij een te belangrijk
12
moment. Hier voor het eerst blijkt een Nederlands dichter zó geboeid dòòr en zó vertrouwd
mèt het heldendicht, dat hij er niet alleen motieven aan ontleent, maar het ook in zijn
vormgeving bewust navolgt. Dat het juist Vondel is die dit doet, behoeft ons niet te
verwonderen. In deze paragraaf is al gereleveerd, hoezeer hij zich na 1620 met de studie
van de Aeneis en de Gerusalemme bezig hield. Het is dan ook allerminst onwaarschijnlijk,
dat hij in 1627 reeds het voornemen koesterde een eigen epos te gaan schrijven, zodra hij
zich daartoe voldoende onderlegd voelde. Vijf jaar later, in augustus 1632, correspondeert
hij met Hugo de Groot over zijn Constantinade en de problemen waarvoor die hem stelt.
Daaraan moet heel wat zijn voorafgegaan: het definitieve besluit zich aan een oorspronkelijk
heldendicht te wagen, het vinden van een passend onderwerp en een passende held,
bezinning op de godsdienstige en morele waarden die zijn werk moest uitdragen, het
concipiëren van een voorlopig compositie-schema met de vereiste afwisseling van
hoofdhandeling en episoden. Vijf jaar is voor dit alles zeker niet te veel, als wij met de
13
oriënterende voorstudies rekening houden. Het lijkt mij daarom alleszins gerechtvaardigd,
verband te leggen tussen Vondel's plannen voor een eigen epos en de ongewone vormgeving
die hij koos voor zijn zegezang op de verovering van Grol. Het was niet alléén uit bewondering
voor het epos of omdat hij de structuur daarvan juist voor dit geval bijzonder adequaat achtte,
dat hij zijn gedicht op een zo ongebruikelijke ma-

11
12
13

Zie boven, blz. 140-148.
Of was Laurens Reael hem vóór geweest? Zie boven, blz. 228-229.
Ik sta sceptisch tegenover de veronderstelling van Sterck, ‘dat het Hugo de Groot is geweest, die veel
invloed heeft gehad op Vondel bij de keuze van den held voor zijn Epos’ (J.F.M. Sterck, Rondom Vondel,
z.pl. [Amsterdam] 1927, blz. 27), Veel waarschijnlijker lijkt het mij, dat Vondel geheel zelfstandig tot de
keuze van zijn onderwerp en tot een eerste conceptie van zijn epos gekomen is, en beide eerst achteraf
ter beoordeling aan Hugo de Groot heeft toegezonden. Helaas is de desbetreffende brief niet bewaard
gebleven, maar uit het antwoord van De Groot valt af te leiden dat Vondel hem een concreet plan had
voorgelegd, al waren er bepaalde punten waarop de dichter zich niet helemaal gerust voelde en graag
diens deskundig oordeel zou vernemen. Zie voor de brief van De Groot: J.F.M. Sterck, Vondel-brieven
(Amsterdam-Sloterdijk 1935), blz. 69-71.
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nier opzette. Hij deed dit óók en waarschijnlijk zelfs in de eerste plaats, om zich te oefenen
in het gebruik van een aantal structuur-elementen en motieven die voor het epos kenmerkend
zijn: propositio, invocatio, het wonderbaarlijke in de narratio, de brede beschrijvingen, de
Homerische vergelijkingen, de gedragen en verheven toon. Hij wilde nagaan, of hij in staat
was daarvan gebruik te maken op een wijze die hem zelfvertrouwen gaf voor het moment
waarop hij ze straks in volle ernst zou gaan hanteren. Want volle ernst was het in de
Verovering van Grol nog niet. Het bleef daar bij een experiment met epische bestanddelen,
die in een zegezang wel enige expressieve waarde konden hebben, maar er in hoofdzaak
toch uiterlijke ornamenten waren. Hun intrinsieke betekenis kon slechts tot haar recht komen
binnen het kader van een werkelijk epos, zoals hij er straks een hoopte te schrijven. Een
jonge vogel moet echter aan zijn vleugels wennen, voordat hij ermee durft te vliegen.
De Verovering van Grol is inderdaad ‘slechts een zang’, maar tèvens Vondel's aanloop
voor de grote sprong naar een eigen epos.

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

vs.5-12 Daarna volgt, evenals in de Aeneis, de invocatio. Maar deze is bij Vondel
verchristelijkt; hij richt zich niet rechtstreeks tot de Muze, maar tot God, die hij smeekt zijn
‘sangheldin’ te willen geleiden op haar oorlogstocht. Daarin is de invloed merkbaar van
Tasso, die kerstening van het epos had voorgeschreven. In de aanhef van de Gerusalemme
(I, st.2) roept deze weliswaar evenals Vergilius óók de Muze aan, maar een Christelijke:
haar ‘die uw voorhoofd op Helicon niet bevlecht met verwelckelycke laurieren, maer boven
14
in den hemel onder de saligen [sic] reyen een gulde kroon voert van onsterflycke starren’;
volgens sommige interpretatoren wordt daarmee de Heilige Maagd bedoeld. Vondel vermijdt
elke onduidelijkheid op dit punt door hier in zijn imitatio een eigen weg te gaan.
vs.13-20 In de Aeneis ontbreekt een dedicatio, maar Vondel draagt zijn

14

Naar de vertaling van Vondel; zie: J.F.M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring (Bussum 1918),
blz. 83-104 (‘Vertaling van Tasso’); het citaat op blz. 98.
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dichtwerk aan Frederik Hendrik op, zoals Tasso de Gerusalemme had toegewijd aan Alfonso
15
II d'Este. Dat hij in zijn dedicatio inderdaad het voorbeeld van Tasso voor ogen heeft gehad,
blijkt uit een onmiskenbare parallel. Hij vraagt namelijk de Prins, als deze in een ogenblik
van ontspanning tijd vindt voor zijn ‘ruw gedicht’, heusch over hem te willen oordelen. Wij
herkennen daarin de echo van Tasso's verzoek aan Alfonso: ‘ontfangt beleefdelyck met een
16
vrolyck aengesicht, dese myne schriften’.
vs.21-44 Na dit alles kan de narratio beginnen. Een korte inleiding is echter wenselijk om
de lezer enigszins wegwijs te maken in de situatie waarnaar hij zal worden verplaatst. Vondel
richt zich voor deze inleiding weer zoveel mogelijk naar Vergilius. Deze begint zijn eigenlijke
verhaal met een z.g. descriptio loci, en wel van Carthago, de plaats waar het eerste deel
van zijn epos zich zal afspelen. Hij maakt daarvan echter tevens gebruik om uiteen te zetten,
waarom Juno de Trojanen zo vijandig gezind is; zij heeft Carthago zó lief dat zij doet wat zij
kan om de stichting van Rome - de toekomstige erfvijand van haar stad - te verhinderen of
althans te vertragen. Vondel sluit bij dit laatste aan; met weglating van de plaats-beschrijving
beperkt hij zich tot een descriptio van de toestand op politiek en militair gebied, zoals deze
zich na de slag op de Witte Berg (1620) en de dood van Maurits (1625) in Europa en de
Nederlanden ontwikkeld had. Voor zover dit bij een dergelijk pragmatisch overzicht mogelijk
is, slaagt hij er daarbij op alleszins bevredigende wijze in, de kroniekstijl te vermijden en een
epische toon te bewaren.
vs.45-80 Tegen deze achtergrond kan nu het beleg van Grol aan de orde komen. Het
verhaal daarvan wordt ingezet met een pakkende en al dadelijk ‘bovennatuurlijke’ episode.
De geest van Willem de Zwijger verschijnt in de droom aan Frederik Hendrik om hem aan
te zetten tot nieuwe activiteit. Vondel heeft daarbij vooral Aeneis V, 722-740, voor ogen
gehad, waar de schim van Anchises met eenzelfde bedoeling Aeneas bezoekt. Tegelijkertijd
heeft hij echter ook aan Aeneis II, 270-297, gedacht: de verschijning van Hektor's schim
aan de slapende Aeneas om hem te waarschuwen dat de Grieken Troje hebben overrompeld.
In deze episode nemen de wonden van Hektor een belangrijke plaats in; zij zijn het eerste
wat Aeneas ziet. Vondel liet zich de kans niet ontglippen die dit hem bood. Doordat Willem
I vermoord was, kon hij in diens verschijning als het ware Anchises en Hektor laten
samenvallen. 's Prinsen vader spreekt als de eerste, en ‘toont het gaepen van een' eeuwig
bloende wonde’ als de laatste. - Maar daar blijft het nog niet bij. Ook voor zijn inleidende
beschrijving van de nacht, waarin de droomverschijning plaats vindt, heeft Vondel aan
Vergilius ontleend, en wel aan diens beroemde verzen uit Aeneis VIII, 26-27, waarvan het
laatste - ‘alituum pecudumque genus, sopor altus habebat’ - duidelijk herkenbaar is in de
regels 47-48:
En vee en vogel sweegh in 't midden van den nacht;
Door eenen diepen slaep betoovert en verkracht.

Vondel's eerste hantering van het wonderbaarlijke in zijn quasi-epos had moeilijk Vergiliaanser
en ‘epischer’ kunnen zijn dan zij is!

15
16

C.M. Geerars noemt deze verzen ten onrechte ‘een tweede invocatio’ (Het epyllion enz., blz. 363).
Gerus. I, st. 4; vertaling van Vondel (Sterck, Oorkonden, blz. 99).
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Het verdient aandacht, dat Vondel een zo weinig spectaculair geval van
wonderbaarlijk gebeuren als uitgangspunt kiest; een droomverschijning is bijna
‘natuurlijk’. En ook verder weet hij op dit punt steeds maat te houden. Hij heeft
blijkbaar aangevoeld, dat een strijd tussen Hemel en Hel - het Christelijk
aequivalent van de onderlinge twisten der goden in het epos van de Oudheid hier te zwaarwichtig geweest zou zijn, gezien de beperkte betekenis van het
bezongen heldenfeit en de geringe omvang van zijn gedicht. Daarom volstaat
hij met slechts één, gemakkelijk aanvaardbare, bovennatuurlijke verschijning om
te doen uitkomen dat Frederik Hendrik gestimuleerd en gesteund wordt door de
machten van het Goede. Straks zal hij, eveneens door slechts één buiten-aardse
gestalte, de Spanjaarden doen zien als dienaren van het Kwaad. De strijd tussen
Hemel en Hel is op de achtergrond dus wel degelijk aanwezig, maar wordt niet
geaccentueerd. De vertegenwoordigers van God en Duivel komen niet
rechtstreeks met elkaar in botsing; zij brengen de handeling slechts op gang om
dan weer uit het gedicht te verdwijnen. Ongetwijfeld mede om die ephemere
functionaliteit te compenseren en te maskeren, geeft Vondel ze echter een
maximum aan Vergiliaans-epische achtergrond. Ze staan te stevig in de Aeneis
verankerd, om in de Verovering van Grol gemakkelijk als min of meer bijkomstig
te kunnen worden onderkend.

vs.81-118 Na de aansporing door de geest van zijn vader besluit Frederik Hendrik tot het
beleg van Grol, al is hij zich de gevaren van een dergelijke onderneming volledig bewust.
Het leger wordt in paraatheid gebracht en over de rivieren naar het Oosten van de Republiek
gevoerd. In dit gedeelte - en zo zullen er nog heel wat volgen - kan Vondel uiteraard niet of
nauwelijks op Vergilius en Tasso steunen. Hij moet op eigen kracht voor zijn beschrijving
van deze historische en op zichzelf weinig heroïsche feiten een epische allure trachten te
vinden. Evenals in de descriptio van vs.21-44 slaagt hij daarin ook ditmaal zo goed als
mogelijk is. Aan het slot van deze passage weet hij zelfs, door gebruik te maken van een
mythologische personificatie, zijn relaas uit de sfeer van de dagelijkse werkelijkheid over te
brengen in die van het buitengewone. In vs.114-118 zien wij ‘de vlietgodinnen’ van Maas,
IJssel, Waal en Lek de schepen met soldaten en oorlogstuig tegen de stroom opduwen om
de Prins te helpen in zijn strijd voor de vrijheid. Op zichzelf is deze voorstelling noch nieuw
noch opzienbarend, maar in de betrokken context heeft zij een onverwacht effect: zij activeert
de herinnering aan de machten van het Goede die achter de onderneming van Frederik
Hendrik staan. De ‘witte vlieten, die geen' swarte Spanjaerds lyen’ stuwen zodoende niet
alleen de schepen van de Prins stroomopwaarts, maar ook Vondel's gedicht naar de sfeer
van het epos. - Er is in deze passage nog iets anders opmerkenswaardig. Hier voor het
eerst, naar ik meen, vindt de lezer een kleine aanwijzing dat hij nièt met een epos te doen
heeft. In vs.91 is sprake van ‘onsen staet’, en in vs.95 ‘heeft de Vorst des Taegs op ons het
oogh alleen’. De dichter voelt zich persoonlijk bij de gebeurtenissen betrokken en betrekt er
ook zijn lezers bij! Dat past niet bij een epos, en doet veeleer denken aan de ‘lyrische’ toon
van een zang. Hoe moet dat worden opgevat? En als deze eerste onzekerheid eenmaal bij
de lezer is opgekomen, wordt ook de tegenstelling tussen ‘witte vlieten’ en ‘swarte Spanjaerds’
voor hem episch enigszins twijfelachtig. Men kàn swart opvatten als ‘donker
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van huid’, maar ook in morele zin als ‘boosaardig’; in het laatste geval is het woord
subjectief-emotioneel geladen. Doet de persoonlijke betrokkenheid van de dichter zich daarin
opnieuw gelden? Breekt ook hier een ‘zang’-toon door de epiek heen? Het is zelfs mogelijk,
dat de lezer zich al na deze eerste indicaties gaat afvragen of de verhaaltrant van het gedicht
in wezen wel die van het epos is; en mocht hij dat hier nog niet doen, dan kan het toch niet
lang meer duren, of deze vraag moet bij hem opkomen. De dichter vertelt in het algemeen
immers net iets tè geëngageerd, tè ‘opgewonden’ voor een epicus: eerder op hymnische
dan op epische toon. Schrijft hij nu eigenlijk een ‘hymnus oft lofsanck’ dan wel een
heldendicht?
vs.119-146 Is het toeval, dat na deze eerste indicaties het rookgordijn onmiddellijk weer
wordt verdicht? In de nu volgende passage vertelt Vondel, hoe het Staatse leger zich
verzamelt bij de Schenkenschans, op de splitsing van Rijn en Waal, en vandaar over
Breedevoort naar Grol trekt. Maar hij doet dit aan de hand van twee uitgebreide descriptiones
17
loci, eerst van 's-Gravenwaerd (de Schenkenschans) en vervolgens van Grol, die beide
het epische element in zijn gedicht weer versterken.
vs.147-172 Datzelfde doet ook de korte episode, die vervolgens de hoofdhandeling een
ogenblik onderbreekt. In de bedreigde stad heeft de bevelhebber van het Spaanse garnizoen
‘sijne oversten te gast’. Evenals Dido aan het slot van Aeneis I doet hij ‘schuymens vol den
grooten roomer schencken’, om met hen nog eens trouw aan Spanje te betuigen. Dan wordt
echter de maaltijd verstoord door het bericht dat ‘Staeten ruyters vast de stad met kracht
18
berennen’; de oversten haasten zich ieder naar zijn post.
vs.172-202 Haast ongemerkt gaat de episode over in een hervatting van de hoofdhandeling.
Als het licht wordt, zien de oversten ‘de vliegende kornetten’ aan alle kanten om de stad.
‘De krijgsraed gaet belaên in arbeyd, om met eere // 'Tbelegh te wederstaen, ten dienst van
hunnen heere’. Aan 's Prinsen kant komt het voetvolk zich bij de ruiter-voorhoede voegen
en wordt dadelijk een aanvang gemaakt met de aanleg van een ‘ommekreyts met schanssen
en reduyten’, die de stad insluit en de belegeraars tegen een aanval van buiten beveiligt.
Vanuit Zutphen worden onafgebroken de nodige voorraden aangevoerd: ‘de baen die roockt
van wagenwielen’. Vondel stelt dit alles zijn lezers levendig en kleurig voor ogen, terwijl hij
het epische aspect versterkt door een tweetal vergelijkingen en door een sententie naar
aanleiding van het fourageren door de ruiters: ‘De landman bout en saeyt, de krygslie komen
't oesten’.
vs.203-261 Het wordt tijd voor een tegenzet door de Spanjaarden. En weer komt daarbij
de actie op gang door toedoen van een bovennatuurlijke verschijning. ‘Maer d'Inquisiti barst
terwijle dit gebeurt // Met kracht ten afgrond uyt, daer 't aerdrijck voor haer scheurt’. Inquisitie,
‘de vierde suster van de doodse Rasernyen’! Evenals de drie andere - heidense - Furiën is
zij een afzichtelijk wezen, met een haardracht ‘van swarte slangen, die vocht uytslaen en
beschimmelen’. Vondel werkt die afzichtelijkheid zelfs nog verder uit, door haar met bebloede
‘vuysten klaeuwen’ een fakkel van mensenvet te doen rondzwaaien waarvan ‘het vet bedruypt
het stof’.

17
18

In vs. 146 komt de walscherm of faulssebraye ter sprake, waarmee de WB-annotator niet goed raad
weet. De moeilijkheid is definitief opgelost door L.C. Michels in Vondelkroniek II (1931), blz. 170-179.
berennen: insluiten.
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Opnieuw de Tassoniaanse verchristelijking van een heidens-wonderbaarlijke
gestalte, al kan de - emotionele - excessiviteit van Vondels' beschrijving niet
helemaal verhinderen, dat Inquisitie de lezer onwillekeurig meer als een
allegorische dan als een duivelse figuur aandoet.
Evenals de geest van Willem I aan Frederik Hendrik, zo verschijnt Inquisitie in de droom
19
aan ‘d'Albaensche Kardinael Toledo’, die te Brussel vertoeft om zijn tante, aartshertogin
Isabella, in het bestuur bij te staan. De jonge vorst had dit bezoek al lang verwacht, want hij
20
heeft hulp en raad hard nodig: hoe moet hij zonder geld de nodige troepen bij elkaar krijgen
om Grol te ontzetten? Inquisitie aarzelt niet met haar antwoord: ‘Schaf middelen door dwang,
en strafse die het weygeren’, want er moèt wat gebeuren! Daarmee heeft zij haar taak
volbracht en verdwijnt zij ‘in 't schemerdoncker’. - Ook deze episode is weer aan de Aeneis
ontleend. In VII, 406-459, verschijnt een van de Furiën, Alecto, in de droom aan Turnus om
hem tot oorlog tegen de Trojanen op te hitsen. Zij doet dit op wat demonischer wijze dan
Inquisitie bij Vondel, maar het resultaat is in beide gevallen hetzelfde. Zowel de jonge Turnus
als de jonge kardinaal-infant - in 1627 nog niet ouder dan 18 jaar - worden door hun helse
bezoekster in vuur en vlam gezet; blakend van strijdlust schieten beiden uit hun slaap.
vs.262-316 Onmiddellijk - ‘noch by stargefloncker’ - roept de kardinaal-infant voor overleg
Isabella, Spinola en graaf Hendrik van den Bergh bijeen. Het wordt een stormachtig
onderhoud, waarin de onderlinge tegenstellingen in wederzijdse verwijten tot uitdrukking
komen en dat bijna in een vuistgevecht tussen de kardinaal en Spinola ontaardt. Tenslotte
weet Isabella daaraan een eind te maken en valt er een beslissing. Er zal nieuw geld geslagen
worden en een leger op de been gebracht, waarvan Hendrik van den Bergh de bevelhebber
zal zijn. - Vondel's weergave van deze episode scheert zó rakelings langs satire en
schimpdicht, dat de door vorige indicaties reeds gealerteerde lezer opnieuw versterkt wordt
in zijn twijfel aan een epos.
vs.317-354 Intussen heeft de Prins niet stil gezeten. Zijn leger heeft zich ingegraven; zijn
schansen en versterkingen hebben vorm gekregen - Vondel licht dit toe met een Homerische
vergelijking over het berenjong dat ‘door 't gekoester // En 't licken, sijn' gestalt allencx toont
aen sijn voester’ -; nu kan hij zich gaan wijden aan de eigenlijke belegering. Er worden
mijngangen naar de vestingwal aangelegd, het bombardement begint. Als een held gaat
Frederik Hendrik overal de zijnen voor; de schildering daarvan loopt uit op een sententie:
‘De krijgslie volgen braefst, daer brave vorsten voorgaen’. - Na het satirische intermezzo
van de vorige episode klinkt hier weer volop de toon van het epos.
vs.355-440 Het Spaanse ontzettingsleger komt opdagen. In een epische wapenschouw
somt Vondel de troepen van allerhande nationaliteit op, die graaf Hendrik van den Bergh
onder zijn bevel heeft. Daartegenover stelt hij vervol-

19
20

Nl. Don Fernando van Oostenrijk (1609-1641), zoon van de Spaanse koning Filips III, aartsbisschop van
Toledo en kardinaal; gewoonlijk wordt hij aangeduid als: de kardinaal-infant.
Hij was juist, vertelt Vondel, aan het dromen dat in Spanje ‘De goude en silvere eeu in koper was veraerd’
(vs. 228): een geestige omschrijving van de wanhopige monetaire situatie in Madrid, maar misschien
wat te satirisch voor een epos. Moeten wij daarin een nieuwe aanwijzing voor de lezer zien, dat de dichter
‘slechts een zang’ bedoelt?
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gens de staf van de Prins: geen naamloze groepen, maar stuk voor stuk befaamde helden
die bij name worden genoemd. En in hun midden Frederik Hendrik zelf, kenbaar ‘aen 't
veldteecken van oranjen, // Geciert met gouden kant, en blaeuwe en silvre frangien’! Zo
staan dan de beide legers en de beide aanvoerders tegenover elkaar: ‘Daer grimmen tegens
een twee helden onser eeu’. - Ook dit is ‘epos’, al klinkt de verteltoon daarvoor soms
misschien wat te hymnisch en wordt niet minder dan viermaal de betrokkenheid van dichter
en lezer bij de beschreven gebeurtenissen door een pronomen ‘verraden’ (vs.363, 376, 399,
411).
vs.441-628 Driemaal moet Frederik Hendrik een felle aanval van het ontzettingsleger
afslaan, eer dit zijn pogingen opgeeft. De inzet van Vondel's beschrijving daarvan is even
merkwaardig als onverwacht:
Een eycken bosch, gemengt met populier en elsen,
Streckt legerwaert, waer in de Satyrs, met omhelsen
21
En snoepen besigh, sich versteken voor het licht,
Min schoon voor hun als schaemt, die bloost in 't aengesicht
445 Der teere jonffren; die beknelt op 't onversienste
Met traenen lyen, dat de Minne na verdienste,
Haer' fiere spytigheen, den minnaers dick' betoont,
Nu door verkrachten met een' lompen bocxvoet loont;
Wiens adems stanck, wiens kin te scharp en borstelhayrigh,
450 Haer handelt t'onbeschoft, te ruw en onmewaerigh.

Wat doen hier ineens de Saters in dat ongetwijfeld reële bos? Waarom wijdt Vondel niet
minder dan negen regels aan hun erotische escapades, die in zijn oorlogsverhaal niet thuis
horen? Kan er aan deze kleine Seitensprung enige functionaliteit worden toegekend? Ik
meen dat wij die vraag bevestigend moeten beantwoorden; de geciteerde regels hebben
zelfs een dubbele functie. In de eerste plaats vormen zij voor de lezer een duidelijke indicatie,
dat de dichter ondanks alle schijn van het tegendeel géén epos bedoelt te schrijven. Hij acht
zich dan ook - zo laat hij hier uitkomen - niet gebonden aan de regel die ten aanzien van
epos en tragedie alles verbood wat er een genus mixtum van zou kunnen maken. In de
‘lagere’, meer lyrische genres behoefde de dichter zich niet zo nauw aan dat verbod te
houden en kon hij zich allerlei permitteren dat bij de ‘grote’ genres uitgesloten was. Door in
zijn bos een pastorale sater-scène te tekenen, geeft Vondel dus onverholen te kennen dat
zijn gedicht niet meer is en wil zijn dan een vers van ‘lagere’ orde: ‘slechts een zang’. Maar
daarnaast hebben de geciteerde regels nog een tweede functie. De ongeoorloofde
minne-handel van de ‘bovennatuurlijke’ saters in het bos bij Grol is niet een willekeurig
gekozen thema. Er wordt mee gesuggereerd, dat er in dat bos vreemde en boze dingen
gebeuren. Het is geen gewóón bos, maar een bos waarin heidense en dus duivelse wezens
‘sich versteken voor het licht’: een bos in de greep van het boze. En daarmee roept Vondel
bij zijn tijdgenoten - die de Gerusalemme liberata kenden en bewonderden! - de herinnering
op aan het vermaarde ‘betoverde woud’ bij Jeruzalem, dat in Tasso's epos zulk een centrale
plaats inneemt en zulk een grote bedreiging vormt voor het succes van Godfried's
22
Christenleger. Zijn zinspeling daarop is nauwelijks serieus, maar juist het schertsende
karakter van de ‘parallel’

21
22

snoepen: genieten van (gestolen) min.
Zie boven, blz. 70-71.
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onderstreept nog eens dat zijn gedicht als navolging van het epos niet ernstig genomen
moet worden. Het is een bijzonder knap - want volkomen functioneel - staaltje van Vondel's
even speelse als inventieve compositie-vermogen, waarmee wij hier te doen hebben.
Vanuit het bewuste bos waagt Hendrik van den Bergh een nachtelijke overval op de
legerplaats van Ernst Casimir, maar na verwoede strijd wordt hij teruggeslagen. Met zijn
staf trekt hij zich terug in de beschutting van de bomen. Maar dan manifesteert het bos zich
opnieuw als ‘betoverd woud’, waarin vreemde en boze dingen gebeuren. Recht op hen aan
zien Van den Bergh en de zijnen ‘een overyslijck spoock’ nader komen:
530 Is 't in 't verschiet geen droes, soo sijn 't sijn' eygenschappen,
23
Die yemand hem ontleende, om uyt te gaen voor mom.
Elck veynst sijn' vrees, elck gaept, al t'saemen sijnse stom,
Verwondert watter naeckt tot Gods of menschen lachter.
Een' fackel sparckt van voor, en worpt haer' schaduwe achter
535 Het gruwelbeeld; en eer de twijffel yets besluyt
Soo nadert het, en 't komt op d'Inquisiti uyt.

Stijl en woordgebruik zijn hier te apert ‘drollig’ om nog ernstig genomen te kunnen worden.
Vondel drijft met zijn ‘overyslijck spoock’ de spot op eenzelfde manier als in
anti-Petrarkistische verzen met Petrarkistische motieven wordt gesold. Opnieuw geeft hij
duidelijk te kennen, dat zijn gedicht niet serieus als epos moet worden opgevat.
Maar daarna zet hij zijn mystificerend spel weer rustig voort. Wat Inquisitie komt doen, is
niet alleen ‘episch’, maar zelfs aan het epos ontleend - ditmaal aan de Gerusalemme liberata.
In canto IX, st.8-13, komt Alecto sultan Soliman aanzetten om met zijn ontzettingsleger een
nachtelijke aanval op de Christenen te doen en voert zij zelf diens troepen ten strijde; in
st.21 ontsteekt zij een fakkel om de belegerden in Jeruzalem te waarschuwen zich gereed
24
te houden voor een uitval. Inquisitie doet bij Grol ongeveer hetzelfde. Zij verwijt de Spaanse
officieren de strijd zo gauw te hebben opgegeven en zweept hen op tot een nieuwe aanval,
waarbij zij hen vóórgaat:
Soo sprackse, en vloogh voor uyt: en teffens all' de slangen,
Die om haer hoofd beswalckt door een geslingert hangen,
Sich rechten overend, en piepen, en de sucht
Van 't doodelijck vergif vergiftight all' de lucht.
565 Heer schut die Duyvelin! de pruyck lijckt een verbolgen
En yslijck brullend meyr: all' d'overste die volgen
Hunn' leydsvrou, die de voorst beklimt den legerwal,
En geeft een' schreeu' op, dat de duyvels voort geschal
Tot in den laeghsten boôm des afgronds sich ontsetten,
570 En die 't geluyd verdooft van tromm'len en trompetten:
Al brandend smacktse soo haer' fackel in den troep
Der vyanden, en steeckt met overwinningroep
Een heldenhart tot in den boesem der soldaeten.

Vondel gaat in zijn beschrijving van afgrijselijkheid en verwoedheid verder dan Tasso, zózeer
zelfs dat het - na de onmiddellijk voorafgegane spot

23
24

Die yemand .... voor mom: die iemand van hem (de droes of duivel) leende om er zich mee te vermommen.
Tasso steunt in deze passage uit de verte op Aeneis VII, 511-539, waar Alecto de strijd tussen Latijnen
en Trojanen doet ontbranden.
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met de verschijning van Inquisitie, de lezer onwillekeurig als burlesk aandoet. En even
geëxalteerd is uit episch oogpunt ook het relaas van de nu volgende strijd: geladen met de
opgewondenheid van geëngageerde supporters, exclamatief, aanvurend.
Ook deze tweede aanval wordt afgeslagen. De volgende nacht probeert Hendrik van den
Bergh het echter opnieuw, waarbij hij in het bos ‘Hangt lonten op een rye al brandend in de
boomen’ (vs.622), om de indruk te wekken dat hij over een breed front optrekt. Maar de
krijgslist wordt door de Staatsen doorzien en haalt niets uit. De enigen, die er dupe van
worden, zijn de Saters:
625 De Satyrs al verlieft nieusgierigh 't lontvyer kussen,
En sengen baerd en kin, in ste van brand te blussen,
En vlieden janckend weer van pijne boschwaert in:
Hoe kort volgt smart den lust van reuckeloose min.

Het is de laatste keer, dat de Saters voorkomen. Zoals zij in vs.441-450 het motief van het
‘betoverde woud’ hebben ingeleid, zo sluiten zij het hier weer af, schijnbaar even zinloos
als bij hun eerste optreden. Maar ook hier hebben zij wel degelijk een functie. Opnieuw
herinneren zij eraan dat de dichter zich een pastorale inlas kan veroorloven, omdat hij geen
epos bedoelt. En tegelijkertijd verwijzen zij nog eens naar het betoverde bos van Tasso,
waar de magie zich onder meer in vuur en vlammen manifesteert.
vs.629-668 Het gevaar van buiten is nu voor de belegeraars afgewend. Intussen hebben
echter hun werkzaamheden tegen de stad gestadig voortgang gehad. De mijngang heeft
de vestingwal bereikt, het daarin aangebrachte kruit wordt tot ontploffing gebracht en slaat
een bres in de muur. De overwinning van de Prins ligt vlakbij: ‘De son der overhand stond
nu in haer' geboort’ (vs.639). Maar helaas gaat deze zon op in een nevel van verdriet. Een
van de laatste kogels uit de stad doet de jonge Willem van Nassau sneuvelen, bastaardzoon
van Maurits en dus een neef van Frederik Hendrik. Vrijwel op hetzelfde ogenblik capituleert
het Spaanse garnizoen. Maar de Prins schenkt daar nauwelijks aandacht aan. Diep-bedroefd
staat hij bij het lijk van Willem en geeft uiting aan zijn rouw in een lijkklacht, die herinnert
aan het rouwbetoon van Aeneas over zijn jonge vriend Pallas in Aeneis XI, 42-58. Zoals het
medegevoel van de laatste uitgaat naar Evander, de oude vader van de gesneuvelde held,
zo dat van de Prins naar Anna van der Noot met wie Willem slechts enkele maanden tevoren
in het huwelijk getreden was.
Tot dusver heeft Vondel wel met toenemende frequentie en ondubbelzinnigheid zijn gedicht
als epos gedisqualificeerd, maar er toch nog altijd de uiterlijke structuur van gehandhaafd.
Die laat hij nu echter verder los. Met de val van Grol is het heldenfeit ten einde, dat zijn
mystificerende structuur mogelijk had gemaakt en min of meer rechtvaardigde. In het
slot-gedeelte moet het gedicht nu zijn ware aard als triomflied en vreugdezang openbaren.
Met vs. 669 begint dan ook de ommezwaai die als een soort volta kan worden beschouwd.
Maar Vondel camoufleert de overgang! Ook in het eerste deel van de apotheose zet hij
zijn mystificerende spel met de genres voort. Hij doet het zelfs voorkomen, alsof hij gewoon
dóórgaat met de structuur van het epos: ‘Maer hoe, mijn Kallioop, ghy had bykans vergeten
// Ons' treurende Princes’ (vs.669-670a). En dan wordt de onrust van Amalia tijdens het
beleg beschre-
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ven: haar bezorgdheid om het slechte weer dat de operaties te velde bemoeilijkte, haar
voortdurende angst voor het leven van haar man.
Een herhaling van de invocatio is legitiem in het epos. De dichter vraagt de Muze nogmaals
om haar hulp, als hij een belangrijke gebeurtenis moet gaan beschrijven waarvan veel
afhangt; indirect vestigt hij daarmee tevens de aandacht op de betekenis van wat volgen
gaat. Bij Vondel - en dat zal de Humanisten onder zijn lezers stellig niet zijn ontgaan - klopt
dit echter niet. Wat met een nieuwe aanroep van de Muze wordt ingeleid, is voor het verloop
van de handeling zonder enig belang. Het betreft slechts een detail achteraf, dat als een
post scriptum op het eigenlijke relaas volgt en er als zodanig niet meer toe behoort! En dat
is niet het enige vreemde, dat de aandachtige lezer opvalt! Deze nieuwe invocatio is géén
herhaling van de eerste, maar staat op zichzelf. In vs.5-12 heeft Vondel God om hulp
aangeroepen en Hem gevraagd zijn ‘sangheldin’ te begeleiden, met zorgvuldige vermijding
van een heidensmythologische naam voor die laatste. In vs.669 verschijnt Kalliope als
heidense Muze voor de éérste maal in het gedicht! De verklaring ligt voor de hand. Vondel
heeft zich van vs. 1 t/m 668 in zijn quasi-epos gehouden aan de regels die golden voor het
Tassoniaanse Christelijke epos en die elke voorstelling van het heidense als realiteit - dus
niet in vergelijkingen - uitsloten. Maar nu dat quasi-epos voltooid is, behoeft hij met die regels
geen rekening meer te houden. Hij herneemt de meerdere vrijheid ten aanzien van het
heidens-mythologische, die in 1627 voor de ‘lagere’ genres nog algemeen toelaatbaar werd
geacht. Vondel's paradoxale spel komt er dus op neer, dat hij door zijn invocatio van de
heidense Kalliope - een invocatio die trouwens meer heeft van een zacht verwijt dan van
een verzoek om hulp - te kennen geeft niet langer aansluiting te zoeken bij de structuur van
het Tassoniaans-Christelijke epos.
Tegelijkertijd geeft hij met het noemen van zijn nieuwe motief - ‘ons' treurende Princes’ een aanwijzing omtrent zijn nieuwe ‘model’: zijn Geboortklock van het jaar tevoren, waarin
Amalia zulk een centrale plaats inneemt. En inderdaad kan het laatste gedeelte van de
Verovering van Grol beschouwd worden als een soort voortzetting van de Geboortklock.
Behalve door het Prinsesse-motief is het er door allerlei reminiscensen mee verbonden; het
is op dezelfde manier gebouwd en geeft in dezelfde toon uiting aan dankbare blijdschap.
25
Blijdschap! Want de vermelding van Amalia's onrust tijdens het beleg blijkt al heel spoedig
niet meer te zijn dan een repoussoir om de vreugde des te sterker te doen uitkomen. In
vs.709-710 ‘komt de blye bood geronnen; // Lang leef de Prins, mevrou, de stad die is
gewonnen’. En dan gaat de blijdschap steeds verder uitstralen. Eerst in het hart van de
Prinses, die ‘valt op haere knien’ (vs.713) om God te danken en te loven. Vervolgens gaan
overal de ‘zegeklocken’ (vs.729) luiden. ‘Vlietnymphen’ steken het hoofd op uit de
‘vrygevochten wateren’ (vs.734), om haar blijdschap uit te zingen en te dansen, zoals in de
Geboortklock de Vyvernymph en haar stoet van ondergeschikte watergodheden dit hadden
26
gedaan ter ere van de jong-geboren Willem II.

25
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Haar klacht in vs. 687-702 is een waardige prelude op Hooft's beroemde Klaghte der Prinsesse van
Oranjen over 't oorloogh voor 's Hertogenbosch van drie jaar later (Gedichten van P.C. Hooft, ed.
Leendertz-Stoett, deel I, Amsterdam 1899, blz. 291-293).
Geboortklock, vs. 707-758 (WB II, blz. 794-795). De ‘Vlietnymphen’ en de ‘vrijgevochten wateren’ vormen
bovendien ook een verbinding met het ‘epos’-gedeelte van het gedicht, vs. 114-118, waar zij de Prins
hielpen door diens schepen tegen de stroom op te stuwen (zie boven, blz. 370).
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Hun lied klinkt uit over heel de Republiek, ‘En Zephyr voert den Vorst dien zegegalm te moet’
(vs.736).
Vondel voert dat lied - vijf kwatrijnen, zij het met handhaving van de alexandrijn en het
gepaarde rijm - ook zijn lezers ‘te moet’. Het bevat een aansporing tot Melckerbuur en zijn
27
Elsken - ook in de Geboortklock al aanwezig als vertegenwoordigers van ‘het landvolck’ om terug te keren naar hun hoeven, hun akkers en hun vee. Zij hoeven niet meer bevreesd
te zijn voor strooptochten en brandschatting door de vijand: ‘Keer Melckerbuur, ay keer,
Prins Frederick heeft Grol’, zo klinkt telkens weer het refrein. En die roep vindt gehoor; de
boeren nemen het lied over: ‘Daer antwoord Melckers fluyt: Prins Frederick heeft Grol’
(vs.756).
Uitstraling van de blijdschap: in het hart van de Prinses, in de zang van de vlietnymphen,
in het fluitspel van de boeren uit het Oosten van de Republiek. Maar ook buiten de grenzen
is er blijdschap bij ‘al wat Spanjen haet’ (vs.763). Vondel geeft daaraan uitdrukking door
‘Euroop, die al van ouds een' star was’ (vs.757) van de hemel te laten neerzien op haar door
de Dertigjarige Oorlog verscheurde gebied met ‘alle haer' koningen in 't harnasch’ (vs.758).
Hij personifieert dus Europa op basis van het mythologische verhaal over de door Zeus in
de gedaante van een stier geschaakte prinses die na haar dood een plaats kreeg onder de
sterrebeelden. Opnieuw maakt hij ervan gebruik, dat de mythologie in een lyrische zang
‘vrij’ is, nu om zijn gedicht af te sluiten met een groots visioen van Europa, neerziende op
het naar haar genoemde werelddeel. Het is mogelijk, dat daarin een herinnering meespeelt
aan het begin van de Gerusalemme, waar Tasso God doet neerzien op de aarde en opmerken
hoe het met het leger van de Christenen in Palestina staat. Noodzakelijk is dit echter niet;
daarvoor is het verschil tussen de beide passages te groot. Wat God waarneemt, brengt
Hem tot ingrijpen; Europa komt slechts tot bidden. Zij smeekt God ook verder Frederik
Hendrik te steunen en ‘mijn Nederland’ waar ‘de vryheyd is geleyd in 't kostelijck ciment //
Van dierbaer burgerbloed’ (vs.766a-768a) te blijven beschermen. - Zo sluit de cirkel. Het
vreugdebetoon, dat werd ingezet met het gebed van Amalia, eindigt - over het lied van de
vlietnymphen en het fluitspel van Melcker heen - eveneens met een gebed. En die beide
gebeden vullen elkaar aan: Amalia dankte God voor het heden, Europa bidt Hem voor de
toekomst.
De Verovering van Grol is zowel poëtisch als technisch een meesterstuk. Voor een moderne
lezer is de Geboortklock wellicht boeiender en vervoerender, maar Vondel's Humanistisch
onderlegde tijdgenoten zullen daar ongetwijfeld anders over geoordeeld hebben. Voor hen
moet het hachelijke en gecompliceerde spel met de genres - het omkleden van een zang
met de grandeur van het epos zonder het hymnische karakter en de lyrische vrijheid los te
laten; het schijnbaar moeiteloos balanceren op het slappe koord over de kloof tussen de
meest verheven en meest gebonden dichtsoort en haar volstrekte tegendeel - een fascinerend
gebeuren zijn geweest, waarvan zij alle technische details
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wisten te onderkennen en te waarderen. Vorm en inhoud zijn één, maar hier gaf de vorm
aan de inhoud toch wel een uitzonderlijke glans.

§ 3. Vondel's voorbeeld
De ongebruikelijke vormgeving van de Verovering van Grol is geen originele vondst van
Vondel. Hij had - zoals ik in deze paragraaf hoop aan te tonen - een voorbeeld, en zijn
gedicht is dus in zekere zin een imitatio. In zekere zin; want imitatio veronderstelt navolging
van een meesterwerk, terwijl Vondel uitging van een betrekkelijk onbeholpen dichtstuk
waarvan de opzet hem getroffen had.
Het bewuste voorbeeld is de Lepanto van de Schotse koning Jacobus VI die na de dood
van Elizabeth in 1603 als Jacobus I tevens koning van Engeland werd. Hij schreef het op
16- of 17-jarige leeftijd, ter gedachtenis aan de grote zeeslag van 1571 bij Lepanto, waarin
een Spaans-Venetiaans-Pauselijke vloot onder Don Juan van Oostenrijk een veel grotere
scheepsmacht van de Turken vernietigend versloeg. Wellicht was de tienjarige herdenking
van die slag in 1581 aanleiding voor Jacobus om er een late zegezang aan te wijden.
Het mag uitgesloten worden geacht, dat Vondel de Lepanto ooit in zijn oorspronkelijke
versie heeft gekend. Maar de koninklijke status van de dichter had er ook buiten Schotland
en Engeland belangstelling voor gewekt. In 1593 vertaalde Abraham van der Mijle Jacobus'
gedicht in het Nederlands, onder de titel Den slagh van Lepanten. Deze vertaling werd in
1628 nogmaals uitgegeven, toen Zacharias Heyns ze opnam in het Vervolgh van de wercken
van Bartas, het derde en laatste deel van zijn uitgave van Du Bartas' volledige oeuvre in het
28
Nederlands.
Dat Heyns daarin aan Van der Mijle's Slagh van Lepanten een plaats gaf, vindt zijn
verklaring in het feit dat ook Du Bartas het gedicht van Jacobus vertaald had; in plaats van
diens weergave daarvan uit het Frans in het Nederlands over te brengen, nam Heyns
gemakshalve de reeds bestaande vertaling van Van der Mijle op, al berustte deze op de
Engelse tekst en had zij eigenlijk niets met Du Bartas te maken.
De Franse vertaling - La Lepanthe - is een direct gevolg van de grote bewondering, die
de jonge Schotse koning voor Du Bartas koesterde. Hij bracht diens Uranie in Engelse
verzen over, en de Gasconse dichter reciproceerde dit door op zijn beurt de Lepanto in het
Frans te vertalen, vermoedelijk in 1583 of 1584. In ieder geval was La Lepanthe in 1585
voor de druk gereed, zoals blijkt uit een bewaard gebleven uitgevers-contract. De beoogde
uitgave bleef echter achterwege, zodat de vertaling pas in 1591 - te Edinburgh - voor het
eerst in druk verscheen. In de grote edities van Du Bartas' Oeuvres Poétiques, die
achtereenvolgens in 1603, 1606, 1608, 1610 en 1623 het licht zagen, werd La Lepanthe
29
steeds mede opgenomen.
Vondel zou het jeugd-gedicht van Jacobus dus zowel in het Nederlands als in het Frans
gekend kunnen hebben. Wij beschikken echter over geen enkele
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aanwijzing, dat hij de vertaling van Van der Mijle ooit onder ogen heeft gehad; althans vóór
1628, toen hij ze zal hebben aangetroffen in het derde deel van Zacharias Heyns' Du
Bartas-uitgave. Daarentegen staat het vast, dat Vondel de Oeuvres Poétiques van de
Hugenootse dichter kende; hij vertaalde daaruit in 1616 De Vaderen en in 1620 De
Heerlijckheyd van Salomon. Het ligt voor de hand dat zijn lectuur zich niet tot deze twee
‘parties’ uit de Seconde Sepmaine beperkt heeft, en dat hij het gehele oeuvre van de zozeer
door hem bewonderde Franse dichter bestudeerd had, met inbegrip van La Lepanthe. Dat
iemand als Du Bartas het jeugdvers van Jacobus een vertaling waardig had gekeurd, zal
voor hem trouwens - zelfs àls hij de Slagh van Lepanten kende - een betere aanbeveling
zijn geweest dan dat Van der Mijle dit had gedaan. Ik meen daarom, dat wij veilig La Lepanthe
als Vondel's eigenlijke bron mogen beschouwen, en in mijn verdere bespreking ga ik daar
dan ook van uit. Het doet er trouwens niet zo héél veel toe, van welke vertaling Vondel is
uitgegaan; hij nam enkel de vormgeving van het gedicht over, zodat de meerdere of mindere
nauwkeurigheid en de poëtische waarde van de gebruikte tekst voor hem van bijkomstig
belang waren.
30
La Lepanthe begint met een inleiding van Du Bartas, die 16 regels beslaat. Eerst in vs.17
neemt de eigenlijke vertaling een aanvang met de volgende propositio:
Je chante du grand Dieu la justice et bonté,
Un exploit de ses mains non encore chanté,
Un combat hazardeux, une dure journee,
20 Je descri dans ces vers la bataille donnee
Sur le flot lepanthois, qui se vid arrousé
Et du sang circoncis et du sang baptizé.

Een Christelijke propositio, maar duidelijk geïnspireerd op het ‘Arma virumque cano’, waarmee
de Aeneis inzet. Daarop volgt de invocatio, waarin de dichter zich tot God richt met de bede
Que ton Esprit sacré sur l'or de ceste page
Face couler un vers en graces si parfaict,
30 Qu'il passe, merveilleux, les merveilles du faict.

Dan begint de narratio met een ‘Prolog im Himmel’ (vs.31-84), die in beginsel ontleend is
aan het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Job. Satan bezoekt God in Zijn hemel en laat
zich tegenover Hem laatdunkend uit over het geloof der Christenen, die zich niet minder
zondig gedragen dan Gods vijanden, de Turken. Verontwaardigd verbiedt God hem de
Zijnen verder lastig te vallen, en zendt Gabriël naar Venetië om daar bij de Senaat ‘une
guerriere ardeur’ tegen de ongelovigen wakker te roepen.
Zo wordt vanaf het allereerste begin de zeeslag bij Lepanto geplaatst in het
Tassoniaanse kader van de strijd tussen Hemel en Hel; de zending van Gabriël
naar de aarde om de Christenen tot de strijd aan te zetten, is zelfs rechtstreeks
ontleend aan het begin van de Gerusalemme, waar de aartsengel een soortgelijke
opdracht aan Godfried moet overbrengen. Op zichzelf had dit een goed
uitgangspunt kunnen zijn, maar de jeugdige Schotse koning blijkt méér te hebben
gerokkend dan hij kon afspinnen.
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Het motief van de strijd tussen God en Duivel wordt na deze inzet verder niet
uitgewerkt, waardoor de ‘Prolog im Himmel’ ook figuurlijk in de lucht komt te
hangen.
In Venetië aangekomen, neemt Gabriël de gedaante van een eerbiedwaardige grijsaard
aan, om een burger van de stad de gedachte aan strijd tegen de Turken in het oor te blazen.
Daarmee heeft hij genoeg gedaan en kan hij naar de hemel terugkeren. Zijn suggestie gaat
als een lopend vuur van mond tot mond, bereikt de Senaat en doet deze tot de oorlog
besluiten.
Hier heeft Jacobus een episode uit Os Lusiadas nagevolgd. In canto I, st.77-82,
laat Camōes Bacchus op dezelfde manier de bewoners van een haven aan de
Oostkust van Afrika tot strijd ophitsen, zij het daar tegen de Christenen. Wat men
de jonge dichter ook moge kunnen verwijten, zeker nièt dat hij te weinig gelezen
had! Achtereenvolgens hebben wij hem gebruik zien maken van motieven uit
Job, de Gerusalemme en Os Lusiadas.
Uiteraard is Jacobus ook met de Aeneis vertrouwd. In zijn uitvoerig relaas van alles wat er
aan de eigenlijke slag voorafgaat (vs.117-404) herkennen wij telkens de invloed van Vergilius:
een descriptio loci (Venetië), een opsomming van de aanvoerders, een ingelaste redevoering,
een wapenschouw, een beschrijving van Fama, Homerische vergelijkingen, een gelukkig
voorteken, de voorbereidingen van de vijand (eveneens met een ingelaste redevoering).
Tweemaal speelt in dit gedeelte ook het wonderbaarlijke een rol, eenmaal met Satan en
eenmaal met God als middelpunt. Het optreden van Satan blijft beperkt tot twee regels:
225 Sathan qui hait, malin, toute sainte entreprise,
Le noir feu de discord dans l'ost chrestien attise.

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

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

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

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

Maar niet alleen de aarde verheugt zich, óók de hemel! Aan zijn schrijftafel in slaap gevallen,
hoort de dichter de Engelen zingen. Het lied van de ‘Choeur des Anges’, vol reminiscensen
aan de Bijbel en met name aan de Openbaring van Johannes, is langer dan dat van de
Venetianen: een climax daarop en tevens de apotheose van het gedicht als geheel. De
Engelen hebben niet alleen oog voor het heden, maar ook voor de toekomst; hun lied is niet
enkel lof en dank, maar ook gebed:
O Seigneur! fay cesser, fay cesser les travaux
Qui torturent tes saincts, donne fin à leurs maux
Et chasse, ô trois-fois Bon, l'ignorance profonde
Qui, d'un nuage espais, affuble tout le monde,
665 Et nous ses messagers, d'astres clairs revestus,
Celebrons sa bonté, gloire de ses vertus.
Chantons tous d'une voix, ô bandes emplumees!
Chantons, ô Sainct, ô Sainct, ô Sainct Dieu des armees!

31

Zie boven, blz. 361, vs. 19-29.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

382

Zo eindigt het gedicht, dat in de hemel begonnen was met de ontmoeting van God en Satan,
eveneens in de hemel, met een verheerlijking van God die Zich nogmaals de oppermachtige
Here Sebaoth heeft betoond.

La Lepanthe is, zeker in de versie van Du Bartas, stellig geen onverdienstelijk werk voor
een 16- of 17-jarige! Wij kunnen ons gemakkelijk indenken, dat Vondel erdoor werd gepakt.
Maar het was toch vooral de vorm, die hem moet hebben aangesproken; hij nam die tenminste
vrijwel onveranderd over voor zijn zegezang op de verovering van Grol. De compositorische
overeenkomst tussen de beide gedichten is te groot om toevallig te kunnen zijn. In beide
treffen wij achtereenvolgens aan: de Vergiliaanse propositio; de Tassoniaans-Christelijke
invocatio; de inzet van de narratio met een bovennatuurlijke episode die de handeling op
gang brengt; de beschrijving van de gebeurtenissen in epische trant, onderbroken door
enkele ‘wonderbaarlijke’ passages; de terugblik, na de overwinning, op de angstige spanning
in het achterland; de omslag daarvan in blijdschap na het bericht van de zegepraal; het lied
van de bevolking (bij Vondel vertegenwoordigd door de Vlietnymphen en Melckerbuur),
gevolgd door een vreugde-betoon op ‘hemels’ niveau (bij Jacobus door de Engelen, bij
Vondel door de mythologische personificatie van Europa), waarbij de aarde enkel juicht om
het heden, maar de hemel vooral bidt voor de toekomst. Het patroon is vrijwel identiek.
Vondel was echter niet blind voor de onvolkomenheden in Jacobus' gedicht. En dat waren
er heel wat: de topzware ‘Prolog im Himmel’ zonder vervolg; de discrepantie tussen Gods
houding in die ‘Prolog’ en Zijn latere afwegen van de zonden bij beide partijen om vast te
stellen aan welke de overwinning toekomt; de gemiste kans bij het véél te summier vermelde
optreden van Satan in vs.225-226; de vaagheid in de beschrijving van de
gevechtshandelingen; de ongerijmdheid dat aan het slot van het gedicht de schrijver in slaap
moet vallen om in een soort extasis het lied van de Engelen te horen, terwijl in de
voorafgaande gedeelten het wonderbare als realiteit werd getekend en niet als droom-visioen.
Zorgvuldig heeft Vondel deze onvolkomenheden stuk voor stuk rechtgezet of vermeden: hij
vervangt de ‘Prolog im Himmel’ door de bescheiden episode van Willem I's verschijning aan
zijn slapende zoon; hij zorgt voor evenwicht tussen deze verschijning en die van Inquisitie;
hij baseert zijn beschrijving van het beleg op een grondige kennis van de feitelijke
gebeurtenissen; hij schakelt aan het eind van zijn gedicht niet over op het nieuwe motief
van een droom-visioen, maar gaat consequent door in de mythologisch-allegorische trant
waarin hij de Vlietnymphen haar lied had doen zingen.
Ook in ander opzicht brengt hij meer orde en regelmaat aan. Jacobus had zijn motieven
aan een veelheid van bronnen ontleend: niet alleen aan de Aeneis, de Gerusalemme en Os
Lusiadas, maar ook aan het Boek Job, de Psalmen, de Apocalyps. Men kan zeggen, dat de
Bijbel voor hem een minstens even belangrijke bron was geweest als het epos. Vondel heeft
het blijkbaar als een bezwaar gevoeld, dat daardoor de aandacht werd afgeleid van het
epische. In ieder geval beperkt hij in de Verovering van Grol de ontlening van motieven
nadrukkelijk tot het epos alléén. Sterker nog: hij ontleent uitsluitend aan de twee epen, die
hij als de beste representanten van het genre was gaan bewonderen: de Aeneis en de
Gerusalemme. Daardoor komt er niet alleen meer eenheid in de structuur van zijn werk,
maar wordt bovendien telkens weer de ver-
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wantschap met Vergilius - voor Vondel: de grootste van alle epici - en met Tasso - voor
Vondel: de kerstenaar van het Vergiliaanse epos - onderstreept.
Dat alles vormde intussen niet de grootste zwarigheid. Die lag voor Vondel in het feit, dat
La Lepanthe moeilijk anders beschouwd kon worden dan als specimen van een genus
mixtum: gedeeltelijk epos, gedeeltelijk lof- en zegezang. Hier ging het niet - zoals b.v. in de
Hymnes van Ronsard, de lofzangen van Heinsius op Bacchus en op Jezus Christus, of
Vondel's eigen Geboortklock - om de epische inslag in een lyrisch gedicht, waarbij het
hymnische karakter van dat laatste onaangetast bleef. Hier was sprake van een dichtstuk,
dat zich met propositio, invocatio en narratio presenteerde als epos, om tenslotte uit te lopen
op de lyriek van een tweetal vreugde- en lofzangen. Het had de tweeslachtigheid van een
meermin, met een staart die anders was dan hoofd en tors deden verwachten. Vondel was
een te wettisch dichter on niet nauwkeurig te weten, dat een dergelijke tweeslachtigheid
door de theoretici uit den boze werd geacht. In de eerste helft van de tachtiger jaren uit de
16de eeuw - toen Jacobus zijn Lepanto schreef en Du Bartas die vertaalde - waren de regels
van de Renaissance-poëtica nog min of meer fluctuerend en kon er door de dichters nog
van allerlei worden gedaan dat later niet meer als toelaatbaar zou worden beschouwd. Maar
in 1627 kon Vondel hen daarin onmogelijk nog volgen. Het was voor hem uitgesloten in één
gedicht zo onbekommerd van het ene genre op het andere over te gaan als Jacobus dat
had gedaan. Wanneer hij de vormgeving van La Lepanthe wilde overnemen, dan moest hij
dus tegelijkertijd de genologische tweeslachtigheid vermijden waarop die vormgeving was
gebaseerd! Een schijnbaar onmogelijke opgave, maar juist daarom een poëtische uitdaging
die goed paste bij de rationeel-ludieke instelling die zich in het dichterschap van de
17de-eeuwse Humanisten zo graag manifesteert. Vondel heeft de uitdaging dan ook
aanvaard. Zoals wij in de vorige paragraaf hebben gezien, zocht hij de oplossing in een
constructie waarbij een toenemend aantal indicaties ‘verraden’ dat begin en middendeel wel
het uiterlijk van een epos hebben, maar er de intrinsieke kenmerken van missen en dus niet
méér zijn dan een speelse mystificatie die definitief onthuld wordt in de lyrische ‘staart’. Men
kan twisten over de vraag, of hij erin geslaagd is deze opzet ook werkelijk te realiseren.
Persoonlijk zou ik daarop willen antwoorden: in formeel-theoretische zin inderdaad, maar
op een wijze die argeloze lezers van zijn gedicht niet voldoende houvast bood om zijn spel
te doorzien. Vondel zal dit laatste overigens niet als een bezwaar hebben gevoeld. Argeloze
lezers - zo zou hij waarschijnlijk hebben opgemerkt - wisten immers toch niet dat de poëtica
vermenging van de genres verbood en konden zich dus aan zijn vormgeving niet stoten.
Niet voor hèn had hij zijn esoterisch spel gespeeld, maar voor de erudiete adepten die geen
enkele moeite zouden hebben met de ludieke oplossing die hij voor zijn probleem gevonden
had.
Door dit alles is de Verovering van Grol een veel gecompliceerder gedicht geworden dan
op het eerste gezicht lijkt: een typisch voorbeeld van Renaissance-poëzie die ‘wat vertolcks’
behoeft om te worden verstaan - en gewaardeerd - zoals zij is bedoeld.
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§ 4. Conclusie
In de Verovering van Grol experimenteert Vondel, uitgaande van La Lepanthe, op uitgebreide
schaal met structuur-elementen en motieven van het epos. Hij gaat daarbij zover als maar
mogelijk is zonder er metterdaad een te schrijven. Het resultaat zal hem ongetwijfeld het
zelfvertrouwen gegeven hebben, dat hij nodig had om nu ook dat laatste te gaan doen. Hij
had bewezen voldoende met de structurele en thematologische eigenaardigheden van het
epos vertrouwd te zijn om ze op overtuigende wijze zelf te hanteren. En wat nauwelijks
minder belangrijk was: hij had blijk gegeven het kenmerkende van de epische stijl scherp
genoeg aan te voelen om er - zoals hij in zijn ‘indicaties’ deed - bewust en speels van te
kunnen afwijken wanneer hij wilde. Extrinsiek lag het epos binnen zijn bereik. Het enige wat
hem nog ontbrak, was een held die hem in staat zou stellen ook intrinsiek aan de eisen van
het genre te voldoen. Die held werd in de loop van de volgende jaren tenslotte Constantijn
de Grote.
Zoals men weet, heeft Vondel zijn Constantinade niet voltooid en zelfs de gereed-gekomen
boeken ervan vernietigd. Wij kunnen dat niet genoeg betreuren, vooral ook omdat wij op
grond van de Verovering van Grol en de wijze waarop de dichter daarin aansluiting zoekt
bij Vergilius en Tasso, een gerechtvaardigd vermoeden kunnen hebben omtrent de aard
van wat er zodoende voor ons verloren is gegaan. En daarbij denk ik niet in de eerste plaats
aan het verloop van de handeling. Deze zou uiteraard de strijd tussen Christenen en heidenen
hebben weergegeven, tegen de achtergrond van de kosmische tegenstelling tussen God
en Duivel - het dualiteits-motief dat ook in Vondel's tragedies zulk een belangrijke plaats
inneemt! -, een strijd die zou zijn uitgelopen op de overwinning van de eersten onder de
bezielende leiding van hun uitverkoren Godsheld Constantijn: evenbeeld van Tasso's
Godfried. Dat alles ligt te veel voor de hand dan dat wij de Verovering van Grol nodig zouden
hebben om tot die veronderstelling te komen. Anders staat het echter met de verteltrant, de
toon en de stijl; dáárover valt naar mijn mening uit Vondel's zegezang wèl een en ander af
te leiden, dat wij van elders niet kunnen weten. In mijn karakteristiek van het gedicht heb ik
opgemerkt, dat Vondel net iets tè geëngageerd en tè ‘opgewonden’ vertelt om als epicus
helemaal overtuigend te zijn, en dat die overdrijving een van de indicaties is die de lezer
32
moeten duidelijk maken dat het vers ‘slechts een zang’ is en géén epos. Maar het is een
lichte overdrijving, die voorshands wel enige twijfel oproept doch geen zekerheid geeft;
anders had het spel met de genres immers niet verder gespeeld kunnen worden. Welnu,
als wij die lichte overdrijving elimineren, dan blijven de verteltrant, de toon en de stijl over,
zoals Vondel zich in 1627 voorstelde dat deze zouden moeten zijn in het epos dat hij van
plan was te schrijven. Uiteraard is een dergelijke eliminatie alleen in theorie bestaanbaar,
en dan nog slechts bij benadering, met een ruime marge van onzekerheid. Maar als wij
voorzichtig in die richting denken, kunnen wij, dunkt mij, desondanks toch tot enkele
conclusies komen. De lichte overdrijving in de Verovering heeft een ondergrond van spontane
levendigheid, bewogenheid, kleurigheid. Er liggen een speelse, ietwat exuberante
verbeeldingskracht en een vreugdevolle scheppingsdrift aan ten grondslag, waarvan wij
mogen aanne-

32

Zie boven, blz. 370-371.
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men dat zij ook bepalend zijn geweest voor de geschreven en vernietigde boeken van de
Constantinade. Het moet deze tot een heel ander soort epos hebben gemaakt dan dertig
jaar later Joannes de Boetgezant zou worden: onstuimiger, lichter van toon, doortrokken
van de uitbundigheid die de vroege Renaissance-epen kenmerkt en die zij aan de romanzo
te danken hebben. Ook uit de Geboortklock blijkt trouwens, dat Vondel voor die uitbundigheid
33
gevoelig was en er zich door kon laten meeslepen.
Joannes de Boetgezant is klassicistisch, maar de Constantinade - voor zover zij geschreven
werd - moet Renaissancistisch zijn geweest, met alle élan en jeugdige frisheid van dien. In
de Verovering van Grol is de klank daarvan als grondtoon reeds onmiskenbaar aanwezig.
Vondel's experiment met de structuur is tevens een soort prelude.

33

Zie boven, blz. 365.
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Hoofdstuk VIII
Vondel's vertalingen van de ‘Aeneis’
§ 1. De uitgaven
Het mislukken van de Constantinade is voor de ontwikkeling van Vondel's poëzie van
beslissende betekenis geweest. Het heeft ertoe geleid dat hij - zoals hij in zijn bekende brief
van 9 september 1639 aan Hugo de Groot schreef - ‘aen de treurspelen vervallen’ is, en
ondanks zijn toenmalige verwachting van het tegendeel raakte zijn ‘lust’ daarin sindsdien
1
nooit meer ‘geboet’. In plaats van een tijdelijke onderbreking van zijn episch werk werd de
tragedie de definitieve vorm voor zijn meesterschap. Wel publiceerde hij in 1662 toch nog
een epos, Joannes de Boetgezant, maar dat kwam te laat om meer te zijn dan een curieus
intermezzo dat geen nieuwe wending bracht in de aard van zijn productiviteit; de vrijwel
continuë reeks van tragedies blijft daarna gewoon doorgaan. Anders dan de Verovering van
Grol in 1627 deed verwachten, is tenslotte niet Kalliope, maar Melpomene de eigenlijke
Muze van Vondel geworden.
Maar wat er bij de dichter mocht veranderen, niet zijn bewondering voor Vergilius!
Onafgebroken bleef hij zich in diens werk verdiepen, wat voor hem betekende dat hij telkens
weer probeerde er een gedeelte van over te brengen in Nederlands proza, voortdurend
zoekend naar een meer adaequate weergave en een bondiger stijl. Immers, zo deelt Brandt
ons mee: ‘Het vertaalen zelf vondt hy dienstig, om de gedachten van de grootste geesten
tot in het merg te doorgronden, hunne kunst en aardigheit hun af te zien, en zyne snaaren
2
te leeren stellen op hunne toonen’. Daarbij beperkte hij zich niet tot de Aeneis, al mogen
wij aannemen dat hij daarvoor een bijzondere belangstelling en voorkeur bleef koesteren.
Het was hem nu te doen om het hele oeuvre van zijn bewonderde dichter, met inbegrip van
de Bucolica en de Georgica, die naar sommiger oordeel zeker niet onderdeden voor het
epos waaraan tenslotte merkbaar bleef dat Vergilius er de laatste hand niet meer aan had
3
kunnen leggen.
Als resultaat van al deze studie zag in 1646 een uitgave van de volledige Vergilius in
Nederlands proza het licht:

1
2
3

J.F.M. Sterck, Vondel-brieven (Amsterdam-Sloterdijk 1935), blz. 95.
Geeraardt Brandt, Het leven van Joost van den Vondel, ed. P. Leendertz jr. ('s-Gravenhage 1932), blz.
31.
Vgl. het oordeel van Montaigne in Essais II, ch. X: ‘.. il m'a tousjours semblé qu'en la poësie, Virgile,
Lucrece, Catulle et Horace tiennent de bien loing le premier reng; et signamment Virgile en ses Georgiques,
que j'estime le plus accomply ouvrage de la poesie: à comparaison duquel on peult recognoistre ayseement
qu'il y a des endroicts de l'Aeneïde ausquels l'aucteur eust donné encores quelque tour de pigne, s'il en
eust eu loisir; et le cinquiesme livre en l'Aeneïde me semble le plus parfaict’. - Ik citeer naar: Essais de
Montaigne, ed. J.-V. Leclerc, deel II (Parijs 1925), blz. 131-132.
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Publius // Virgilivs // Maroos // Wercken // vertaelt door // I.V. Vondel. // vignet
// t'Amsterdam, // Voor Abraham de Wees, Boeckverkooper op den //Middeldam,
in 't Nieuwe Testament, in 't jaer 1646. // Met Privilegie voor vijftien jaren.
Vondel's vertaling bleek in een behoefte te voorzien. Nog in datzelfde jaar 1646 waren er
twee nieuwe uitgaven nodig. Voor de eerste daarvan werd, behalve in het voorwerk, hetzelfde
zetsel gebruikt als voor de oorspronkelijke druk. De andere verscheen niet in quarto-, maar
in handzamer duodecimo-formaat, wat betekende dat de gehele tekst opnieuw moest worden
gezet; Vondel maakte daarvan gebruik om er een aantal verbeteringen in aan te brengen.
In 1652 volgde een nieuwe druk, eveneens in duodecimo en ‘Op nieu oversien en verbetert’,
zij het dat het aantal veranderingen niet bijzonder groot is. Veel ingrijpender heeft Vondel
zijn werk herzien voor de uitgave van 1659, de laatste die hij zelf heeft voorbereid; de editie
van 1675 is er slechts een onveranderde herdruk van.
Ook in de eerste helft van de 18de eeuw bleef er belangstelling voor Vondel's
proza-vertaling bestaan. In 1714 zag zij opnieuw het licht bij Samuel Schoonwald,
boekverkoper in de Kalverstraat. En tenslotte bezorgde een combinatie van Amsterdamse
boekhandelaren er in 1737 nog een laatste druk van, voor het eerst na 1646 weer in
quarto-formaat. Misschien mogen wij daaruit afleiden, dat er niet meer in de eerste plaats
werd gedacht aan de handzaamheid van de uitgave voor praktisch gebruik, maar aan de
betekenis van de vertaling als werk van Vondel.
Wanneer wij de eerste her-uitgave van 1646, vanwege het gebruik van hetzelfde zetsel,
als een verlengstuk van de oorspronkelijke editie beschouwen en op grond daarvan niet
meetellen, komen wij dus tot een totaal van zeven drukken in minder dan honderd jaar: een
aantal dat niet alleen iets zegt omtrent het succes van Vondel's vertaling, maar ook omtrent
de belangstelling die er tussen 1650 en 1750 in de Nederlanden voor het werk van Vergilius
4
bestond.
Ook na de voltooiing van zijn proza-vertaling bleef Vondel zich met Vergilius bezighouden.
Hoewel uit de Opdracht aan Huygens blijkt dat hij in 1646 niet het plan had deze vertaling
als uitgangspunt te gebruiken voor een weergave in dichtvorm en dat hij een adaequate
versificatie zelfs als onmogelijk beschouwde, is hij daar later toch toe overgegaan. Later want het lijkt mij niet juist de vertaling-in-verzen van Vergilius' eerste ecloga, die hij in
1647-1648 aan de uitgave van zijn Leeuwendalers toevoegde en die onmiskenbaar berust
op de overzetting in proza, reeds als een eerste stap in die richting te zien. De bewuste
Herderskout tusschen Melibeus en Tityr is niet meer dan een incidentele berijming, die
Vondel maakte omdat hij ze nodig had als rechtvaardiging voor de pastorale vorm die hij
5
aan zijn vredesspel gegeven had ‘op het spoor van Virgilius’. Dat incidentele karakter komt
mede tot uit-

4

5

Mijn overzicht van de verschillende drukken berust in de eerste plaats op: J.H.W. Unger, Bibliographie
van Vondels werken (Amsterdam 1888), nrs. 421 t/m 429. Ik heb echter tevens dankbaar gebruik gemaakt
van de aanvullingen, die A.A. Verdenius daarop geeft in WB VI, blz. 25-26. De telling der drukken op de
respectieve titelbladen, die aanleiding geeft tot problemen, heb ik - als in mijn verband niet ter zake
doende - buiten beschouwing gelaten.
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel I (Zwolle 1956), blz. 485.
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drukking in het feit dat Vergilius' hexameter hier niet werd overgebracht in zijn 17de-eeuwse
equivalent - de alexandrijn -, maar in vijfvoetige jamben. Vondel nam deze berijming in 1660
dan ook niet in de uitgave van zijn Vergilius-in-verzen op, maar verving ze door een nieuwe
bewerking, nu in alexandrijnen.
Veel moeilijker valt uit te maken, of Vondel in 1655 al plannen had voor een volledige
Vergilius in dichtvorm: een vraag die wij verderop in dit hoofdstuk onder ogen zullen moeten
zien. In dat jaar gaf hij namelijk ‘in Nederduitsch gedicht’ het tweede boek van de Aeneis
uit, onder de titel:
J.v. Vondels // Ondergang // Van // Troje. // Virgilius tweede boeck van Eneas,
in // Nederduitsch gedicht. // Vrbs antiqva rvit. // vignet (gravure) // t'Amsterdam,
By Thomas Fontein, // Voor de Weduwe van Abraham de Wees, op den
Middeldam, // in 't Nieuwe Testament, 1655.
Evenals de Herderskout berust ook deze berijming op de proza-vertaling. Het verschil is
echter, dat Vondel hier wèl van alexandrijnen gebruik maakt en dat hij zijn poëtiserende
bewerking ditmaal wèl in de volledige Vergilius van 1660 heeft opgenomen. Bedoeld of
onbedoeld is de Ondergang van Troje dus in ieder geval een aanloop naar deze grote uitgave
geweest.
‘Grote uitgave’ is inderdaad niet te veel gezegd voor de editie van de Vergilius-in-verzen,
die in 1660 het licht zag. Zij telt bijna 600 bladzijden in quarto-formaat, ruim 150 meer dan
de overeenkomstige uitgave van de prozavertaling. De titel luidt:
Publius // Virgilius // Maroos // Wercken // In Nederduitsch dicht // Vertaelt door
// J.V. Vondel. // vignet // t'Amsterdam, // Voor de weduwe van Abraham de Wees,
op den Mid- // deldam, in 't nieuwe Testament. 1660. // Met Privilegie voor vijftien
jaren.
Terecht heeft Verwey, naar aanleiding van deze alleen al door zijn omvang indrukwekkende
uitgave, opgemerkt: ‘Hoe is het mogelijk, kan men vragen, dat iemand die de geheele
6
Vergilius in proza vertaald heeft, zijn proza daarna nog eens omzet in vers?’ Men kàn het
niet alleen vragen, men moèt het zelfs doen, als men wil trachten enigszins te begrijpen hoe
en waarom Vondel ertoe gekomen is af te wijken van het standpunt dat hij in 1646 had
ingenomen. Ook op deze vraag zullen wij dus dienen in te gaan, waarbij dan tevens het
antwoord aan de orde zal komen, dat Verwey erop geeft.
In deze paragraaf kan ik volstaan met te constateren, dat Vondel's Vergilius-in-verzen bij
het lezerspubliek minder succes heeft gehad dan zijn prozavertaling. Er is slechts één
herdruk van verschenen: in 1696 bij een combinatie van Amsterdamse boekverkopers.
Blijkbaar gaven velen de voorkeur aan de vertaling in proza, omdat deze dichter bij de
oorspronkelijke tekst stond en dus bruikbaarder was als hulpmiddel bij de lectuur daarvan.
Anderen, die het Latijn in het geheel niet beheersten en toch de Aeneis wilden leren kennen,
zullen er wellicht van zijn uitgegaan dat de proza-tekst gemakkelijker leesen verstaanbaar
zou zijn dan die in verzen. Ook de prijs kan een rol hebben gespeeld; de vertaling in dichtvorm
was niet in duodecimo verkrijgbaar. Hoe dit zij, na 1696 werd de Vergilius-in-verzen pas in
de 19de- en 20ste-eeuwse uitgaven van Vondel's verzameld werk weer herdrukt, voor het
eerst in de

6

Albert Verwey, Vondels vers (Santpoort 1927), blz. 125.
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Dichterlijke werken van Joost van den Vondel die van 1820 tot 1824 in 21 delen bij M.
Westerman te Amsterdam verschenen. De ironie van het geval is, dat daarmee eindelijk
een uitgave in duodecimo beschikbaar kwam, terwijl de proza-vertaling nu op haar beurt
7
geen aandacht kreeg.
Ondanks de mindere populariteit van de Vergilius-in-verzen, die uit het ontbreken van
herdrukken gedurende de gehele 18de eeuw blijkt, stond Vondel's poëtische bewerking ook
toen toch wel degelijk in aanzien. Wanneer in voorredes of verhandelingen Vergilius in het
Nederlands wordt geciteerd, gebeurt dit nagenoeg altijd naar deze bewerking. Voor de
8
klassicisten was immers vertaalde poëzie alleen in dichtvorm aanvaardbaar.

§ 2. Het pionierswerk van Verdenius en Geerts
De Vondel-studie heeft zich tot dusver weinig aan Vondel's Vergiliusvertalingen gelegen
laten liggen. Vóór 1932 was dat begrijpelijk, omdat toen het nodige voorwerk nog geheel
9
ontbrak. Wat er over Vondel als vertaler werd opgemerkt, bleef incidenteel, vaag en
speculatief; de Vergilius-vertalingen kwamen daarbij slechts terloops ter sprake. In 1932
werd echter de mogelijkheid tot een grondige en systematische studie van juist deze
vertalingen geopend door de verschijning van twee belangrijke publikaties: een nieuwe
10
uitgave ervan, verzorgd door A.A. Verdenius, in de grote WB-editie van Vondel's werken,
en het proefschrift van A.M.F.B. Geerts over Vondel als classicus bij de Humanisten in de
11
leer. Het moet worden betreurd, dat er van deze mogelijkheid nog steeds geen gebruik is
gemaakt. Na veertig jaar ligt het bijeengebrachte materiaal nog altijd op een bewerker te
12
wachten.
De wijze, waarop Verdenius zich in de WB-editie van zijn even omvangrijke als moeilijke
taak heeft gekweten, mag - gezien de middelen waarover hij beschikte - voorbeeldig worden
genoemd. Hij had er méér waardering en bewondering voor verdiend dan hem ten deel zijn
gevallen.
In een uitvoerig Woord vooraf (WB VI, blz. 19-31) zet hij uiteen, door welke overwegingen
hij zich bij zijn werk heeft laten leiden. Zijn voornaamste ver-

7
8

9

10

11
12

Ook voor mijn overzicht van Vondel's Vergilius-uitgaven in dichtvorm heb ik gebruik gemaakt van Unger's
Bibliographie (nrs. 553, 612, 613 en 38).
Dat Arnold Moonen in zijn Nederduitsche Spraekkunst van 1706 zijn voorbeelden bij voorkeur aan
Vondel's proza-vertaling ontleent, is daarmee niet in tegenspraak. Het ging de Deventer predikant niet
om de vertaling van Vergilius' poëzie, maar om het taalgebruik van Vondel in diens proza.
Dit is de titel van een artikel van G. Kalff in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde XIII
(1894), blz. 45-72 en 95-115. Ondanks de bezwaren, die er later terecht tegen zijn aangevoerd, is dit
verreweg de beste studie die in de begintijd van het Vondel-onderzoek aan de betrokken materie werd
gewijd.
De Werken van Vondel, uitgegeven door de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam,
Deel VI: Vondels Vergilius-vertalingen, toegelicht door Dr. A.A. Verdenius. Eerste gedeelte (Amsterdam
1932). Het ‘tweede gedeelte’ (de drie laatste boeken van de Aeneis in Vondel's vertalingen, alsmede de
Afwijkende lezingen en Aanvullingen bij Vondels Vergilius-vertalingen, verscheen twee jaar later in Deel
VII, resp. blz. 21-257 en blz. 857-882.
A.M.F.B. Geerts, Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer, diss. Utrecht (Tongerloo 1932).
Dat de studie van Geerts wèl invloed heeft gehad op het (nadien ondernomen) onderzoek naar andere
vertalingen van Vondel, laat ik hier buiten beschouwing.
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dienste is wel, dat hij de tekst van de proza-vertaling en die van de latere berijming náást
elkaar heeft afgedrukt, zodat beide steeds zonder moeite met elkaar vergeleken kunnen
worden. Dat Vondel ‘zijn eigen proza-vertaling berijmd’ heeft (blz. 19), is geen ontdekking
13
van Verdenius, maar de conclusie dat de beide teksten daarom bij uitgave ‘niet gescheiden
mogen worden’ (blz. 20) is wèl van hem. Datzelfde geldt voor de oplossing van een praktische
moeilijkheid, die de realisatie van deze conclusie meebracht. Het lag uiteraard voor de hand,
de proza-vertaling op te nemen naar de oudste uitgave: de eerste van de drie drukken uit
1646. Maar de bewerking in verzen ‘correspondeert natuurlik op verschillende plaatsen niet
met de oorspronkelike prozatekst van 1646; zij staat het dichtst bij de herziene uitgave van
1659’, al blijkt Vondel meermalen toch weer niet die laatste tekst te hebben gevolgd, maar
‘de oorspronkelijke, onjuiste weergave’ (blz. 27 en de noot aldaar). Om deze vrij
gecompliceerde situatie tot haar recht te doen komen en de vergelijking tussen proza en
poëzie volledig mogelijk te maken, was het dus nodig ‘de voornaamste wijzigingen’ uit de
latere drukken ‘onmiddellik onder de prozatekst [van 1646] te vermelden’ (blz. 27). Zodoende
werd tevens bereikt, dat de lezer in één oogopslag kan nagaan, òf en hoe Vondel bepaalde
14
onjuistheden, onnauwkeurigheden of minder gelukkige formuleringen later heeft weggewerkt.
Het resultaat is dan ook een bijzonder overzichtelijk geheel, dat een voortreffelijk uitgangspunt
biedt voor nauwgezette vergelijkende bestudering van Vondel's beide vertalingen.
Ook in zijn annotatie heeft Verdenius het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt en veel meer
gegeven dan enkel de meest noodzakelijke woord- en zaakverklaring. Hij heeft óók Vondel's
vertaling getoetst aan de Latijnse tekst. Daarbij kwam aan het licht dat Kalff's mening, als
zouden daarin betrekkelijk weinig fouten voorkomen, onjuist is. ‘Vondel heeft Vergilius dikwijls
[cursivering van mij. Sm.] verkeerd of maar ten halve begrepen’, en Verdenius heeft ‘het
[z]ijn taak geacht aan te wijzen, waar aan zijn vertaling als vertaling iets hapert’ (blz. 23).
Hij heeft dit met voorzichtigheid en terughouding gedaan, steeds rekening houdend met het
feit dat ‘niet altijd met zekerheid uit te maken (is), of Vondel bewust afwijkt, een vrije vertaling
levert, dan wel Vergilius verkeerd heeft begrepen’ (blz. 23). De gebruiker van de
desbetreffende aantekeningen ervaart deze dan ook voortdurend als een waardevolle steun
bij zijn poging de aard van Vondel's vertalingen meer dan oppervlakkig te onderkennen.
Toch ligt hier, zij het buiten zijn schuld, het zwakke punt van Verdenius' werk - het punt
waarop ik doelde, toen ik hierboven bij mijn lof voor zijn prestatie de restrictie maakte: ‘gezien
de middelen waarover hij beschikte’. Verdenius is zich dit tekort trouwens volkomen bewust.
Hij waarschuwt er zelf voor, dat men voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies
omtrent Vondel's kennis van het Latijn uit de onjuistheden die hij in zijn annotatie heeft
aangewezen:
Men mag Vondel niet de maat aanleggen van onze moderne kennis omtrent
Vergilius en zijn werk. Hoe stond het met de Vergilius-interpretatie

13
14

Verwey b.v. merkte daarover in 1927 reeds op: ‘Want dat en niets anders is het wat Vondel gedaan heeft’
(Vondels vers, blz. 125).
Een volledige lijst van de varianten uit de herdrukken van de proza-vertaling is opgenomen onder de
Afwijkende lezingen aan het slot van WB VII.
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in Vondels tijd; welke fouten, welke minder gelukkige vertalingen maakte hij op
gezag van de toen gangbare commentaren, van meer of minder geleerde
vrienden, [...] op gezag van woordenboeken [...]? [...] De eerste vraag is natuurlik:
welke uitgave van Vergilius (met commentaar), welke Latijnse tekst of teksten
ligt (liggen) ten grondslag aan Vondels vertaling. De bewaarde oude
Vergilius-teksten bieden onderling wel niet zo vele en belangrijke varianten, maar
Vondels bron vertoonde ongetwijfeld een aantal verschilpunten met de thans vrij
algemeen gevolgde teksten en daaronder lezingen die nu - als waardeloze of
twijfelachtige varianten - worden verworpen. (blz. 23-24)
Verdenius heeft zich als neerlandicus niet bevoegd geacht tot een onderzoek, dat een
antwoord op deze vragen zou hebben gegeven. ‘Hier is werk voor een classicus’, verklaart
hij nadrukkelijk. Bij zijn annotatie is hij dus uitgegaan van een moderne Vergilius-editie, al
blijkt zo af en toe uit zijn noten dat hij rekening houdt met de mogelijkheid van een variant
15
in de door Vondel gebruikte tekst.
Het moet voor Verdenius een bittere ervaring zijn geweest, toen hij na het voltooien van
zijn annotatie tot de ontdekking kwam dat er een proefschrift op verschijnen stond, waarin
het onderzoek naar de door Vondel gebruikte Latijnse edities en commentaren inmiddels
metterdaad door een classicus was verricht. Als de bewuste dissertatie van Geerts enkele
jaren eerder gereed gekomen was, zou de Amsterdamse hoogleraar zijn toetsing van Vondel's
vertaling aan de Latijnse tekst op een wetenschappelijk veel méér verantwoorde wijze hebben
kunnen opzetten. Daarvoor was het nu te laat. Zelfs een grondige herziening van de annotatie
op basis van de nieuwe gegevens was niet meer mogelijk. Deel VI van de WB-editie zal op
het moment van Verdenius' ontdekking ongetwijfeld al grotendeels gezet zijn geweest, en
bovendien kon de verschijning met het oog op de inschrijvers niet voor onbepaalde tijd
worden uitgesteld. De onfortuinlijke bewerker kon dus niet anders doen dan aanvaarden,
dat hij net even te vroeg was geweest en dat zijn annotatie reeds bij de publikatie op een
bepaald punt als achterhaald moest worden beschouwd. Wel kreeg of vond hij gelegenheid,
in zijn Woord vooraf alsnog mededeling te doen van het komende proefschrift ‘dat ongetwijfeld
onze kennis en ons inzicht in deze dingen [de door Vondel gebruikte teksten en commentaren]
zal kunnen verhelderen’ (blz.24). Bovendien had Geerts ‘de vriendelikheid mij reeds nu in
het kort de resultaten van zijn onderzoek omtrent de door Vondel gebruikte Vergilius-tekst
mee te delen’ (blz. 25): de dichter heeft verschillende uitgaven gebruikt, waaronder die van
Farnabius, Taubmann, Stephanus en waarschijnlijk nog enkele anderen. Enige bladzijden
verder (blz. 30) volgt in een noot nog Geerts' opgave omtrent de herkomst van Vondel's
argumenta, zowel die in proza als die in versvorm.
Daarmee heeft Verdenius gedaan wat hij doen kon om zijn uitgave van de
Vergilius-vertalingen toch nog zo up to date mogelijk te maken. Hij attendeert zijn lezers met
nadruk op het komende proefschrift van Geerts waaraan zij bij verdere studie niet zullen
kunnen voorbijgaan, ook al impliceert dit dat zijn eigen toelichtingen aan betekenis hebben
ingeboet. Er spreekt uit deze manier van doen een wetenschappelijke integriteit die verdient
te worden opgemerkt.

15

Zie b.v. WB VI, blz. 714, aant. bij reg. 512; blz. 832, aant. bij reg. 213-216.
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Het Woord vooraf van Verdenius is gedateerd: juli 1932. Vier maanden later, op 11 november,
vond de promotie van Geerts plaats en kwam diens proefschrift ter beschikking. Het doel
van het onderzoek, dat de auteur zich tot taak had gesteld, vat deze zelf als volgt samen:
Door tekstvergelijking de uitgaven bepalen welke Vondel bij zijn vertalingen van
de Latijnsche en Grieksche schrijvers gebruikt heeft, de aanteekeningen opsporen
die hij binnen en buiten die uitgaven gevonden heeft, en de bronnen blootleggen
waaruit hij bij de samenstelling van de voorredenen en opdrachten zijner
overzettingen heeft geput. (blz. 1)
In het algemeen is Geerts er goed in geslaagd deze opzet te realiseren. Dat maakt zijn boek
tot een bijzonder waardevolle en nog altijd onmisbare aanwinst voor de Vondel-studie. Een
prettig leesbaar werk is het niet; daarvoor heeft het te veel het karakter van een beschrijvende
catalogus, en is de toon vaak wat te apodictisch. Dat wordt echter ruimschoots goedgemaakt
door zijn betekenis als bronnenboek en naslagwerk. Alleen zouden wij er graag méér
bijzonderheden in hebben gevonden over de 16de- en 17de-eeuwse edities van klassieke
auteurs, die worden vermeld.
Wat de Vergilius-vertalingen betreft, beperkt Geerts zich tot Vondel's overzetting in proza.
Hij heeft daarover niet zo heel veel meer te zeggen dan al door Verdenius was aangekondigd.
Alleen uit hij zich wat vager ten aanzien van Vondel's eigenlijke bron: ‘De Vergilius-uitgaven
zijn in de 16e en de 17e eeuw zoo talrijk dat het zelfs niet met Benediktijner geduld mogelijk
is al de uitgaven nauwkeurig te bepalen welke Vondel gebruikt heeft’ (blz. 37). Even verder
vat hij zijn bevindingen aldus samen:
Het ligt voor de hand dat Vondel [...] de trouwens ook in ons land gedrukte
Farnabius' uitgave te zijner beschikking had. De Heinsiusuitgaven zijn meer
critisch dan exegetisch. De uitgave van de la Cerda werd voor de samenstelling
van de voorrede gebruikt. Of ze in de vertaling werd benut is niet uit te maken.
De Duitsche editie van Taubmann en de Fransche van Stephanus blijken Vondel
niet onbekend te zijn geweest. [...] Het duidelijkst zijn de aanteekeningen van
16
Farnabius in de vertaling terug te vinden. (blz. 38)

16

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

§ 3. Achtergronden van de proza-vertaling
Vondel's Vergilius-in-proza is niet in één trek geschreven. De vertaling moet in de loop van
jaren, tussen zijn andere werk door, langzaam tot stand zijn gekomen. Om daarvan overtuigd
te zijn, behoeft men slechts te bedenken dat in 1646 óók de Maria Stuart verscheen, en dat
het jaar tevoren de Altaer-geheimenissen het licht hadden gezien. Vooral dit laatste dichtstuk,
dat meer dan 5000 versregels telt en een intensieve voorstudie vereiste, heeft Vondel
ongetwijfeld gedurende jaren bezig gehouden. Er wordt door verklaard, waarom tussen 1642
- toen de Brieven der Heilige Maeghden verschenen - en 1645 slechts betrekkelijk ‘klein
werk’ uit zijn pen is gevloeid. Het lijkt mij alleszins rede-

17

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

18

19

Zie boven, blz. 392, noot 16. Overigens zou Vondel ook de aldaar vermelde Londense editie van 1634
gekend kunnen hebben. Vossius, die vanaf 1630 met Farnabius in correspondentie stond (Dictionary of
National Biography XVIII, Londen 1889, blz. 217-218), bezat daarvan stellig een exemplaar dat hij ter
beschikking van de dichter kan hebben gesteld.
WB VI, blz. 25.
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ging hij uit van Farnabius; de ontleningen aan andere commentaren zullen grotendeels
moeten worden toegeschreven aan het gebruik dat hij maakte van zijn vroegere
vertaal-proeven. Uiteraard valt dit niet te bewijzen; het is bovendien allerminst uitgesloten
dat Vondel behalve Farnabius ook wel eens een andere commentaar heeft geraadpleegd,
die hij zich van vroeger herinnerde. Maar dat is toch iets anders dan wat de opmerking van
20
Geerts suggereert.
Hoewel Vondel ongetwijfeld àlles bewonderde wat Vergilius geschreven heeft, kan er toch
niet aan getwijfeld worden dat zijn bewondering in de allereerste plaats uitging naar de
Aeneis. De vraag dringt zich dus op, waarom hij - toen hij zich na de mislukking van de
Constantinade opnieuw tot Vergilius keerde - niet volstond met het vertalen van de Aeneis,
maar ook de Bucolica en de Georgica in het Nederlands overbracht.
Zekerheid op dit punt is natuurlijk uitgesloten; wij kunnen slechts naar een antwoord
gissen. Maar ik meen dat wij een tweetal veronderstellingen mogen maken die de
werkelijkheid zouden kunnen benaderen, zij het wellicht met betrekking tot bijkomstige
factoren.
In de eerste plaats denk ik aan de mogelijkheid van indirecte beïnvloeding door Joost
Baeck en het voorbeeld van Hooft. Baeck - gehuwd met Magdalena van Erp, een jongere
zuster van Hooft's (in 1624 gestorven) eerste vrouw Christina - kende geen Latijn en had
niet gerust voordat zijn zwager het volledige werk van Tacitus zo letterlijk mogelijk voor hem
vertaald had. Geeraardt Brandt weet ons daarover het volgende mee te delen:
Om zynen swaager den Heere Baake te gelieven, vertaalde de Drossaardt
zomtydts eenige stukken uit het Latyn van Cornelius Tacitus. Deeze vertaaling
was al in den jaare sestienhondert en dertigh, of vroeger, by hem aengevangen:
eerst uitkiezende 't geen hem best geviel, of bequaamst was om zich naar onze
taal te buigen. Doch als Baake naaderhandt aanhieldt, om ook de rest en de
t'zaamenhechting vertolkt te zien, met beede van zoo luttel van de woorden te
wyken als redelyker wyze geschieden kon, heeft hem de Drost daar in te wil
geweest, en zomtydts eenigen tydt afgebrooken, om aan dat vertaalen te
besteeden. Dus werdt allengskens dat geheele werk der Jaarboeken en Historien,
ook het Leeven van Agricola, en 't boeksken van de geleegentheit, zeeden en
volken van Germanie, of Oudtduitslandt, in het Neederduitsch door hem
21
oovergezet.
Joost Baeck was een vriend van Vondel, en het mag dus waarschijnlijk worden geacht
dat deze van de langzame, maar gestadige voortgang van de Tacitus-vertaling wist. Baeck
zal er stellig wel eens met hem over gesproken hebben en hem misschien zelfs met trots
een aantal van de gereed-gekomen gedeelten ter lezing hebben voorgelegd. Wanneer de
22
vertaling voltooid is, weten wij niet, maar dat is in ons verband ook niet relevant. Waar het
op aankomt,

20

21
22

Billijkheidshalve dien ik hieraan toe te voegen, dat Geerts in zijn proefschrift dichter bij de door mij
verdedigde opvatting staat. Hij merkt daar op: ‘Waarschijnlijk heeft hij [= Vondel] reeds voor 1630 de
Latijnsche dichter met zijn vrienden gelezen. In hoever die mogelijke vroegere lezing de latere vertaling
is ten goede gekomen is niet uit te maken’ (Vondel als classicus, blz. 37). Dat die vroegere lezing vrijwel
zeker reeds tot vertaal-proeven heeft geleid, laat Geerts echter buiten beschouwing.
Geeraardt Brandt, Het leven van Pieter Corn. Hooft, ed. P. Leendertz jr. ('s-Gravenhage 1932),
blz. 23.
Zij verscheen eerst lang na Hooft's dood in druk; de eerste uitgave is van 1684.
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is dat Vondel omstreeks 1642 kon weten: enerzijds dat een man als Joost Baeck prijs stelde
op een zo letterlijk mogelijke vertaling van de volledige Tacitus, en anderzijds dat Hooft
bezig was die, tussen zijn werk aan de Neederlandsche Histoorien door, tot stand te brengen.
Is het ondenkbaar dat dit bij hem de gedachte aan een vertaling van de volledige Vergilius
heeft doen opkomen? Het werk van de Latijnse dichter was zeker niet minder belangrijk dan
dat van de Romeinse historie-schrijver. Zou er daarom onder vele Nederlanders niet eenzelfde
verlangen naar een betrouwbare vertaling van Vergilius leven als Baeck koesterde ten
opzichte van Tacitus? En zou hij beter blijk kunnen geven van zijn verbondenheid met de
eerste dan door voor hem te doen wat Hooft deed voor de laatste?
Mijn tweede veronderstelling is - ik ben mij daarvan ten volle bewust - speculatiever en
subjectiever. Wij mogen aannemen dat de mislukking van de Constantinade voor Vondel
niet alleen een bittere teleurstelling is geweest, maar ook zijn zelfvertrouwen tijdelijk heeft
geschokt. Het hoogste dat voor een dichter was weggelegd - het epos - lag buiten zijn bereik;
hij moest zich, zoals hij in zijn boven-vermelde brief aan Hugo de Groot schreef, ‘met yet
minders zoecken te behelpen’. Zou het zo vreemd zijn, als hij onder deze omstandigheden
troost gevonden heeft in de gedachte dat de roem van Vergilius niet uitsluitend op de Aeneis
berustte, maar ook op andersoortig werk? Dat hij dus niet behoefde te wanhopen, aangezien
zijn ‘meester’ de mogelijkheid bewezen had ook buiten het epos in de volle zin van het woord
‘een excellent poëet’ te zijn? Wanneer dergelijke gedachten inderdaad door zijn hoofd
gespeeld hebben, zou dit tot gevolg gehad kunnen hebben dat hij juist in deze tijd nieuwe
belangstelling en aandacht kreeg voor het niet-epische werk van Vergilius. Ook dàt had de
Latijnse dichter groot gemaakt, en daarom mocht het bij een vertaling zeker niet achterwege
blijven. Zo zou Vondel's falen als epicus samengespeeld kunnen hebben met wat Joost
Baeck hem over de Tacitus-vertaling van Hooft vertelde, om hem tot het besluit te brengen
de volledige Vergilius in het Nederlands over te brengen.
Maar hoe dit ook zij - daarmee is nog niet verklaard waarom Vondel dat in proza deed.
Hier ligt immers een principieel verschil met het voorbeeld van Hooft. Deze vertaalde proza
in proza, zoals voor de hand lag. Maar het lag nièt voor de hand, poëzie in proza te vertalen,
althans niet voor publikatie. Het was iets heel anders dit ter oefening en voor eigen gebruik
te doen - zoals Vondel juist toen met de Heroides deed - dan zo'n vertaling uit te geven! Dat
laatste hield de pretentie in, dat het proza van de vertaler de poëzie van de oorspronkelijke
dichter op min of meer adaequate wijze kon vervangen. Een dergelijke opvatting was Vondel's
Humanistische tijdgenoten ten enenmale vreemd. Poëzie behoorde door een dichter, die
zichzelf respecteerde en serieus genomen wenste te worden, ook als poëzie te worden
23
vertaald. Wat Vondel deed, was een revolutionaire daad. Hoe kwam juist hij, die zich steeds
zo gehoorzaam aan regels en voorschriften van de poëtica onderwierp, ertoe hier tegen de
draad in te gaan?

23

Vondel herhaalde die in 1654 door de uitgave van zijn vertaling-in-proza van Q. Horatius Flaccus
Lierzangen en Dichtkunst. Hij had die vertaling, met behulp van zijn vrienden Mostaert en Vechters, reeds
omstreeks 1635 vervaardigd, maar ze tot dusver onder zijn papieren gehouden. Nadien heeft hij nooit
meer een proza-vertaling van poëzie in het licht gegeven.
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Opnieuw moeten wij met enkele voorzichtige veronderstellingen volstaan. Wellicht hebben
de hierboven gesupposeerde gesprekken met Joost Baeck ook op dit punt hun invloed doen
gelden. Baeck had zijn zwager immers om een vertaling gevraagd die het Latijn zo letterlijk
mogelijk weergaf: ‘met beede van zoo luttel van de woorden te wyken als redelyker wyze
geschieden kon’. Wanneer Vondel deze wens van zijn vriend heeft opgevat als exponent
van wat zijn niet-Humanistisch-gevormde landgenoten in het algemeen van een vertaling
verlangden, kan hij daaruit geconcludeerd hebben dat hij er beter aan zou doen Vergilius
in proza over te zetten dan in dichtvorm. Bij proza was een vrij letterlijke weergave van de
oorspronkelijke tekst mogelijk, terwijl poëzie die bij voorbaat uitsloot. Wij zullen straks zien,
24
hoe sterk hij in de Opdracht van zijn vertaling aan Huygens op dat laatste de nadruk legt.
Er moge dus àl dan niet verband geweest zijn met wat Joost Baeck van Hooft vroeg, in ieder
geval heeft Vondel aan proza (mede) de voorkeur gegeven, omdat hij zich ten doel stelde
‘zoo luttel van de woorden te wyken als redelyker wyze geschieden kon’.
Maar lag achter dit rationele motief misschien nog een andere reden verborgen: een
tegenzin in de epische alexandrijn, omdat deze voor hem onwillekeurig het symbool geworden
was van zijn falen met de Constantinade? Het is, dunkt mij, een mogelijkheid die wij niet
kunnen uitsluiten. Tussen 1640 en 1646 schreef Vondel namelijk wel alexandrijnen, maar
niet als het ging om epos of epos-gelijk. Wèl in zijn lange eerdicht ter gelegenheid van de
komst der Engelse koningin Henriette Marie t'Amsterdam, in de Brieven der Heilige Maeghden
en in de Maria Stuart. Maar nièt in zijn berijming van Vergilius' eerste Ecloga als aanhangsel
bij de Leeuwendalers, en - wat een veel belangrijker aanwijzing is - nièt in de
Altaer-geheimenissen. Dat laatste mag inderdaad opmerkelijk heten. De aanhef van Vondel's
leerdicht vertoont een duidelijke parallellie met die van de Georgica. Nu de aemulatio met
Vergilius op het gebied van het epos mislukt was, waagde Vondel zich aan een nieuwe
poging op dat van het leerdicht. De aard van zijn onderwerp noodzaakte hem daarbij tot een
veel grotere zelfstandigheid ten aanzien van details en motieven dan in de Constantinade,
zodat de aemulerende opzet hier gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Naar mijn mening
is er met betrekking tot Vondel's bedoeling echter geen twijfel mogelijk. Zeker, hij wilde
belijdenis afleggen van zijn nieuwe geloofsovertuiging en met klem van argumenten de
tegenstanders overtuigen van hun ongelijk; hij werd gedreven door de zendingsijver van de
bekeerling en was daarin volkomen oprecht. Maar hij deed dit als Renaissancistisch dichter,
d.w.z. in wedijver met de auteurs uit de Oudheid, en in de vaste overtuiging hen te kunnen
overtreffen omdat zijn ‘stoffe’ Christelijk was en ‘de Zonne des heyligen Geestes alle
25
Heydensche sterren met haren glans uyt doet’. Apologetische belijdenis en aemulatio met
Vergilius sloten elkaar voor hem niet uit, maar lagen in elkaars verlengde. - Daarvan
uitgaande, hadden wij mogen verwachten dat Vondel zijn Altaer-geheimenissen geschreven
zou hebben in alexandrijnen als moderne aequivalent van de hexameters uit de Georgica.
Maar hij deed dit nièt en schreef ze in vijfvoetige jamben. Het lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk
dat hij deze versvorm toen reeds koos op gezag van Ronsard, zoals hij dat in 1659 zou doen
bij de Jeptha; anders zou

24
25

Zie beneden, blz. 399-400.
Aenden Gedichtlievenden Lezer vóór Hierusalem verwoest (WB II, 95, reg. 259-260).
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hij dat, evenals bij zijn tragedie, wel vermeld hebben en zouden de Altaergeheimenissen
op dit punt in de jaren veertig niet zo geïsoleerd staan. Maar welke reden kan hij dan wèl
hebben gehad? En zo kom ik uit bij de veronderstelling die ik hierboven noemde: weerzin
tegen de epische alexandrijn, hetzij omdat deze hem herinnerde aan het mislukken van de
Constantinade, hetzij omdat hij nog niet het zelfvertrouwen herwonnen had dat nodig was
om zich opnieuw aan een experiment daarmee te wagen. Daarbij dienen wij in aanmerking
te nemen dat nòch in de Oudheid nòch in de 16de en 17de eeuw de grens tussen epos en
27
leerdicht scherp getrokken werd, zodat Vondel de Georgica en de Aeneis als nauw met
elkaar verwant zal hebben beschouwd.
Maar als inderdaad tegenzin in de epische alexandrijn Vondel ervan zou hebben
weerhouden deze versvorm voor de Altaer-geheimenissen te gebruiken, dan zou diezelfde
tegenzin er óók toe hebben kunnen bijdragen dat hij zijn vertaling van Vergilius in proza
schreef en niet in dichtvorm.

§ 4. De opdracht van de proza-vertaling
Vondel gaf aan zijn Vergilius-in-proza een uitgebreid voorwerk mee, dat nadrukkelijk de
betekenis van de Latijnse dichter - en daarmee indirect ook van deze eerste Nederlandse
vertaling van diens volledig werk - moest doen uitkomen. Het omvat twee gedichten en twee
proza-stukken, waarvan ik de eerste hier buiten beschouwing laat; zij doen weinig ter zake
28
en zijn voor belangstellenden gemakkelijk bereikbaar in WB VI. Wat Vondel zijn lezers
werkelijk wilde bijbrengen, vindt men in de beide proza-stukken: de Opdracht aan Constantijn
Huygens, en een uitvoerig betoog Aen den Lezer. Dit laatste bevat twee duidelijk
onderscheiden gedeelten: een biografie van Vergilius, ‘hoofdzakelijk ontleend aan de Vita
Vergilii van Donatus’ waarvan het ‘een zeer vrije bewerking (is) met omzettingen en
29
interpolaties’; en een overzicht van de polemiek tussen Homeristen en Maronisten over de
vraag of aan Homerus dan wel aan Vergilius de eerste plaats als dichter toekomt. In mijn
eerste hoofdstuk is dit overzicht reeds ter sprake gekomen, en ik heb toen gewezen op de
30
betekenis ervan voor onze kennis omtrent Vondel's verering voor Vergilius; ik kan hier dus
volstaan met daarnaar te verwijzen.
Zo blijft slechts de Opdracht aan Huygens ter bespreking over. In verband met het
probleem, dat Vondel's keuze voor een vertaling in proza ons stelt, is dit ongetwijfeld het
belangrijkste stuk uit het voorwerk. Want hier geeft de dichter een rechtvaardiging van die
keuze.
Dat hij zich met die rechtvaardiging juist tot Huygens wendt, is stellig geen toeval. Vondel
mocht verwachten bij de ‘Raet en Sekretaris van zijn Hoogheit’ begrip te zullen vinden voor
zijn moeilijkheden als vertaler. Huygens had zich namelijk in zijn Otia van 1625 (herdrukt in
1641) bijzonder kritisch over vertalingen uitgelaten. In de Voor-maning (Woord vooraf) bij
zijn verta-
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2
Zie daarvoor: W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel II (Culemborg 1970 ), blz. 297-298.
Zie boven, blz. 50-51.
Resp. blz. 39-41 (Op de Tytelprint van Maroos wercken) en blz. 63-64 (Keizer Augustus op Maroos
Eneas).
A.M.F.B. Geerts, Vondel als classicus, blz. 105.
Zie boven, blz. 4-6.
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ling van enkele fragmenten uit Guarini's Il Pastor fido - op een andere manier dan de
31
gebruikelijke rijmtrant - had hij opgemerkt:
Neemtmen de ruymte in 't Oversetten, soo kan de waerheid niet vrij van geweld
gaen: Staetmen scherp op de woorden, soo verdwijnt de geest vande uytspraeck.
Vinden wij dit waer inden ongebonden Stijl, wat kanmen van vertaelde Dichten
hopen, die geene verstandige sullen ontkennen het derdendeel van haere waerde
32
den aerd van schryven schuldigh te zijn?
Het is typisch Huygeniaans geformuleerd, wat betekent dat het voor ‘wat vertolcks’ in
aanmerking komt. Nu is het vertolken van Huygens altijd een hachelijke zaak, maar ik meen
toch zijn uitspraak als volgt te mogen parafraseren: ‘Bij een vrije vertaling doet men de
oorspronkelijke tekst geweld aan, bij een letterlijke gaat het leven ervan verloren. Als dit
geldt voor proza, wat kan men dan verwachten bij vertaling van gedichten, die immers voor
een belangrijk deel hun waarde ontlenen aan de stijl, het taalgebruik en het poëtisch
uitdrukkingsvermogen van de oorspronkelijke auteur?’
Huygens zegt niet, dat men poëzie daarom maar het best in proza kan vertalen; in zijn
Guarini-fragmenten heeft hij dit ook niet gedaan en in andere richting naar een oplossing
gezocht. Maar Vondel had toch wel enige reden om op grond van de bewuste opmerking
te verwachten, dat Huygens gevoelig zou zijn voor zijn argumentatie. In die verwachting
33
schreef hij zijn Opdracht.
Hij begint op veilig terrein: met een uitbundige lofprijzing van Vergilius, waarvan hij zeker
kon zijn dat Huygens ze zou onderschrijven. Eerst daarna stelt hij het punt aan de orde
waarom het gaat: de wijze waarop hij heeft vertaald. Natuurlijk, zo erkent hij, heeft Vergilius
bij de overzetting verloren; dat was nu eenmaal onvermijdelijk, zoals Huygens zelf had
uiteengezet. Dat laatste zegt Vondel er niet bij, maar hij impliceert het m.i. wel. En dan komt
de eigenlijke aap uit de mouw: in dit geval is bovendien de versvorm van de oorspronkelijke
tekst niet gehandhaafd. Dat is geen kleinigheid, aangezien ‘vaers en onvaers onderling
verschillen, gelijck trompetklanck en bloote stem, en het vaers een stem, door een
drieboghtige trompet krachtigh uitgewrongen, gelijck is’ (reg. 38-40). Maar Vondel meent
toch uit twee kwaden het minste te hebben gekozen. Hij motiveert dit als volgt:
Hierom [= vanwege het grote verschil tussen ‘vaers en onvaers’] moght de
vertolcker liever Augustus Hofzwaen [= Vergilius] in rijm en op maet leeren
opzingen: maer hoe veel meer had 'er de Mantuaen van zijn vederen moeten
laten, indien men zijnen geest door benaeutheit van voeten en rijm bestont te
prangen en te knijpen, en uit verlegenheit te rucken, te plucken, en ter noot
doorgaens met geleende pluimen van rijm-en-noodige stopwoorden te decken.
Het vertaelde te rijmen, zonder afdoen of toedoen, is qualijck mogelijck, ja
onmogelijck, en dwaelt meest al min of meer af van het vertaelde. Ick zagh hem
34
dan niet nader
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Zie daarvoor: P.E.L. Verkuyl: Battista Guarini's ‘Il Pastor fido’ in de Nederlandse dramatische literatuur,
diss. Utrecht (Assen 1971), blz. 476-488.
De gedichten van Constantijn Huygens, ed. J.A. Worp, deel I (Groningen 1892), blz. 284-285.
WB VI, blz. 42-44.
zagh .... niet: zag geen kans.
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nochte eigentlijcker dan door onvaerzen en onrijm uit te beelden, om den
Nederlander te levendiger Maroos ziel in te boezemen, hem te beter te dienen,
35
en met een den Latynist, wien het Latijn nu misschien smaeckelijcker wil vallen,
wanneer hy d'eigenschappen der Roomsche met onze moederlijcke spraecke
zoo na overeen gebroght, en den stijl en rede zoo vlack en effen gevlijt ziet, als
my mogelijck was. (reg. 40-54)
36

Dat is voor de 17de eeuw een opmerkelijk betoog. Vondel schijnt hier veel dichter bij de
moderne denkbeelden over vertalen te staan dan bij die van zijn tijdgenoten, Huygens
misschien uitgezonderd. Maar met opzet gebruik ik het woord schijnt. Wie de geciteerde
passage nauwkeurig leest, ontdekt al spoedig, dat Vondel onder vertaling-in-dichtvorm iets
heel anders verstaat dan wij: niet een ‘her-dichting’, maar een berijming van de proza-vertaling
die de dichter éérst heeft gemaakt. Het proces voltrekt zich voor hem in twee onderscheiden
fasen. De oorspronkelijke tekst wordt in proza overgezet, liefst zo letterlijk mogelijk; daarna
wordt dit proza op rijm gebracht, liefst ook weer zo letterlijk mogelijk. Als wij dit voor ogen
houden, worden ons verschillende punten duidelijk:

a. Vondel's ‘keuze’ tussen proza en poëzie betreft niet de aanpak van zijn vertaling, maar
slechts de fase waarin hij die publiceert.
b. Zijn ‘revolutionaire’ daad is slechts in zoverre revolutionair, dat hij de eerste en
voorlopige fase van zijn vertaling uitgeeft in plaats van ze enkel als uitgangspunt te
gebruiken voor de berijming.
c. Zijn latere bewerking-in-verzen is alleen maar de voortzetting van het werk, dat hij in
1646 na de eerste fase had onderbroken.
d. Het ‘probleem’ van de proza-vertaling laat zich terugbrengen tot de vraag, waarom
Vondel in 1646 meende met de eerste fase te mogen of te moeten volstaan.

In de Opdracht aan Huygens wordt op dit laatste punt een ondubbelzinnig antwoord gegeven:
vanwege de meerdere tekstgetrouwheid. Er is geen reden aan de oprechtheid van deze
motivering te twijfelen. Alleen verklaart zij niet, waarom Vondel daar juist in 1646 zoveel
waarde aan ging hechten, terwijl hij tevoren zijn vertalingen van poëzie uitsluitend in dichtvorm
had gepubliceerd. In mijn vorige paragraaf heb ik geprobeerd de achtergronden aan te
geven, waaruit en waardoor dit zou kunnen worden verklaard. Als mijn beschouwingen niet
al te ver bezijden de waarheid liggen, verkeerde Vondel in een soort ‘epische impasse’; hij
kon de moed of de bezieling niet opbrengen om zijn proza-vertaling in dichtvorm te bewerken.
Bewust of onbewust maakte hij nu van de nood een deugd, door het voor te stellen alsof
zijn niet-kunnen een niet-willen was en hij nooit méér had beoogd dan het voorzien in de
behoefte aan een letterlijke vertaling, zoals die alleen in proza mogelijk was. Bij het schrijven
van zijn Opdracht had hij zich waarschijnlijk met die gedachte al zó vertrouwd gemaakt dat
hij er zelf in geloofde.
Ik geef nogmaals toe, dat dit niet te bewijzen valt. Er is stellig plaats voor andere
opvattingen, minder gecompliceerd en misschien juister. Maar ik meen dat mijn hypothese
in ieder geval overweging verdient. Zij geeft een verklaring voor een tijdelijke omzwaai bij
Vondel, die opmerkelijk genoeg is om
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den Latynist: de Nederlander die het Latijn beheerst.
Vgl. boven, blz. 247-251.
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er een nodig te hebben. En om op Vondel toe te passen wat hij in zijn Opdracht over Vergilius
zegt: ‘Ick zagh hem dan niet nader nochte eigentlijcker uit te beelden’.
Vondel maakt in zijn Opdracht nòg een opmerking, die aandacht verdient. Om Vergilius
letterlijk te kunnen vertalen, moet men het Latijn grondig beheersen, en Vondel is er zich
van bewust op dat punt tekort te schieten. Huygens zal in zijn vertaling dan ook ongetwijfeld
fouten ontdekken. Hij excuseert zich daar bij voorbaat voor, en verklaart dankbaar te zullen
zijn voor opmerkingen die een eventuele herdruk van zijn werk ten goede zouden kunnen
komen. In de Opdracht zelf doet hij dit met een elegante tournure, die voor niet-ingewijden
de bezorgdheid over de qualiteit van zijn vertaling enigszins camoufleert. Maar in zijn brieven
aan Huygens en Hooft, ter begeleiding van de hun toegezonden exemplaren van de
Vergilius-in-proza, spreekt hij zich directer uit. Het is de moeite waard, de drie passages
naast elkaar te leggen en met behulp van elkaar te interpreteren.
In de Opdracht herinnert Vondel eraan, dat hij bij zijn pogingen ‘onze tael te bouwen’,
d.w.z. het Nederlands tot een cultuurtaal te maken, altijd veel profijt heeft gehad van vertalen
‘met overlegh van taelkondigen’ (reg. 54-56). ‘Taelkondigen’ moeten wij hier verstaan als:
Humanistisch gevormde vrienden, die het Latijn - en voor de vertaling van Elektra het Grieks
- grondig beheersten en in de meeste gevallen bovendien geïnteresseerd waren in de
ontwikkeling van een Nederlands dat in expressief vermogen niet voor de talen van de
Oudheid behoefde onder te doen. Het ‘overlegh’ met deze ‘taelkondigen’ - die Vondel even
verder aanduidt als zijn ‘Mecenaten’ in de zin van ‘helpende vrienden’ - omvatte, zoals men
37
weet, alle variaties tussen ‘samen met hen vertalen’, ‘controle van wat hij zelf had overgezet’
en ‘raadplegen ter oplossing van bepaalde moeilijkheden’. Die samenwerking was, betoogt
Vondel, bijzonder vruchtbaar. Immers:
Verscheide oordeelen schieten verscheide stralen uit, en zien de dingen van
alle kanten door en weder door, terwijl een eenig oordeel maar een' eenigen
strael uitschiet, en arm by den rijckdom van velen is... (reg. 56-59)
Maar juist ditmaal, nu het er meer dan ooit op aankwam omdat hij een letterlijke vertaling
38
voor het grote publiek beoogde, had hij praktisch alleen gestaan:
...doch naerdien zommige Mecenaten der Poëzye overleden, anderen elders
bezigh zijn, most men zich aldus behelpen, en met zijn eige riemen wat te
langkzamer voortroeien, tot dat dit werck by schrandere herssenen met der tijt
rijper opgenomen (indien het die eere gebeure) allengs meer geslepen en gladder
gepolijst werde. (reg. 59-63)
In zijn brief aan Hooft, die eerder geschreven werd dan die aan Huygens
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A.M.F.B. Geerts, Vondel als classicus, blz. 17-19: ‘Vondels helpers bij het vertalen’.
Brandt maakt in dit verband één uitzondering: ‘hy hadt nu niemant dan eenen Jakob Venkel, in beide
taalen kundig, die hem somwyl met zyn oordeel en raadt, daar hy twyffelde, ten dienste stondt’ (Leven
van Vondel, blz. 41).
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39

wiens momentele verblijfplaats Vondel niet bekend was, uit de dichter zich meer expliciet:
Mishaeght u iet van het myne, my zou lief zyn met der tijt iet aengetekent te
zien; om het te verbeteren. [...] Onze Mecenaten smilten vast. Reael leit in de
40
Westerkerck. Plemp, Baeck, Blaeuw, Victoryn en Mostert leggen in de Nieuwe
Kerck onder de zerck gekropen, een teken, dat wy volgen zullen: Godt geve ter
41
zalige ure. Onze goede en wyze Grotius is oock al hene.
De eerste zin uit dit citaat keert in de kort daarop geschreven brief aan Huygens vrijwel
letterlijk terug, terwijl ook de Opdracht er een echo in vindt:
Mishaegt uwe Ed. iet van het myne, my zou eere geschieden met der tyt iet
aengetekent te zien; om het in den naesten druck te verbeteren. Hoe naeu men
toeziet, men begaet hier en daer lichtelyck noch al eenige misslagen. Zommige
Mecenaten zyn my afgestorven; en de Drost heeft het nu te drock met zyn
Historien: anders kon men verscheide oordeelen gebruicken, dat veel aenwint.
42
Myn Heer zie myn goede genegenheit en niet myn onvermogen aen.
In combinatie met elkaar laten de drie citaten er m.i. geen twijfel aan bestaan, dat het hier
niet gaat om een bescheidenheids-topos zonder meer, maar om een oprecht gemeende
captatio benevolentiae. Ook hier blijkt de juistheid van Geerts' opmerking ‘dat Vondel [...]
43
zijn eigen kundigheid wantrouwde en de hulp van anderen inriep’: in dit geval hulp achteraf,
die hem in staat zou stellen zijn fouten ‘in den naesten druck te verbeteren’.

§ 5. De ‘Aeneis’ in proza
In overeenstemming met het onderwerp van mijn boek beperk ik mij in deze paragraaf tot
een bespreking van Vondel's Aeneis-in-proza, die trouwens het overgrote deel van zijn
Vergilius-vertaling uitmaakt en zonder bezwaar kan worden beschouwd als representatief
voor het geheel.
Reeds bij betrekkelijk vluchtige lezing vinden wij de twee punten bevestigd, die in de
Opdracht aan Huygens naar voren kwamen: het streven van de dichter naar een zo letterlijk
mogelijke vertaling, en zijn pogen om van druk tot druk zijn werk ‘meer geslepen en gladder
gepolijst’ te maken. Ik begin dan ook met wat nader op deze beide aspecten in te gaan.

Letterlijkheid
Wat de letterlijkheid betreft, komt Verdenius - die op grond van zijn systematische vergelijking
van Vondel's vertaling met de oorspronkelijke tekst als geen ander tot oordelen bevoegd
mag heten - tot de conclusie:
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Hooft tekende erop aan: ‘Ontfangen den 21 Juli, 1646’. Dat is dezelfde datum waarop de brief aan
Huygens geschreven werd.
Bedoeld wordt: Jacob Baeck, ‘licentiaet in de rechten’, gestorven 14 april 1639, een broer van
Hooft's zwager Joost Baeck.
J.F.M. Sterck, Vondel-brieven, blz. 118-119.
Ibidem, blz. 117.
A.M.F.B. Geerts, Vondel als classicus, blz. 19.
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door vertalingen naar de letter, door het overnemen van Vergilius' beeldspraak
en zins-constructie streeft hij er naar [...] zo dicht mogelik bij zijn voorbeeld te
blijven; vrije vertalingen, bekortingen of uitbreidingen en moderniseringen zijn
betrekkelik zeldzaam. (WB VI, 22)
Van de voorbeelden, waarmee Verdenius deze uitspraak adstrueert, neem ik er ter illustratie
enkele over. In Aen. I, 297-301, wordt Mercurius door Jupiter naar de aarde gezonden om
de Karthagers gunstig te stemmen ten opzichte van de Trojanen die door de storm naar hun
kust zijn gedreven; om aan deze opdracht te voldoen ‘volat ille per aëra magnum // Remigio
alarum’. De twee door mij gecursiveerde woorden laten zich het best weergeven als: op de
roeibeweging van zijn vleugels. Maar Vondel houdt zich dichter bij het Latijn en vertaalt: ‘Hij
vlieght door de ruime lucht, op de riemen zijner vleugelen’ (WB VI, 378, reg. 334). - In Aen.
III, 191, vertelt Aeneas: ‘Vela damus vastumque cava trabe currimus aequor’ (wij gaan onder
zeil en doorklieven met ons schip de wijde vlakte der zee). Vondel handhaaft hier de betekenis
van ‘currimus’ als ‘lopen’, en geeft ‘cava trabs’ niet weer als pars pro toto voor ‘schip’, maar
vertaalt beide woorden letterlijk. Zo komt hij tot: ‘(Wy) gaen t'zeil, en loopen met den hollen
balk over den woesten waterplas’ (WB VI, 498, reg. 245-246). Het is duidelijk dat een zó
ver doorgevoerde letterlijkheid de verstaanbaarheid van de tekst niet ten goede komt. Datzelfde geldt ook voor de overname van de Latijnse zinsconstructie bij de weergave van
44
Aen. III, 641-644:
want zoo afgrijsselijck en zoo groot als dees Polyfemus is, die zijn ruige schapen
in de holle spelonck sluit, en hunne uiers melckt; zulcke hondert andere
onnatuurlijcke Reuzen onthouden zich gemeenelijck in deze boght, en
doorsnuffelen het hoogh geberghte. (WB VI, 534-536, reg. 708-712)
Vondel moet zelf ook tot het inzicht gekomen zijn, dat hij in zijn zucht naar letterlijkheid
wel eens te ver was gegaan. Verdenius merkt daarover op:
Het is opmerkelik dat hij, bij de herziening en latere uitgaven van zijn prozatekst,
iets vrijer tegenover zijn Latijnse voorbeeld is gaan staan. Verschillende
woordelike vertalingen, die zijn tijdgenoten stellig ongewoon, soms gekunsteld
moesten schijnen, heeft hij in de herdrukken vervangen door meer Hollandse
constructies, wendingen en woorden. (WB VI, 22)
Een goed voorbeeld levert de vertaling van Aen. III, 157, waar de door Aeneas meegenomen
Trojaanse Penaten hem verschijnen en o.m. zeggen: ‘Nos tumidum sub te permensi classibus
aequor’ (wij hebben onder uw leiding met de vloot de weg over de onstuimige zee afgelegd).
Aanvankelijk had Vondel permensi letterlijk vertaald: ‘wy hebben onder uw geleide, de
bruizende zee met de vloot gemeten’ (WB VI, 496, reg. 209-210). In 1659 vervangt hij echter
het laatste woord door overgevaren; blijkbaar is hij tot het inzicht gekomen, dat ook bij
letterlijk vertalen met het figuurlijk gebruik van de woorden rekening mag worden gehouden.
In diezelfde herdruk is ook de àl te
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De Latijnse tekst luidt hier:

Nam qualis quantusque cavo Polyphemus in antro
Lanigeras claudit pecudes atque ubera pressat,
Centum alii curva haec habitant ad litora vulgo
Infandi Cyclopes et altis montibus errant.
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Latinistische vertaling van ‘magnorum horrentia centum // Terga suum’ (Aen. I, 634-635) als
‘hondert geborstelde ruggen van groote zwijnen’ (WB VI, 404, reg. 671-672) verbeterd tot
45
‘hondert groote zwijnen’. Terecht herinnert Verdenius (WB VII, 863) in dit verband aan
Vondel's eigen waarschuwing in zijn Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste van 1650,
46
dat men ‘oock niet al te Latijnachtigh’ dient te spreken.
Overigens moet men zich dit streven naar letterlijkheid niet àl te rechtlijnig voorstellen.
Ook in de eerste uitgave wordt het doorkruist en gemitigeerd door tegengestelde tendensen.
Tegenover het behoud van de Latijnse zinsconstructie staat herhaaldelijk het afwijken
daarvan om tot een beter en vloeiender Nederlands te komen. Een der fraaiste voorbeelden
vindt men in Vondel's vertaling van Aen. IV, 136-139: de verschijning van Dido uit haar paleis
om zich aan het hoofd te stellen van de jachtstoet die haar opwacht. De Latijnse versregels
47
staan als het ware stijf van constructies die in het Nederlands niet te handhaven zijn. Vondel
doet daartoe dan ook geen enkele poging en vertaalt ‘vrij’. Het resultaat is niet alleen
voortreffelijk Nederlands, maar weet bovendien de plastische werking en het spel met ‘goud’
en ‘gouden’ uit de oorspronkelijke tekst geheel onaangetast te laten:
Ten lange leste komtze met al haren stoet en sleep voor den dagh, en heeft
eenen Sidonischen jaghtrok met een geborduurde lijst [= rand] aen, eenen gouden
pijlkoker op den rugh, het hair met gout opgesnoert, en haer purperen kleet met
een goude gespe opgehaeckt. (WB VI, 554-556, reg. 180-184)
In deze zin treffen wij tevens een voorbeeld van een andere tendens bij Vondel aan: die om
door een kleine uitbreiding een wat zwaarder accent op bepaalde details te leggen dan
Vergilius doet. Zo geeft hij hier ‘caterva’ weer als ‘stoet en sleep’, een hendiadys die niet
enkel beschouwd kan worden als weergave van magna - reeds adaequaat vertolkt door al
haren - en het majesteitelijke aspect van Dido's gevolg versterkt. In de aan het citaat
voorafgaande beschrijving van de zich formerende jachtstoet komt nog een ander voorbeeld
van zo'n uitbreiding voor. Bij Vergilius (Aen. IV, 132) leest men: ‘Massylique ruunt equites
et odora canum vis’ (Massylische ruiters komen aanrennen en honden met scherpe reukzin).
Vondel kan de verzoeking niet weerstaan de ‘honden met scherpe reukzin’ (speurhonden)
wat breder en plastischer ten tonele te voeren.. Hij vertaalt: ‘Massylische ruiters en maghtigh
veel winthonden en bracken, scherp van reuck, komen daer aengesprongen’ (WB VI, 554,
48
reg. 174-175). Hij verzwaart dus het accent door toevoeging van maghtigh veel, hij
specificeert het algemene ‘honden’ door winthonden en bracken te noemen, en hij kiest met
‘komen daer aengesprongen’ een verbum dat veel beter bij de honden past dan bij de ruiters.
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Juister nog zou geweest zijn: hondert groote borstelige zwijnen.
WB V, blz. 485, reg. 31.
Zij luiden als volgt:

Tandem progreditur, magna stipante caterva,
Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo;
Cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum,
Aurea purpuream subnectit fibula vestem.
48

In de druk van 1659 zijn deze beide woorden geschrapt, ongetwijfeld ter wille van een meerdere
letterlijkheid.
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De accent-verzwaring, die Vondel aanbrengt, heeft vaak een emphatisch karakter. Zo al
dadelijk bij de weergave van Aen. I, 94b-96a. Terwijl de storm zijn vloot teistert, roept Aeneas
vertwijfeld uit: ‘O terque quaterque beati // Quis ante ora patrum, Trojae sub moenibus altis,
// Contigit oppetere!’ Vondel vertaalt nauwkeurig wat er staat; alleen versterkt hij het ‘driewerf,
ja vierwerf gelukkig’ tot duizentmael geluckiger: ‘o duizentmael geluckiger dan wy waren
deze, wien het moght gebeuren, onder de hooge muren van Troje, in 't gezicht hunner
ouderen, te sterven’ (WB VI, 360-362, reg. 129-131). - Een tweede voorbeeld vinden wij in
zijn vertaling van Aen. IV, 683b-685a. Als Anna zich naar de brandstapel spoedt waar haar
zuster Dido ligt te zieltogen, roept zij de dienaressen toe: ‘Date, vulnera lymphis // Abluam,
et, extremus si quis super halitus errat, // Ore legam’ (geef water, dat ik daarmee de wonden
afwasse en, als er nog een laatste adem over is, die met mijn mond opvange). Bij Vondel:
‘Brengt toch water, dat ick de wonden afwassche, en haeren lesten adem (zoo 'er noch
adem en leven in is) met mijnen mont magh zuigen en inzwelgen’ (WB VI, 602, reg. 776-778);
behalve door zijn woordkeus versterkt Vondel hier tot tweemaal toe de emphase tevens
door een variërende herhaling.
Naast de accentuerende en emphatische uitbreidingen vallen er ook verklarende
toevoegingen op te merken. Ondanks zijn streven naar letterlijkheid aarzelt Vondel niet in
49
zijn vertaling - naar het gebruik van zijn tijd - de toelichting te verwerken die hij voor een
goed verstaan van de tekst nodig acht. Soms gaat het daarbij om een eenvoudige toevoeging
van hem zelf; zo vertaalt hij ‘Maia genitum’ (Aen. I, 297) als ‘Merkuur, Majas zoon’ (WB VI,
376, reg. 331). Maar in de meeste gevallen zijn de toelichtende uitbreidingen ontleend aan
de commentaren die hij geraadpleegd, heeft, met name die van Farnabius. Ik geef daarvan
50
een tweetal voorbeelden, ontleend aan de desbetreffende lijst van Geerts. Beide komen
voor in de passage, waar Aeneas in Epirus Helenus, een zoon van Priamus, als koning
aantreft en Andromache, Hektor's weduwe, als diens koningin (Aen. III, 294 vv.). Wanneer
de held deze laatste naar haar wedervaren vraagt sinds de ondergang van Troje, ‘Dejecit
vultum et demissa voce locuta est’ (vs.320: zij sloeg de ogen neer en sprak met neerslachtige
stem). Farnabius verklaart het neerslaan van de ogen door daarbij te noteren: Pudibunda,
en Vondel verwerkt deze toelichting in zijn vertaling: ‘Zy sloegh beschaemdelijk haer oogen
neder, en sprack flaeuhartigh’ (WB VI, 508, reg. 376-377). Even later is het Andromache's
beurt om vragen te stellen. Onder meer wil zij weten hoe het gaat met Ascanius ‘Quem tibi
jam Troja ...’ (vs.340: die u, toen Troje reeds ...). De rest van de zin ontbreekt; wij hebben
hier te doen met een van de plaatsen die Vergilius bij zijn dood nog niet voltooid had.
Farnabius tekent hierbij aan: ‘Supplent alii: Quem tibi iam Troia peperit fumante Creüsa’
(Sommigen vullen aan: die Creüsa u gebaard heeft terwijl Troje reeds in rookwolken gehuld
was). Vondel neemt deze aanvulling zonder meer over: ‘dat kleentje, waer van Kreüze
51
gelagh, toen Troje in lichten brant stont’ (WB VI, 510, reg. 397-398).
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Fouten en verbeteringen
De veranderingen en verbeteringen, die Vondel in de her-uitgaven van zijn proza-vertaling
en met name in de druk van 1659 heeft aangebracht, vallen voor de gebruiker van de
52
WB-editie - dank zij de presentatie-methode van Verdenius - gemakkelijk te overzien. Lang
niet al die veranderingen betreffen de juistheid van de vertaling of mitigatie van het ‘al te
Latijnachtigh spreken’. Terecht heeft Verdenius erop gewezen dat daarnaast belangrijk
materiaal geboden wordt, waaruit tal van gegevens kunnen worden afgeleid omtrent Vondel's
ontwikkeling en experimenten op het gebied van grammatica, syntaxis, woordgebruik, spelling
en interpunctie: ‘Een systematiese ordening en nadere beschouwing van al deze afwijkende
lezingen is zeer gewenst en zou ongetwijfeld een lonende arbeid zijn’. Wat wij eruit kunnen
opmaken omtrent ‘Vondels vertaalwijze en vertaalkunst in verband met zijn kennis van het
Latijn’, is slechts één aspect van de gegevens die zij verschaffen (WB VII, 863). In het kader
van mijn onderzoek is dit echter het belangrijkste aspect, zodat ik mij in het onderstaande
daartoe beperkt heb.
Volgens Verdenius mogen wij veilig aannemen dat Vondel zelf
verschillende onjuistheden in zijn werk heeft ontdekt. De vertaling in verzen,
die niet zonder raadpleging van het Latijnse origineel tot stand kwam, noopte
hem herhaaldelik tot een hernieuwde bestudering van Vergilius' tekst. Maar stellig
zal hij ook in de loop der jaren van verschillende zijden op- en aanmerkingen
hebben ontvangen, waarmee hij zijn voordeel heeft gedaan. (WB VII, 863)
Ik ben geneigd aan de ‘op- en aanmerkingen’ van anderen een groter aandeel in de
verbeteringen van het eigenlijke vertaalwerk toe te kennen dan Verdenius doet. Wij hebben
hierboven gezien, met hoeveel nadruk Vondel, zowel in zijn Opdracht als in zijn brieven aan
Hooft en Huygens, om kritische kanttekeningen vroeg die hem in staat zouden stellen tot
53
het aanbrengen van verbeteringen bij een herdruk. Weliswaar spreekt hij daarbij niet
expliciet over vertaalfouten, maar uit de context blijkt duidelijk genoeg dat hij die wel degelijk
óók of zelfs in de eerste plaats op het oog heeft. Wij mogen aannemen dat eenzelfde verzoek,
mondeling zowel als schriftelijk, ook tot anderen werd gericht. En al hebben wij daarvoor
54
geen rechtstreeks bewijs, ongetwijfeld zal deze aandrang wel enig positief resultaat hebben
opgeleverd. Met name in de duodecimo-uitgave van 1646 en in de herdruk van 1652 zijn
de verbeteringen van de eigenlijke vertaling zó incidenteel dat zij eerder aan opmerkingen
van buitenstaanders dan aan hernieuwde studie van de dichter lijken
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te moeten worden toegeschreven. In de druk van 1659 ligt de zaak enigszins anders. Hier
is inderdaad sprake van een serieuse herziening. Ik kan mij echter niet aan de indruk
onttrekken, dat deze vooral de taal en de stijl betrof, en dat de verbeteringen ten opzichte
van het Latijn ook hier secundair blijven. Natuurlijk verbeterde Vondel wat hij sinds 1652 als
onjuist had onderkend, maar zijn correcties hebben een te incidenteel karakter om een
systematische hertoetsing aan de oorspronkelijke tekst waarschijnlijk te maken. Ik zou eerder
willen aannemen dat Vondel volstond met het overnemen van de verbeteringen, die hij na
1652 in zijn handexemplaar van de druk uit dat jaar had aangebracht.
Hoe dit intussen ook zij, de onjuistheden en onnauwkeurigheden in Vondel's vertaling,
zowel die welke in de latere drukken verbeterd werden als die welke gehandhaafd bleven,
zijn stellig interessant genoeg om ‘een systematiese ordening en nadere beschouwing’ te
rechtvaardigen, zoals Verdenius die ten aanzien van de afwijkende lezingen in het algemeen
aanbeveelt. Wij zouden willen weten, hoe het staat met de ernst van de fouten die Vondel
maakt, van welke aard zij zijn, in hoeverre daaronder bepaalde typen geregeld terugkeren,
welke Latijnse woorden en constructies hem de meeste moeite kosten, onder welke
omstandigheden de kans op een fout het grootst is. Een onderzoek naar dit alles zou moeten
worden verricht door een classicus, die tevens genoegzaam met het 17de-eeuwse Nederlands
vertrouwd is om rekening te kunnen houden met betekenis- en gevoelsnuances van de
woorden. Zulk een onderzoek valt dus niet alleen buiten het bestek van deze studie, maar
ook buiten dat van mijn bevoegdheid. Met een enkel voorbeeld wil ik echter - voor zover dat
op grond van een aantal steekproeven en zonder verdere apparatuur dan de annotatie van
Verdenius mogelijk is - trachten enigszins nader te concretiseren wat ik bedoel.
Hierboven is al even ter sprake gekomen, dat Vondel eerst langzamerhand is gaan
55
begrijpen dat een woord ook in zijn figuurlijke betekenis ‘letterlijk’ kan worden vertaald.
Deze neiging van de dichter om de Latijnse woorden bij voorkeur in hun meest strikte,
beperkte zin weer te geven, ook als Vergilius ze in een ruimere, secundaire betekenis gebruikt
heeft, veroorzaakt soms fouten. Zo vertaalt hij in 1646 stabula steeds met ‘stal(len)’, hoewel
uit de context meermalen blijkt dat er ‘weideplaats(en), weideveld(en)’ wordt bedoeld. Vgl.
Aen. VIII, 207 en 213, met WB VI, 834, reg. 227 en 232, waar in het laatste geval de onjuiste
56
weergave van stabula tot een verdere fout in de vertaling leidt. In 1659 zijn beide plaatsen
gecorrigeerd. Maar in de vertaling van Aen. X, 723, is ‘stallen’ blijven staan (WB VII, 84, reg.
778), ook in de bewerking in verzen (WB VII, 85, vs.1095), ondanks de onwaarschijnlijkheid
van de voorstelling die daardoor ontstaat. Het gaat hier namelijk om de Homerische
vergelijking van een vechtende held met ‘een afgevaste leeuw, die van dollen honger
aengedreven, menighmael door de ruime stallen loopt snuffelen’, op zoek naar een prooi.
De argeloze lezer vraagt zich onwillekeurig met enige verbaasdheid af, hoe de leeuw tot in
de stallen heeft weten door te dringen. - Een soortgelijk geval signaleert Verdenius naar
aanleiding van Aen. III, 431, waar het woord vastus voorkomt in de secundaire betekenis
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van: reusachtig, onmetelijk. Vondel geeft het echter in zijn primaire zin weer als ‘woest’ (WB
VI, 518, reg. 493). Verdenius tekent daarbij aan: ‘Vondel vertaalt vastus meermalen ten
onrechte door woest’.
Hier is ongetwijfeld aanleiding om van een ‘typische’ fout te spreken. Maar wij moeten
voorzichtig blijven met generaliseren! Want opeens is er dan weer een voorbeeld van het
57
tegenovergestelde. Bij de ontmoeting van Aeneas en Andromache in Epirus wil de laatste
ook over de kleine Ascanius weten: ‘Ecqua tamen puero est amissae cura parentis?’ (Aen.
III, 341; ‘denkt het kind nog aan zijn verloren moeder?’). Vondel vat parens hier echter op
in de secundaire betekenis van ‘moederstad, vaderland’ en vertaalt: ‘Denckt de knaep noch
wel om zijn verloren vaderlant?’ (WB VI, 510, reg. 398-399). - Het doet alles nogal verwarrend
aan. Telkens weer blijkt de juistheid van wat Verdenius heeft geconstateerd: ‘consequentie
vindt men bijna nergens’ (WB VII, 864). Maar ook deze inconsequentie verdient nader
onderzoek. Valt daarin misschien toch enige lijn te ontdekken of kan zij in bepaalde gevallen
verklaard worden? Dank zij Geerts kunnen wij ten aanzien van Andromache's vraag of
Ascanius nog aan zijn moeder denkt, onmiddellijk het antwoord geven. Vondel's vertaling
naar de secundaire betekenis van parens blijkt te berusten op de commentaar van Stephanus
of Taubmann, die beiden Aen. III, 341 parafraseren als ‘Doletne perditam patriam?’ (betreurt
58
hij zijn verloren vaderland?). In hoeverre is ook in andere gevallen van schijnbare
inconsequentie iets dergelijks in het spel?
De indruk, die mijn steekproeven hebben achtergelaten, is dat Vondel in het algemeen
nauwelijks èrnstige vertaalfouten maakt. Het gaat vrijwel altijd om kleine onjuistheden of
onnauwkeurigheden, in de trant van de hierboven besprokene, of veroorzaakt door het op
elkaar betrekken van woorden die in het Latijn niet bij elkaar horen, een enkele maal ook
als gevolg van slordig lezen. De verstaanbaarheid van de vertaling wordt er meestal weinig
door aangetast. De onduidelijkheden in de tekst komen veel minder voort uit concrete ‘fouten’
dan uit het feit dat Vondel de bedoeling van Vergilius niet precies begrepen heeft en dan
maar op goed geluk zo letterlijk mogelijk weergeeft wat er staat. Natuurlijk is ook dit een
ernstig tekort. Men moet daarbij echter in aanmerking nemen, dat de onduidelijkheid niet
altijd volledig voor rekening van Vondel behoeft te komen; ook de Aeneis heeft zijn moeilijke
plaatsen en zijn cruces.

Stijl en toon
De eigenaardigheden, waarvan ik er enkele besproken heb, drukken hun stempel op Vondel's
vertaling. Vooral de geforceerde letterlijkheid en de emphatische versterking doen zich in
dat opzicht gelden. Daarnaast wil ik ook nog wijzen op de persoonlijk-gekleurde weergave
van bepaalde uitdrukkingen, waarmee Vondel geregeld verrast. Als b.v. Aeneas in het gebied
van de Harpijen terecht is gekomen, voorspelt de oudste van haar - ‘Celaeno, // Infelix vates’
(onheilsprofetes); Aen. III, 245b-246a - hem een toekomst vol moeilijkheden. Vondel vertaalt:
‘Celeno, die altijt onweer kraeit’ (= altijd slecht weer voorspelt; WB VI, 502, reg. 299). Het
komt op hetzelfde neer, en Vondel zal dit ongetwijfeld niet als een afwijking van de
tekstgetrouwheid
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hebben beschouwd. Maar al is de betekenis dezelfde, de gevoelswaarde is anders. - In nog
sterkere mate is dit het geval bij de vertaling van invisa in Aen. II, 574. Daar ontdekt Aeneas,
nadat hij op zijn zwerftocht door het brandende Troje getuige is geweest van de moord op
Priamus, in de tempel van Vesta de oorzaak van alle rampen, Helena, die invisa bij het
altaar zit. Er zijn twee mogelijkheden om dit woord te vertalen: ‘onopgemerkt’ en ‘(door allen)
gehaat’. Vondel gaat echter een eigen weg. Hij geeft het niet weer naar zijn uiterlijke
betekenis, maar naar de innerlijke die berust op de gevoelens van Helena: ‘schuw voor alle
man’ (WB VI, 462, reg. 606).
Het gevolg van dit alles is, dat Vondel's Aeneis-in proza naar stijl en toon ànders geworden
is dan het oorspronkelijke epos. Zijn vertaling heeft een eigen, Vondeliaans karakter dat
zich moeilijk in enkele woorden laat samenvatten. Ook hier is nader onderzoek gewenst.
Wat wij nodig hebben, is een studie die de resultaten van een vergelijking tussen origineel
en vertaling analyseert, verklaart en karakteriseert: een studie zoals J.D. Meerwaldt er een
59
geschreven heeft over Vondel's vertalingen van Griekse tragedies, en liefst nog wat
uitgebreider. Meerwaldt komt tot de slotsom dat deze vertalingen ‘zich in hun totaliteit wellicht
het best karakteriseren als composietproduct van twee gelijktijdig, zij het niet steeds in
dezelfde krachtverhouding werkzame stijl-tendenties’: een bewust klassiek-harmonische en
60
een onbewust Senecaans-excessieve. Dezelfde twee tendensen zijn - dat valt al af te
leiden uit de enkele notities die ik hierboven maakte - duidelijk óók in de proza-vertaling van
de Aeneis aan het werk. In het algemeen trouwens vindt men bij lezing van Meerwaldt's
studie telkens elementen gesignaleerd, die evenzeer voor de vertaling van 1646 gelden.
Die overeenkomsten maken echter de door mij bedoelde analyse niet overbodig. De
tragedie-vertalingen, welke Meerwaldt heeft onderzocht, zijn in dichtvorm bewerkt, wat
betekent dat de dichter genoodzaakt was - zoals hij het in de Opdracht van 1646 aan Huygens
uitdrukt - ‘doorgaens met geleende pluimen van rijm-en-noodige stopwoorden’ de
oorspronkelijke tekst aan te vullen. Het eigen element is er dus sterker dan in de
Vergilius-in-proza, waar Vondel probeerde ‘zonder afdoen of toedoen’ te vertalen. Als
desondanks de door Meerwaldt gesignaleerde ‘onbewuste stijl-tendentie’ zich óók in dit
proza doet gelden, zegt dit méér omtrent de stuwkracht daarvan. Een nader onderzoek zou
de conclusies van de Amsterdamse classicus dus kunnen preciseren. Bovendien lijkt het
mij niet onmogelijk, dat wij er beter door zouden gaan begrijpen wàt Vondel met een
tekstgetrouwe vertaling compatibel acht en wat niet - misschien zelfs waarom en wanneer
op bepaalde momenten bij hem de natuur (de onbewuste stijl-tendentie) sterker wordt dan
de leer (de bewuste tendentie van tekstgetrouwheid).
Geerts heeft het oordeel over Vondel als Latinist waarschijnlijk wel voorgoed vastgelegd,
toen hij de Vergilius-vertaling van 1646 karakteriseerde als ‘een middelmatige overzetting
61
van een groot taalkunsenaar’. Dat oordeel is ongetwijfeld juist. Maar de mate waarin Vondel
het Latijn beheerste, de
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fouten die hij maakte en de onnauwkeurigheden die hij bij het vertalen beging, vormen 62
althans voor de Aeneis - niet het meest karakteristieke aspect van die overzetting. Het
blijven tenslotte min of meer externe factoren. Van veel essentiëler betekenis is naar mijn
mening het feit, dat de vertaling tevens een transpositie blijkt. Vondel brengt de Aeneis over
in een andere toonsoort en een andere stijl: emphatischer dan het origineel, zwaarder en
weelderiger in woordgebruik, drukker, onrustiger. Ik bedoel deze adiectieven niet peioratief
en gebruik ze enkel ter typering. Of men dit verschil negatief dan wel positief wil waarderen,
is een kwestie van persoonlijke voorkeur en smaak.

Twee proeven van vertaling
Hoewel Vondel's proza-vertaling van de Aeneis dank zij de WB-editie voor ieder gemakkelijk
bereikbaar is, meen ik er goed aan te doen in deze paragraaf volledigheidshalve toch een
tweetal proeven daaruit op te nemen. Ik laat een vergelijking met de Latijnse tekst nu echter
achterwege; er zou slechts door bevestigd worden wat hierboven reeds werd opgemerkt.
Het is er mij hier enkel om te doen, een indruk te geven van de leesbaarheid en
verstaanbaarheid van Vondel's proza, zoals zijn tijdgenoten dat onder ogen kregen. Ik koos
daartoe enerzijds een ‘gemakkelijke’, anderzijds een ‘moeilijke’ passage, waarbij de eerste
tevens tot de meest beroemde en de tweede tot de minder bekende gedeelten van de Aeneis
behoort.
Mijn eerste fragment betreft de verschijning van Creüsa's schim aan Aeneas in de nacht
van Troje's ondergang: Aen. II, 771-794. Vondel geeft dit als volgt weer:
Terwijl ick haer aldus zocht, en al razende, zonder ophouden, huis in, huis uit,
door de stadt liep, verscheen my Kreüzes ongeluckige geest en gedaente zelf,
grooter van gestaltenisse, dan ickze gekent hadde. Ick stont verbaest, mijn hair
te bergh, en kon geen geluit slaen. Toen sprackze my dus aen, en benam my
de zorge met deze woorden: mijn lieve man, wat mooghtge u te vergeefs aldus
afslaven? Dit gebeurt niet zonder wil en beleit der Goden: en ghy mooght Kreüse
niet van hier met u nemen: d'opperste hemelvooght laet u dat niet toe. Ghy moet
lang in ballingschap omzwerven, en een wilde woeste zee overvaren. Ghy zult
in Hesperie belanden, daer de Lydische Tyber langkzaem afvloeit, door het vette
lant, dat mannen uitlevert. Daer zal u weelde, een koningkrijck en Koningklijcke
dochter ten deele vallen. Schrey niet meer om uwe beminde Kreüze: want ick,
Dardans afkomst en Venus schoondochter, zal de trotse gebouwen der
Myrmidonen en Dolopen niet zien; nochte Griecksche Jofferen gaen dienen;
naerdien de groote Moeder der Goden my hier in dit gewest met der woon houdt:
nu vaer wel, en volhardt in de liefde van ons beider zoon. Toenze dit gezeit
hadde, verlietze my, die vast weende, en noch veel zeggen wou, en zy verdween
in de dunne lucht. Driewerf pooghde ick toen haer t'omhelzen: driewerf greep
ick vergeefs naer heuren geest, die my, gelijck een lichte wint en vlugge slaep,
ontglipte.
(WB VI, 476-478, reg. 801-823)
Deze passage kan ook Vondel's niet-Humanistisch-onderlegde lezers nauwe-
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lijks moeilijkheden hebben opgeleverd. Hoogstens zullen de namen voor hen weinig inhoud
gehad hebben, en zal ‘de groote Moeder der Goden’ een vaag begrip gebleven zijn dat zij
uit de context wellicht als ‘doodsgodin’ hebben geïnterpreteerd. Maar dat stond het begrijpen
van de episode niet in de weg. Vondel's tekst is duidelijk en beeldend genoeg om bij de
lezer een voorstelling wakker te roepen waaraan hij houvast heeft. De ‘vreemde namen’ zal
deze ervaren hebben als een soort ‘exotische’ ornamentiek die herinnerde aan de herkomst
van het verhaal uit de hem onbekende maar fascinerende wereld van de Oudheid.
Het ‘moeilijke’ fragment ontleen ik aan Aen. VIII, 233-267. Evander, de koning van
Pallanteum - gebouwd op de Aventinus, waar later het hart van Rome zou liggen - verklaart
daar aan Aeneas, waarom zijn volk en hij jaarlijks een offerfeest vieren ter ere van Hercules.
Deze heeft namelijk het rooken vuurspuwende monster Cacus, half mens half dier, gedood,
dat de streek terroriseerde. Toen Hercules met de runderen van de door hem overwonnen
Geryon voorbijtrok, had Cacus er een aantal van gestolen en ze verborgen in zijn onderaardse
hol. Door het loeien van een der gestolen dieren ontdekte Hercules de diefstal en het bestaan
van het hol. Ondanks al zijn pogingen slaagde hij er echter niet in, de ingang open te breken.
Maar:
Op den rugh der speloncke, rontom met afgebroke steenrotsen omheint, stont
een scherpe klip, die heel hoogh uitstack, een recht broeinest voor heilooze
63
vogels. Herkules deze klip, die aen de slincke zijde des heuvels over den stroom
helde, met zijn rechte hant aengrijpende, verwrickte en scheurdeze los van haren
wortel; stietze daer na haestigh van boven neêr, zoo dat de lucht overwijt van
64
den slagh wedergalmde, d'oevers daverden, en de stroom van verbaestheit te
rugh sprongk. Toen quam Kakus moorthol en diep roofnest naeckt aen den dagh,
en de beschaduwde moortkelders lagen geheel open: niet anders gelijck of het
aertrijck, ergens van onder opgereten, den helschen poel ontdeckte, en het Rijck
65
des doots, zoo gehaet by de Goden, opsloot, zoo dat men, van boven in den
afgrijsselijcken afgront, de zielen voor 't inschijnende licht zagh sidderen.
Weshalve Alcides van boven af met pijlen schoot, al zijn geweer te baet nam,
en met vreesselijcke steenen, en dicke tacken van boomen, zonder ophouden
hem te keer gingk, die strax tegens zijne hoop in het licht betrapt, in de holle
steenrots besloten was, en nu afgrijsselijck tierde en brulde. Maer Kakus (want
daer was geen vlughten aen) braeckte zulck eenen geweldigen damp te keele
uit, dat het wonder was, en blies in het hol zulck eenen duisteren nacht en nevel,
en benevelde de spelonck zoo byster, met zwarten roock en duisternisse, met
vier gemengelt, dat men uit zijn oogen niet zien kon. Dit stont den moedigen
Alcides niet te lijden: hy sprongk van boven neder in 't vier, daer de roock
allerdickst opdreef, en de zwarte damp allermeest uit het woeste hol op quam
smoken. De helt greep Kakus toen, die vast vergeefs uit de duisternisse vier en
vlam spoogh, en hy knoopte hem de voeten met de handen aen een, duwde
d'oogen uit den kop, en worghde zijn keel toe, zonder dat'er een druppel bloets
uit quam. Terstont ruckte hy de deuren op, zette den gruwzamen
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heilooze vogels: aasvogels.
verbaestheit: ontsteltenis.
opsloot: opensloot, opende.
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moortkuil open, broght de weghgedreve ossen en den gelochenden roof voor
den dagh, en sleepte het wanschape doode lichaem met de voeten buiten het
roofnest. De menschen kunnen zich niet zadt zien aen afgrijsselijcke oogen, en
aenzicht, en borstelige en ruige borst van het halve dier, en het vier, dat in zijne
keel smoorde.
(WB VI, 836-838, reg. 252-287)
Hier zijn de details niet alle even duidelijk. Vondel heeft het Latijn kennelijk niet overal
helemáál begrepen en vertaalt daarom niet altijd met voldoende precisie. Maar desondanks
stelt zijn weergave de lezer in staat het verloop van de gebeurtenissen in grote lijn te volgen.
Deze begrijpt genoegzaam wat er aan de hand is, om zich een voorstelling te kunnen vormen
van de strijd tussen Hercules en het monster. Of die voorstelling op sommige punten enigszins
afwijkt van wat er bij Vergilius staat, is van ondergeschikte betekenis. Het gaat erom dat hij
zich iets kan voorstellen, en daarvoor geeft Vondel's hier inderdaad ‘middelmatige overzetting’
hem nog ruimschoots genoeg.

Het oordeel van de tijdgenoten
Brandt is in zijn Leven van Vondel opmerkelijk uitvoerig over ‘dat groote werk, de vertaaling
van Virgilius werken in prose’. Niet alleen geeft hij, samenvattend en citerend, vrijwel de
hele Opdracht weer, maar hij acht het ook de moeite waard zijn lezers op de hoogte te stellen
van de ontvangst door het publiek. Daarbij laat hij zowel de voor- als de tegenstanders aan
het woord komen. De laatsten worden vertegenwoordigd door Barlaeus, van wie hij uit een
brief aan Huygens citeert:
Gy hebt Vondels Virgilius geleezen, of ten minste gezien, maar zonder leven,
zonder mergh, en de lenden gebrooken. Indien hem Augustus las, hy zou deezen
67
Maro niet van 't vier bevryden ten zy dat gy, geleerde man, het anders verstaat.
Brandt tekent daarbij aan, dat Barlaeus ongetwijfeld doelde ‘op de volmaakte kunst der
Latynsche vaarzen, die in Neêrduitsche prose onnaavolghbaar zyn’. Daartegenover stelt hij
echter het oordeel van de bewonderaars, dat kennelijk ook het zijne is:
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den gelochenden roof: de buit waarvan Cacus bezwoer dat hij die niet gestolen had.
Geeraardt Brandt, Het leven van Vondel, blz. 41. Het citaat is ontleend aan Barlaeus' brief van
14 december 1646, waarin deze tal van faits divers aan Huygens meedeelt. Daartoe behoort ook
de door Brandt geciteerde opmerking, die in Barlaeus' Latijn luidt: ‘Virgilium Vondelij legisti aut
vidisti saltem, verum exsanguem, exuccum, elumbem. Si legeret Augustus, non vindicaret hunc
Maronem a flammis, nisi quid tu, docte Trebati, dissentis’. Men vindt een extract uit deze brief in:
J.A. Worp, De briefwisseling van Constantijn Huygens, deel IV ('s-Gravenhage 1915), blz. 366,
nr. 4498. J.F.M. Sterck (Vondel-brieven, blz. 120-121) volstaat met het afdrukken van alleen de
zin over Vondel's vertaling. - De opmerking over Augustus zinspeelt op het feit dat deze de Aeneis
te waardevol vond om erin toe te stemmen, dat het manuscript na Vergilius' dood werd verbrand,
zoals deze gewenst had omdat het werk nog niet geheel voltooid was. De gecursiveerde woorden
zijn een citaat uit Horatius, Serm. II, 1, vs. 78-79a). - Vgl. verder: A.A. Verdenius, Vondel tussen
Latinisten, in: De Nieuwe Taalgids XXXV (1941), blz. 225-229.
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Maar die grondige kennis hadden van de Hollandtsche taale en haare
eigenschappen, oordeelden, dat zyn taal in dit werk onverbeterlyk was; en dat
men nergens, daar Duitsch gesprooken wordt, iemant vinden zou, die
Hollandtsche woorden en spreekwyzen zou weeten te vinden, de kracht van
68
Maroos Latyn zoo naa uitdrukkende, als hy doorgaans hadt gedaan.
Na alles, wat in deze paragraaf aan de orde gekomen is, kost het ons geen moeite om
voor beide reacties begrip op te brengen. Voor een Latinist als Barlaeus moet alleen al het
loslaten van de versvorm genoeg zijn geweest om Vondel's Vergilius ‘exsanguem’
(bloedeloos) te noemen. Daar kwam dan nog bij, dat het werk van de Latijnse dichter onder
Vondel's handen getransponeerd was in de stijl van de vertaler. Voor Barlaeus kon een
dergelijke transpositie alleen maar verlies betekenen: ‘moord’ op Vergilius. Vandaar zijn
onvoorwaardelijke afwijzing, waarbij het opvalt dat hij blijkbaar geen oog gehad heeft voor
de meerdere emphase bij Vondel; zijn adiectieven - ‘exsanguem, exuccum, elumbem’
(beroofd van bloed, van sap, van lendenkracht) - duiden alle drie enkel op slapheid.
Barlaeus had in zoverre gelijk, dat Vergilius in de vertaling à travers le tempérament van
Vondel gegaan en daardoor ‘verduytscht’ was in méér dan alleen de strikte zin van dit woord.
Maar de bewonderaars hadden eveneens gelijk, wanneer zij stelden dat niemand een betere
- d.w.z. leesbaarder en levender - vertaling had kunnen geven dan Vondel. Zij lieten de
positieve aspecten prevaleren, terwijl Barlaeus het de negatieve deed.

§ 6. Achtergronden van de ‘Ondergang van Troje’
In 1655 verscheen J.v. Vondels Ondergang van Troje. Het is de in dichtvorm overgebrachte
proza-vertaling van het tweede boek uit de Aeneis, zoals die in de Vergilius-uitgave van
1646 voorkomt. Vijf jaar later vinden wij diezelfde bewerking zonder noemenswaardige
69
wijzigingen terug in de volledige Vergilius-in-verzen van 1660.
Daarmee staat vast, dat Vondel halverwege de jaren vijftig bezig was met het overbrengen
van zijn proza-vertaling in verzen. Er blijven echter tal van vragen over. Is hij met het tweede
boek van de Aeneis begònnen? Of ging hij systematisch te werk en had hij het eerste boek
voltooid, toen hij aan het tweede begon? Had hij bij de uitgave van de Ondergang al meer
in manuscript gereed: het derde en misschien zelfs het vierde boek? En hoe stond het met
de Bucolica en de Georgica? Had hij die voorlopig buiten beschouwing gelaten, omdat nu
eenmaal zijn grote liefde de Aeneis betrof? Of werkte hij intermitterend aan de verschillende
gedeelten van Vergilius' oeuvre? Deze vragen laten zich op grond van de Ondergang van
Troje niet beantwoorden. Wij moeten ze voorshands dus laten rusten, in de hoop dat de
volledige vers-uitgave van 1660 ons straks meer gegevens aan de hand zal doen.
Hier kunnen wij slechts trachten een beperkter probleem tot oplossing te brengen. Hoe
kwam Vondel ertoe, in 1655 de dichterlijke bewerking van één enkel boek uit de Aeneis te
publiceren, en waarom juist het tweede? Voor de
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Ibidem, blz. 41-42.
Zie voor een lijst van de varianten, WB VII, blz. 880.
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laatste helft van deze dubbele vraag zijn wel argumenten te vinden. Het verhaal van Aeneas
over de ondergang van Troje vormt een min of meer op zichzelf staand, afgerond geheel
dat zich - anders dan b.v. het eerste boek - voor afzonderlijke publikatie leende. Bovendien
had de Destrucyen van Troyen altijd sterk tot de verbeelding gesproken; reeds in de
Middeleeuwen en de Rederijkerstijd was de ondergang van Priamus' stad een populair
thema geweest. Er mocht dan ook worden verondersteld dat de Ondergang van Troje lezers
zou vinden, ook buiten verband met de rest van Vergilius' epos.
Het bovenstaande maakt echter slechts duidelijk, dat een afzonderlijke uitgave van Aeneis
II voor een boekverkoper aantrekkelijk kon zijn. Het verklaart niet, waarom Vondel er als
auteur belangstelling voor had en er zelfs een geheel nieuwe bewerking voor leverde. Die
vraag blijft even klemmend, of wij ervan uitgaan dat Vondel ze voor deze gelegenheid schrééf
dan wel ze ter beschikking stelde uit wat hij van zijn wordende Vergilius-in-verzen reeds
gereed had. Wanneer het initiatief van de uitgever zou zijn uitgegaan, had deze kunnen
volstaan met een afzonderlijke publikatie van Aeneis II naar de prozavertaling van 1646. Het
feit dat de Ondergang van Troje in dichtvorm verscheen, kan dus moeilijk anders verklaard
worden dan uit de veronderstelling dat Vondel zelf dit zo wenste. Maar waarom deed hij dit?
Het ontbreken van interne aanwijzingen heeft er mij toe gebracht te gaan zoeken naar
externe factoren, die dit zouden kunnen verklaren. En dan blijkt dat Vondel, na de verschijning
van de verbeterde herdruk van zijn proza-Vergilius in 1652, twee publikaties onder ogen
gehad heeft of althans gehad kàn hebben, die aanleiding geweest zouden kunnen zijn tot
uitgave van zijn Ondergang van Troje.
Ik begin met de minst belangrijke, al moet ik daarvoor afwijken van de chronologische
volgorde. Daar staat tegenover, dat er in dit geval geen twijfel over kan bestaan of Vondel
de bewuste publikatie wel heeft gekend; het staat vast dat hij met de auteur - beter misschien:
de samensteller - in relatie stond. De titel van het uitgaafje luidt:
Verhael // Van de verwoestinge des Stadts // Troje. // Uyt het tweede, en ten
deele // uyt het eerste Boeck van // Virgilius. // Voorgestelt, en door levende
Afbeeldinge // verthoont by eenige Amsterdamsche Studen- // ten, onder het
beleyt van // D. Franciscus van den Enden. // vignet // Amsterdam, // Uyt de
Druckery van Pieter la Burgh. 1654.
Franciscus van den Enden was de stichter en rector van een particuliere Latijnse school
in Amsterdam, die in 1654 reeds enige jaren bestond. Een bijzondere attractie van deze
school was, dat Van den Enden zijn leerlingen Latijnse en Griekse toneelstukjes liet opvoeren,
soms zelfs in de schouwburg. Een uitvloeisel van deze activiteit was dat een aantal van zijn
‘studenten’ ter gelegenheid van een aanzienlijke bruiloft - die van Petrus Melis met de dochter
van burgemeester Cornelis van Vlooswijck op 8 februari 1654 - de ondergang van Troje in
een reeks tableaux-vivants tot uitbeelding brachten; elk tafereel werd door voordracht van
de desbetreffende verzen uit de Aeneis toegelicht. Het hierboven genoemde uitgaafje is het
tekstboekje bij deze voorstelling, speciaal gedrukt om aan de bruiloftsgasten te worden
uitgereikt. De feestgangers vonden er niet alleen de Latijnse tekst van de passages die bij
de tableaux werden voorgedragen, maar ook - ter tegemoetkoming aan degenen die dit
nodig hadden, in de eerste plaats wel de aanwezige dames - de ver-
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taling daarvan in Nederlands proza. Hoewel Vondel niet als auteur wordt vermeld, blijkt dit
proza ontleend te zijn aan diens Vergilius-vertaling, en wel in hoofdzaak naar de
70
duodecimo-uitgave van 1646, zoals Verdenius heeft vastgesteld.
Ik zie niet goed, hoe van dit - niet voor de handel bestemde - tekstboekje een impuls op
Vondel zou kunnen zijn uitgegaan, sterk genoeg om hem ertoe te bewegen het jaar daarop
71
nogmaals een uitgave van Aeneis II te publiceren, ditmaal in dichtvorm. Hoogstens zou
men kunnen veronderstellen dat de dichter, toen hij daarin de verzen van Vergilius
onmiddellijk naast zijn eigen proza zag staan, tot de conclusie gekomen is met dit laatste
toch tekort te hebben gedaan aan de poëzie van zijn bewonderde meester en dus besloot
tot een omwerking in dichtvorm. Maar waarschijnlijk is dit niet. Per slot van rekening had
Van den Enden de proza-vertaling van Vondel precies voor het doel gebruikt waarvoor deze
ze geschreven had: als hulpmiddel om Vergilius toegankelijk te maken voor degenen die
het Latijn niet of slechts oppervlakkig beheersten.
Veel aannemelijker acht ik het, dat de bewuste impuls - àls er een impuls is geweest zou zijn uitgegaan van de andere publikatie, waarop ik zo even doelde. Het betreft een
Antwerps uitgaafje, van de hand van een zekere Gerard van Delft - een auteur omtrent wie
ik vergeefs naar nadere gegevens heb gezocht -, dat in 1652 het licht zag onder de
langademige titel:
Oorsaeck // beghin en eynde // Van het thien-jarigh belegh, ende destructie //
Van Troyen. // In-hovdende // Hoe Aeneas den Troyaenschen Prince na veel
leet op Zee gheleden // te Carthago aen-comt; ende aldaer vande Koninginne
Dido ont- // fanghen wort, uyt den eersten boeck Aeneidos. // Ende hoe Aeneas
op het versoeck vande Koninginne Dido ordent- // lijck verhaelt de destructie,
ende onder-ganck van sijne stadt // Troyen uyt den heelen tweeden boeck
Aeneidos. // Origineelijck ende seer vernuftelijck in het Latijn beschreven door
// den out vermaerden ende hoogh-gheachten Prince der Poëten // Vergilivs
Maro // In onse Nederlantsche tale, ende rijme over-gheset ende met // sijne
noodelijcke annotatien, ende printen verciert. // Item // Passeerlycke Moraliteyt.
// In-hovdende // Verscheyde nieuwe morale, ende sententie-wijse rijmspreucken
ende // vraghen met eenighe soo-danighe navolghende rijmdichten van //
verscheyden stiele ende materie. // Het eerste // Historiewijs ende memorabel //
Het tweede // Stichtelijck ende curieuselijck om

70

71

Het tekstboekje van Van den Enden is een vondst van J.F.M. Sterck; vgl. de mededeling over Vondel
en de kring van Dr. Fr. van den Enden in diens Hoofdstukken over Vondel en zijn kring (Amsterdam
1923), blz. 65-77; over het tekstboekje blz. 69 aldaar. Sterck verwerkte de desbetreffende gegevens ook
in Het leven van Vondel 1656-1660, dat is opgenomen in WB VI, blz. 3-15. De aanwijzing van de
duodecimo-uitgave van 1646 als de tekst die Van den Enden ‘in hoofdzaak’ volgde, vindt men in het
Naschrift dat Verdenius op zijn Woord vooraf bij de editie van Vondel's Vergilius-vertalingen laat volgen
(WB VI, blz. 31).
In het tekstboekje van Van den Enden is slechts een heel klein gedeelte van het eerste boek opgenomen:
Aen. I, 699-756 (in Vondel's vertaling: WB VI, 408-410, reg. 738-798). Dit gedeelte geeft een beschrijving
van het feestmaal in het paleis van Dido ter ere van de Trojanen, uitlopend op haar verzoek aan Aeneas
het verhaal van zijn lotgevallen te doen.
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lesen. // Licht zijnde om inde hant te ghebruycken. // Beyde door den Auth.
Gerardo van Delft van Antw. // vignetje // T'Antwerpen, // By Godtgaf Verhulst
inde Cammerstraet/ inden witten Hasewint. // Anno 1652.
Zoals uit dit titelblad blijkt, bevat het boekje twee verschillende geschriften van Gerard van
Delft: het verhaal Van Troyen, en de Passeerlycke Moraliteyt. Beide zijn afzonderlijk
gepagineerd, en van enig onderling verband is geen sprake. Ik laat de Passeerlycke Moraliteyt
verder dan ook buiten beschouwing.
Het boekje van Gerard van Delft over de ondergang van Troje is een uiterst merkwaardig
product, dat ons van de ene verbazing in de andere doet vallen. Het begint al in de
Voor-reden, waar de auteur er zijn verwondering over uitspreekt dat de Aeneis - in
tegenstelling tot zoveel andere geschriften noyt tot noch toe uyt haere Originele in eenighe andere talen na haren stiele
overghebracht is, ten waer misschien iemandt my aen wese voor ontrent 100.
iaren na gissinghe, soo ick verstaen hebbe; sijnde de selve oversettinghe (soo
het schijnt) een halve vremde tale, immers nu eenen heel onghebruyckelijcken
en onghehoorden stiele ...
o

o

(fol. *3 r -v )
Gerard van Delft weet dus blijkbaar niets van de vele Aeneis-vertalingen en -bewerkingen,
die gedurende de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw in de verschillende landen van
72
West-Europa, met name in Frankrijk, verschenen waren. Dat doet hem al dadelijk kennen
als iemand die zonder het nodige onderzoek maar wat beweert: een dilettant. Alleen wat de
Nederlanden betreft, heeft hij gelijk. Daar waren - afgezien van Vondel's proza-vertaling die
hij, zoals straks blijken zal, bij het schrijven van zijn Voor-reden nog niet kende - De twaalf
boecken van Aeneas door Cornelis van Ghistele nog steeds de enige overzetting die ter
beschikking stond; de laatste druk ervan was in 1609 verschenen. Maar die telt vanwege
de verouderde rederijkerstaal voor Van Delft niet mee. Overigens wekt hij door de toevoeging
‘soo het schijnt’ de indruk het boekje niet zelf in handen te hebben gehad en slechts af te
gaan op wat hij er van anderen over gehoord heeft.
Om in het - door hem veronderstelde - Westeuropese tekort ten aanzien van de Aeneis
te voorzien, besloot Van Delft zelf aan het werk te gaan. Voorshands beperkte hij zich tot
een in zichzelf afgerond gedeelte:
te weten het ordentlijck verhalen vanden onderganck van Troyen uyt den
heelen tweeden Boeck Aeneidos ende tot meerdere verclaernis en inleydinghe
des selfs een meestendeel des eersten Boeck Aeneid' ...
o

(fol. *3 v )
Uiteindelijk stond hem ‘een volcomen oversettinghe vande andere Boecken in vervolgh
vanden Poëtischen stiele’ voor ogen. Daartoe is het echter, voor zover wij weten, nooit
gekomen.
Evenals Van den Enden leidt ook Van Delft het verhaal van Aeneis in met een gedeelte
uit het eerste Boek. Hij grijpt echter veel verder terug dan de Amsterdamse rector, die begon
bij de beschrijving van de feestmaaltijd in
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Vgl. J.G.Th. Graesse, Trésor de livres rares et précieux, deel VI, 2 (Dresden enz. 1867), blz. 351-366.
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Dido's paleis. De Antwerpenaar kiest de aankomst van Aeneas op de kust van Afrika (Aen.
I, 305) als uitgangspunt. Na een korte samenvatting over de storm die de Trojaanse vloot
geteisterd heeft, vertelt hij - in alexandrijnen - op zijn eigen manier verder. ‘Zijn eigen manier’
in dubbele zin! Hij vertáált niet, maar vertelt het verhaal met eigen woorden na, al herkennen
wij wel eens een echo van de oorspronkelijke tekst. Bovendien echter brengt hij grondige
wijzigingen in het verloop der gebeurtenissen aan! Bij hem komt Aeneas niet vlak bij Karthago
aan land, maar ver daarvandaan, in het gebied van koning Iarbas. Bij de ontmoeting met
Venus, ‘als Diaen' gansch totter Iacht bereydt’ (blz. 1), krijgt hij van zijn moeder opdracht zo
snel mogelijk dit gevaarlijke gebied te verlaten en naar Karthago te zeilen. ‘'tGhebodt dat
wert volbracht, sy lichten d'anckers op’ (blz. 3) en bereiken veilig de haven van de stad,
waar zij de verloren gewaande schepen van hun vloot terugvinden. ‘Daer rijst een nieuwe
vreucht; sy treden saem van boort’ (blz. 3) en gaan de stad-in-aanbouw verkennen. Het
spreekt vanzelf, dat deze voorstelling van zaken Van Delft in moeilijkheden brengt, als hij
verderop moet spreken over de nevel waarmee Aeneas en Achates door Venus onzichtbaar
worden gemaakt en over hun onverwachte terugvinden van de vermiste reisgenoten bij
Dido. Hij slaat zich daar echter doorheen, door zich niets van onwaarschijnlijkheden of
innerlijke tegenspraak aan te trekken en zijn verhaal voort te zetten of er niets aan de hand
is. Zo bereikt hij, aanzienlijk bekortend - o.m. vervalt de beschrijving van de taferelen uit de
Trojaanse oorlog, die Aeneas in de tempel van Juno aantreft (Aen. I, 441-493) -, tenslotte
het moment waarop Aeneas zijn verhaal begint, in de eerste regels van het tweede boek.
Van Delft's weergave van het tweede boek wijkt minder ver van de oorspronkelijke tekst
af dan die van het eerste, maar blijft toch niet zonder ‘verrassingen’. Om te beginnen legt
de auteur 26 regels in de mond van Aeneas, die bij Vergilius niet voorkomen. Zij handelen
over de schaking van Helena als ‘oorsaeck’ van de Trojaanse oorlog, en worden in margine
toegelicht door de volgende Nota:
Dese reden waerom de Griecken de orlogh en het belegh begonst hebbe [sic]
heeft Vergilius niet beschreven, tot meerder verclaernis soo hebbe ick die hier
in ghevoeght. (blz. 13)
Verder vertelt Van Delft vrij nauwkeurig na wat Aeneas over de laatste nacht van Troje
meedeelt. Ontsporingen blijven echter niet uit. Als de ‘caecae fores’ (de verborgen deuren)
aan de orde komen, waarvan Andromache gebruik placht te maken om onofficieel met haar
‘puerum Astyanacta’ de oude Priamus te bezoeken (Aen. II, 453-457), dan wordt dit bij hem
‘een onbekende baen’ waarvan Andromache met haar dochter gebruik maakte; in margine
wordt bij ‘dochter’ aangetekend: ‘Astianacta ghenaemt’ (blz. 26). - In de episode van de
moord op Priamus door Pyrrhus (Aen. II, 506-558) blijven de honderd dochters en
schoondochters van Hecuba, die met haar een toevlucht gezocht hebben bij het altaar op
de binnenhof, geheel onvermeld. Van Delft laat alleen Hecuba ‘met haren ouden helt’
aanwezig zijn, blijkbaar met ‘hun soontjen’ (Polites). Want als Pyrrhus binnenstormt, dan:
‘Hun soontjen daer by hun die siet den Grieck daer staen’ en hij vermoordt het kind (blz.
28). - Als Creüsa's schim aan Aeneas verschijnt en hem zijn toekomst in Italië voorhoudt
waar de ‘Lydius Thybris’ stroomt (Aen. II, 781-782), dan vat Van Delft Lydius als eigennaam
op en annoteert: ‘Lyd. een rivier van Italien’.
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- Voegt men daarbij nog de ‘losse’ onhandige stijl van de verzen, dan kan men zich
gemakkelijk voorstellen dat er weinig te waarderen overblijft! De lezer vraagt zich telkens
met ongelovige verbazing af, hoe de auteur tot een zo machteloze berijming van zoveel
onzin heeft kunnen komen en die als serieuse vertaling heeft durven uitgeven. In het eerste
boek wijkt hij zelfs zózeer van Vergilius af, dat onwillekeurig de vraag opkomt of hij een
andere bron volgt dan de Aeneis.
Ik ben zo uitvoerig op het wanproduct van Van Delft ingegaan, omdat deze er Vondel bij
betrokken heeft. Na het slot van zijn Tweeden Boeck Aeneidos laat hij op blz. 38 een brief
volgen, gericht ‘Ad Integerrimum ac spectiatissimnm [sic] Virum Ivdocvm vande Vondel
Amstelrodamensem Poëtam huius Aevi insignem’ (Aan den zeer Eerwaarden en
Voortreffelijken Heer Joost vande Vondel van Amsterdam, vermaard dichter van onze tijd).
Deze brief is te merkwaardig om hier niet in zijn geheel te worden weergegeven. In
Nederlandse vertaling luidt hij aldus:
Toen ik, na jaren uit het buitenland in mijn vaderland (vaderstad) teruggekeerd,
meer dan overvloedig over tijd beschikte - het kostbaarste van alle goederen heb ik daarvan gebruik gemaakt om dit werkje van Vergiliaanse herkomst, dat
ik om dezelfde reden [= het beschikbaar hebben van tijd] eerder opgezet en
vrijwel ten einde gebracht had, nu definitief te voltooien. Onmiddellijk nadat het
gedrukt was, heb ik door de toevallige ontmoeting met een vriend uit Amsterdam
vernomen dat het Latijnse dichtwerk van Vergilius door U op hoogst talentvolle
en prijzenswaardige wijze in Nederlands proza is overgebracht. Zoals het mij die daarvan onkundig was - verheugde over dit werk te horen, zo zal het mij een
genoegen zijn het ook te zien (te lezen). Intussen heb ik - de mededeling als juist
aanvaardend - de enkele onderstaande dichtregeltjes tot Uw wel-verdiende lof
hier willen toevoegen, ze [ter verbreiding] toevertrouwend aan de Faam.
Ik weiger U, Vondel, de eer van Vergilius niet,
Die Pallas en de versmade Juno aan Venus ontzeggen;
Deze eer, die aan mij een later-komende Muze door verzen in de moedertaal schonk,
74
Die heeft het volledige Nederlandse proza U eerder gegeven.
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Ter illustratie geef ik hier Van Delft's weergave van de verdwijning van Creüsa's schim (Aen. II, 790-794).
Men vergelijke daarmee Vondel's proza-vertaling van dezelfde passage in het citaat hierboven, blz. 410.

Als sy dit had gheseyt, ick meynde veel te spreken
Met tranen inde oogh', maer s'is van my gheweken,
Als ick nu te vergheefs greep dry-mael na haer handt,
En dry-mael haer omhelsch', Ick niet met allen vandt,
De schaduwe vlieght wegh ghelijck de lichte winden
Daer was van haer persoon gheen schaduw' meer te vinden.
74

In het Latijn luidt de brief als volgt:
Probatissime vir.
Cvm ab externis post annos in Patriam reduci tempus (quo praetiosius nihil) mihi superabundaret, quâ
antè ratione opusculum hoc Vergilianum inceptum circa finem perduxeram; eâdem ei finem nunc imposûi,
post cuius immediatè impressionem quodam fortuitò Amstelrodamensi amico obviante mihi Poëticam
Vergilij Latinitatem ingeniosissimo, ac laudatissimo Vestro studio Belgicae prosae redditam intellexi:
quod, vt ignaro mihi audivisse gratum erat, erit & vidisse iucundum: interim Dictis, vt fide dignis, fidem
adhibens paucos in meritissimam vestram Laudem hos versiculos famae Commendans hîc superaddere
volui.

Non tibi Vergilii, Vondel, dedignor honorem
Quem Veneri Pallas, spretáque Juno negant
Quem mihi posterior materno Carmine Musa
Hunc tibi tota priùs Belgica Prosa dedit.
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[Zoals van een auteur als Gerard van Delft te verwachten valt, kenmerken zijn
disticha zich niet door overmatige duidelijkheid. Ik heb getracht ze zo letterlijk
mogelijk te vertalen, en zou ze als volgt willen parafraseren: ‘Ik misgun U, Vondel,
de eer van de prioriteit in het vertalen van Vergilius niet - anders dan Pallas en
de versmade Juno zich tegenover Venus gedroegen [nl. toen Paris haar de
gouden appel van Eris “voor de schoonste” toekende]. De eer, die de Muze mij
later door mijn vers-vertaling in de moedertaal gaf, die heeft de volledige
overzetting in Nederlands proza U reeds eerder geschonken’.]
Als ik de disticha juist geïnterpreteerd heb, komen zij er dus op neer dat Van Delft goedmaakt
wat hij in zijn Voor-reden uit onwetendheid aan Vondel had tekort gedaan. Hij had zichzelf
daar gepresenteerd als de eerste vertaler van de Aeneis na Van Ghistele. Nu weet hij echter
dat Vondel hem vóór is geweest en erkent hij diens prioriteit.
Er is geen enkel bewijs, dat Vondel het boekje van Van Delft onder ogen gehad heeft.
Toch is dit waarschijnlijk genoeg om er ernstig rekening mee te houden. Er was geregeld
verkeer tussen Amsterdam en Antwerpen. Zoals Van Delft toevallig over Vondel's
proza-vertaling hoorde, zo kan omgekeerd Vondel door een kennis op de hoogte zijn gebracht
van Van Delft's uitgave. De daarin opgenomen, aan hem gerichte brief maakt die kans zelfs
groter dan zij anders geweest zou zijn. De veronderstelde tussenpersoon zal er des te eerder
toe gekomen zijn, van het boekje gewag te maken of er een exemplaar van mee te brengen.
Als dit inderdaad gebeurd mocht zijn - wellicht eerst in de loop van 1653 of 1654 -, kost het
weinig moeite zich voor te stellen hoe Vondel gereageerd moet hebben.
In de eerste plaats zal hij zich onnoemelijk aan het boekje geërgerd hebben: dit was geen
vertalen, zelfs geen navertellen meer, maar een onzinnige verhaspeling van Vergilius'
meesterwerk, een toppunt van onkunde en onbegrip. In de tweede plaats zal hij zich weinig
gevleid hebben gevoeld door het feit dat Gerard van Delft hun beider vertalingen op één lijn
stelde, de ene in verzen, de andere in proza - met de voor die tijd vanzelfsprekende implicatie
dat de dichtvorm aan de eerste een prae verleende. Vondel mocht - zo suggereerde de
Antwerpenaar - hem dan in tijd vóór geweest zijn, daartegenover stond dat hij ‘maar’ in proza
had vertaald.
Als Vondel een impuls behoefde om tot dichterlijke bewerking van zijn proza-vertaling
over te gaan, dan moet het boekje van Van Delft voor hem precies geweest zijn wat hij nodig
had. Want op dat boekje, met inbegrip van de toegevoegde brief, was maar één antwoord
mogelijk: het daadwerkelijk bewijs dat de ‘vertaling’ van Gerard van Delft minderwaardig
was, en dat deze zich als dichter niet met Vondel kon meten. Om dit bewijs te leveren was
er geen betere weg dan het publiceren van een eigen vertaling-in-dichtvorm van Aeneis II.
Daaruit zou blijken, hoe zo'n vertaling zijn moest en zijn kon, en hoe ver Van Delft
daarbeneden bleef.
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Zo zou de Ondergang van Troje Vondel's antwoord geweest kunnen zijn op het boekje van
Gerard van Delft. Het zou verklaren, waarom in 1655 juist het tweede boek van de Aeneis
door de dichter werd gepubliceerd. Maar nogmaals: zekerheid hebben wij niet.
Trouwens, ook als onze veronderstelling juist zou zijn, is daarmee nog niet alles opgelost.
Wanneer het alléén om het boekje van Gerard van Delft was gegaan, zou op de Ondergang
van Troje geen vollèdige Vergilius-in-verzen hebben behoeven te volgen. Zoals ik aan het
begin van deze paragraaf heb opgemerkt, blijven er tal van vragen over, die beter benaderd
kunnen worden vanuit de complete uitgave dan vanuit de fragmentarische publikatie die de
Ondergang van Troje uiteindelijk gebleken is te zijn.
Tot slot nog slechts één opmerking. Als Vondel zijn Ondergang inderdaad bedoeld heeft
als antwoord op de publikatie van Gerard van Delft, dan schijnt hij daarmee in ieder geval
bereikt te hebben dat deze afgezien heeft van verdere Aeneis-vertalingen. Maar ook hier
mag de restrictie schijnt vooral niet ontbreken. Er kunnen zoveel andere omstandigheden
zijn geweest, die de Antwerpse auteur weerhouden hebben van voortwerken aan zijn
‘vertaling’: gebrek aan tijd, ziekte, dood. Wij weten zelfs niet of hij ooit Vondel's Ondergang
van Troje in handen gekregen heeft. Het enige wat wij kunnen zeggen, is dat dit stellig niet
uitgesloten mag worden geacht.

§ 7. Het voorwerk van de ‘Ondergang van Troje’
Het voorwerk van de Ondergang van Troje omvat drie gedeelten: een Opdracht in proza
aan de jonge Peter Hooft de Graeff, een uitvoerig gedicht van 148 alexandrijnen ‘Aen den
zelven Heer’, en een vertaling-in-verzen van Horatius' Ode I, 15: ‘Nereus voorspellinge Op
den ondergang van Troje’. Deze volgorde komt overeen met die van de betekenis van de
drie stukken. Om de nadruk te doen vallen op het belangrijkste, bespreek ik ze echter in
omgekeerde rangorde, met de Opdracht als climax.
75
Nereus voorspellinge is niet meer dan een toegift, die uit moet doen komen hoezeer de
ondergang van Troje ook de dichters uit de Oudheid gefascineerd heeft. Het gedicht is een
bijzonder nauwkeurige en geslaagde bewerking-in-verzen van de proza-vertaling die Vondel
76
er indertijd van gemaakt had. De vier-voetige trochaeën, het rijmschema abbaccd waarbij
de laatste rijmklank verweesd blijft, de enjambementen van strofe tot strofe in het middendeel
- het werkt alles gelijkelijk mee om het vers zowel vaart als zangerigheid te verlenen. De
letterlijke ontleningen aan de proza-vertaling zijn zó gelukkig verwerkt dat zij nergens opvallen,
laat staan als storende elementen aandoen. Vondel is hier als ‘berijmer’ van eigen proza op
zijn best. Meer behoeft er in ons verband over zijn Horatiaanse toegift niet te worden
opgemerkt.
De dichterlijke aanspraak aan de 17-jarige Peter Hooft de Graeff, die op de eigenlijke
77
Opdracht volgt, is eerder kenmerkend voor Vondel's opvattingen omtrent plaats, roeping
en taak van de regenten dan verhelderend ten aanzien van zijn Ondergang van Troje. Met
nadruk wordt de Amsterdamse burgemeesterszoon eraan herinnerd, dat zijn rang en afkomst
hem de verplichting
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WB VI, blz. 80-82.
Zie boven, blz. 396, noot 23.
WB VI, blz. 74-79.
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opleggen zich grondig voor te bereiden op de bestuurderstaak die hem wacht. Daartoe dient
hij zich te richten naar het voorbeeld van zijn geslacht, maar ook kennis te nemen van wat
de geschiedenis hem leren kan, met name die van de Oudheid. Vorsten en helden hadden
steeds veel te danken aan leermeesters en poëten. De opsomming van voorbeelden loopt
uit op de vermelding van Vergilius als ‘Raetsheer van August’ (vs.124). En daarmee is Vondel
dan toegekomen aan de vertaling van Aeneis II, die hij Peter de Graeff aanbiedt. Zijn werk
is niet meer dan een zwakke echo (‘weêrgalm’, vs.147) van het origineel, maar Vergilius
valt nu eenmaal niet te evenaren. En de glorie van diens naam weegt ruimschoots op tegen
78
de ‘ruwe stijl’ (vs.148) van de vertaling. - In dat laatste klinkt de gebruikelijke
bescheidenheids-topos door, maar deze heeft hier m.i. toch meer dan enkel formele
betekenis. Als wij ons herinneren, met hoeveel klem Vondel in de Opdracht van zijn
79
proza-vertaling aan Huygens op de bezwaren van een transpositie in verzen gewezen had,
mogen wij aannemen dat hij zich ‘'t gebreck’ van zijn poëtiserende bewerking wel degelijk
bewust is geweest.
80
En dan tenslotte de eigenlijke Opdracht. Wie mocht verwachten daarin een antwoord te
vinden op de vraag, waarom Vondel er nu toe overgaat te doen wat hij in 1646 had afgewezen
- nl. ‘het vertaelde te rijmen’ - ziet zich teleurgesteld. Met geen woord wordt op dit probleeem
ingegaan. Veeleer wekt Vondel de indruk zich van geen probleem bewust te zijn. Hij vermeldt
81
zijn lofrede op Vergilius ‘voor het rijmelooze verduitschen des zelven nooit volprezen dichters’
(reg. 10-11), alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat er na de vertaling in proza
nu een ‘in Nederduitsch gedicht’ volgt, zij het dan dat die laatste hier beperkt blijft tot het
tweede boek van de Aeneis. Wèl geeft hij een verklaring voor het feit, dat hij juist dit tweede
boek in verzen heeft overgebracht. De kunstrechters, zo betoogt hij, zijn het er onderling
niet over eens wèlk boek ‘uit het twaleftal van Eneas boecken (schoonze alle den titel van
goddelijck voeren,) het beste’ is (reg. 15-16); het tweede, het vierde, het zesde en het
twaalfde worden afwisselend als zodanig aangewezen. Op grond van die onenigheid bij de
deskundigen durft hij in alle bescheidenheid zijn eigen voorkeur hebben:
Wat my belangt, die mijn inzicht gaerne Apolloos uitspraecke onderworpe, dit
tweede boeck heeft in mijne gedachten altijt uitgescheenen, boven d'andere my
menighmael verruckt, en noit mijnen lust genoegh konnen verzadigen. (reg.
21-24)
Vondel kan zich indenken, dat Nero ertoe kwam ‘zijne eeuwe het ondergaende Troje in het
brandende Rome, den bloedigen Xanthus in den gloejenden Tyber te laeten zien’, al was
dit - mede omdat de schuld ervan op de Christenen werd gelegd - ‘een schendigh en verwaten
lasterstuck’ (reg. 33-37). Maar er blijkt uit ‘hoe Virgilius afbeeldinge van der Trojaenen uiterste
nederlaege,
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Vs. 148: ‘Wiens naem 't gebreck vergoet van mijnen ruwen stijl’. Verdenius annoteert bij vergoet: ‘moge
vergoeden’. Ten onrechte, naar ik meen. Er staat hier geen coniunctief (vergoed'). Vondel spreekt geen
wens uit, maar constateert een feit.
Zie boven, blz. 399-400.
WB VI, blz. 71-73.
Bedoeld wordt het Aen den Lezer uit de proza-uitgave van 1646, met een biografie van Vergilius en een
overzicht van de polemiek tussen Homeristen en Maronisten. Zie boven, blz. 398.
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van outs, in d'oogen der Romainen en des Keizers, op de kunst der Poëzye verslingert,
gebloncken heeft’ (reg. 38-40). Even verder stelt Vondel het voor, alsof Augustus slechts
geweigerd heeft aan Vergilius' laatste wens te voldoen, door het manuscript van de Aeneis
te verbranden, uit bewondering voor het tweede boek: ‘uit edelmoedigen lust en liefde tot
dezen schoonen en kostelijcken brant, het allerschoonste en kostelijckste, dat oit, met oogen
van menschelijck begrijp, en ooren des verstants, gezien en gehoort wiert’ (reg. 52-54). Door de verwijzing naar Nero en Augustus heeft Vondel zijn persoonlijke voorkeur als het
ware gelegitimeerd. Wie zou het goed recht in twijfel kunnen trekken van een opvatting, die
door twee Keizers uit de Oudheid werd gedeeld? Op deze basis mag hij dan ook hopen dat
zijn ‘nederduitsche vertaelinge van het wijt befaemde Trojaensche treurspel’ (reg. 55-56)
de jonge Peter Hooft de Graeff genoegen zal doen, en draagt hij die aan hem op ‘als een
proefstuck van d'andere boecken’ (reg. 58): als proeve van wat ook de andere boeken van
de Aeneis de lezer aan schoonheid en wijsheid te bieden hebben.
In verband met deze Opdracht verdient een drietal punten onze aandacht: de mening van
Sterck omtrent de lezerskring voor welke de dichter zijn boekje bedoelde; de opmerking van
Anton van Duinkerken over Vondel's voorliefde voor stads- en wereldbranden; mijn
veronderstelling van een mogelijk verband tussen de Ondergang van Troje en het uitgaafje
van Gerard van Delft over hetzelfde onderwerp.

1. Sterck is van mening, dat Vondel het tweede boek van zijn Aeneis-in-dichtvorm ‘vooral
82
voor de jongere patriciërs bestemde’. Hij herinnert aan de belangstelling van de dichter
voor de opvoeringen door leerlingen van Franciscus van den Enden, en vermeldt daarbij de
Opdracht aan Peter Hooft de Graeff die een van deze jongere patriciërs was. Naar ik meen,
is deze conclusie niet gerechtvaardigd. Het past niet bij Vondel, dat hij zijn werk in het
bijzonder zou bestemmen voor de jeunesse dorée van zijn tijd. Daarvoor had hij een te hoge
opvatting van het dichterschap en van de plicht die dit op hem legde, vates te zijn voor àllen
die hij bereiken kon. Veel waarschijnlijker lijkt mij, dat de opdracht van de Ondergang aan
Peter de Graeff gezien moet worden als een indirecte hulde aan diens vader, de machtige
en kunstzinnige burgemeester Cornelis de Graeff. Vijf jaar later zou Vondel hem zijn volledige
Vergilius-in-verzen toewijden. Wij mogen dat vooral niet over het hoofd zien. Is het te ver
gezocht, aan te nemen dat hij in 1655 zijn Ondergang van Troje graag aan Cornelis de
Graeff zou hebben opgedragen, maar het beneden diens waardigheid achtte ‘afgescheept’
te worden met de vertaling-in-dichtvorm van één enkel boek uit de Aeneis, zelfs al was dit
naar Vondel's mening het allermooiste van de twaalf? Aan een man als Cornelis de Graeff
kon men geen fragment opdragen, slechts een geheel! Ten opzichte van diens 17-jarige
zoon gold dit bezwaar echter niet. Een fragmentarisch uitgaafje als de Ondergang, niet
belangrijk genoeg om de vader te worden aangeboden, was juist een alleszins passend
geschenk voor de ‘opluickende jeught’ van de zoon. Vondel moet daarin een gelukkige
oplossing hebben gezien. Hij bereikte ermee dat zijn boekje toch een band kreeg met het
geslacht De Graeff, terwijl hij mocht ver-
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WB VI, blz. 11.
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onderstellen dat de vader de bedoeling van de Opdracht aan zijn zoon zou doorzien en de
Ondergang ook zelf wel eens ter hand zou nemen.

2. Anton van Duinkerken heeft in een even scherpzinnig als verrassend betoog de vraag
gesteld of het tekenende feit dat Vondel ‘tot op hoge ouderdom geboeid zal blijven door de
gedachte aan brandend ondergaande steden en aan werelden, die plotseling in vuur of
storm verdwijnen’ niet zou kunnen samenhangen met diens ervaring als negenjarige jongen,
toen hij pas in de Warmoesstraat woonde en ‘op een nacht, halverwege de maand juni 1597,
uit zijn bed gehaald (werd), omdat van de Oudezijdsarmsteeg tot de Nieuwe Brug het hele
83
noordelijke deel van de Warmoesstraat in brand stond’. Wij moeten deze vraag overigens
niet al te zwaar nemen. Van Duinkerken stelt ze in het kader van een waarderende, maar
kritisch-relativerende bespreking van S. Dresden's ‘vlugschrift’ Existentie-philosophie en
Literatuurbeschouwing. De latere Leidse hoogleraar stelde daarin ‘dat men de ware aard
van het letterkundige kunstwerk slechts kan blootleggen door toepassing van een
existentialistische bewustzijns-ontleding’ (blz. 274). Van Duinkerken aanvaardt tot op zekere
hoogte deze zienswijze, maar wijst ze als ‘alleenzaligmakende methode’ af (blz. 275). Ter
illustratie van zijn bezwaar tegen verabsolutering wijst hij op ‘de oerangst van Vondel’. Om
die te verklaren mag men volgens hem niet eenzijdig-existentialistisch te werk gaan, maar
dient men wel degelijk óók rekening te houden met gegevens die de historische methode
van literatuuronderzoek ons aan de hand doet.
Het zou dwaasheid zijn te willen volhouden, dat Vondel nooit apocalyptische of
eschatologische dromen zou hebben gedroomd, als hij niet als jongetje van
negen jaar door zijn ouders uit zijn bed was gehaald omdat de hele noordzijde
van de Warmoesstraat vlak bij hun woonhuis in brand stond. Van de andere kant
moet de kenmerkende angst van Vondel voor de ondergang van alle dingen,
juist in een karakter, dat zozeer als het zijne hing aan het leven, toch op een of
andere wijze worden verklaard. Doet de historie ons een feit aan de hand, dat
wij tot zulk een verklaring kunnen benutten, dan zondigen wij niet door van dit
feit een voorzichtig gebruik te maken. Veronderstellenderwijs mogen wij Vondel's
visuele droom van stadsbranden en wereldbranden met ons bekende feit uit
1597 in verband brengen. Niettemin moet iedere historicus de mogelijkheid
erkennen, dat de negenjarige Vondel die nacht rustig in zijn bed is blijven liggen
of dat hij toevallig niet thuis was. (blz. 275-276)
Van Duinkerken poneert het geval-Vondel slechts als voorbeeld, ter illustratie van zijn betoog.
De vraag is daarom voor hem belangrijker dan het antwoord. In verband met onze bespreking
van de Ondergang van Troje heeft het echter zin te trachten er een te geven.
In zijn artikel heeft Anton van Duinkerken de Ondergang buiten beschouwing gelaten en
dus ook geen aandacht besteed aan de wijze waarop Vondel zich in de Opdracht over de
brand van Troje uitlaat: ‘dezen schoonen en kostelijcken brant, het allerschoonste en
kostelijckste, dat oit, met oogen van
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Anton van Duinkerken, De dichter en zijn angst, oorspronkelijk verschenen in Elsevier's Weekblad van
14 december 1946, later opgenomen in: Verzamelde geschriften, deel III (Utrecht-Antwerpen 1962), blz.
273-277. Het citaat aldaar op blz. 273. Bij mijn verdere citaten verwijs ik tussen haakjes steeds naar de
bladzijde(n) in deze uitgave.
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menschelijck begrijp, en ooren des verstants, gezien en gehoort wiert’. Het is moeilijk, deze
artistieke verrukking te koppelen aan een ‘oerangst van Vondel’ op grond van een
traumatische belevenis in zijn jeugd. Wat de dichter in het tweede boek van de Aeneis
fascineert, is niet de verschrikking van het gebeuren-zelf, maar de schoonheid en
trefzekerheid van de beschrijving. In de Gysbreght van Aemstel heeft hij - zoals hij in de
Opdracht van dit drama aan Hugo de Groot schrijft - geprobeerd ‘den schoonen brand van
84
Troje t'Amsterdam [...] te stichten, na het voorbeeld des goddelijcken Mantuaens’, d.w.z.
Vergilius' magistrale uitbeelding van die brand imiterend over te dragen van Troje naar
Amsterdam. De vlammende ondergang van Priamus' stad is voor hem een groots literair
motief, een poëtisch hoogtepunt in de wereldliteratuur - nièt het symbool van de oerangst
in zijn leven. Mijn twee citaten - en men zou meer dergelijke uitlatingen kunnen vinden sluiten, naar ik meen, elke twijfel dienaangaande uit. Vondel staat trouwens - het is hierboven
85
al even ter sprake gekomen - met zijn bewondering voor de brand van Troje in een lange
literaire traditie, die van de Oudheid over de Middeleeuwen tot zijn eigen tijd reikt; de berijming
van Gerard van Delft en het tekstboekje van Franciscus van den Enden bewijzen dat ook
anderen zijn voorkeur deelden. - Ter verklaring van het telkens weer terugkeren van ‘de
ondergang van alle dingen’ (blz. 276) in Vondel's werk hebben wij evenmin een jeugd-trauma
nodig. Nog afgezien van het feit dat dit thema samenhangt met de peripeteia in de tragedies
die hij schreef, mogen wij niet vergeten dat de vergankelijkheid van al het aardse tot de
grote waarheden van het Christendom behoort. Vondel en zijn tijdgenoten waren er, ondanks
hun Renaissancistische vreugde aan het leven, diep van overtuigd dat uiteindelijk Gods
toorn als vuur over deze wereld moest gaan, alvorens ‘een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde’ (Openb. 21:1) mogelijk zouden worden. Zij onderschreven ten volle het motto dat
Jan van der Noot in 1568 voor zijn Theatre oft Toon-neel koos: ‘Tis al verganckelyck sonder
[= behalve] de liefde Gods’. Ik meen dan ook, dat Van Duinkerken ten onrechte spreekt over
‘de kenmerkende angst van Vondel voor de ondergang van alle dingen’. Angst is niet het
juiste woord, waar het gaat om de eschatologische geloofsovertuiging van de Christen.
Samenvattend: Het lijkt mij meer dan waarschijnlijk dat Vondel als negenjarig jongetje de
grote brand in de Warmoesstraat gezien heeft. Maar ik geloof niet dat dit bij hem geleid heeft
tot een traumatische ‘oerangst’ die in zijn werk telkens weer zou bovenkomen. De
ondergangsbeschrijvingen in dat werk zijn niet negatief, maar positief gefundeerd: op
bewondering en op geloof.

3. In zijn Opdracht aan Peter de Graeff verklaart Vondel het ontstaan van de Ondergang
van Troje uit zijn diepe bewondering voor het tweede boek van de Aeneis en geeft hij daaraan
uiting in haast extatische bewoordingen. Maar daarmee heeft hij niet tevens verklaard,
waarom die bewondering hem tot een dichterlijke bewerking van zijn vroegere proza-vertaling
heeft gebracht, en waarom juist toen. Zijn voorliefde voor Aeneis II berustte niet op een
nieuwe ontdekking, maar dateerde van jaren her, zoals b.v. blijkt uit de Opdracht van
Gysbreght van Aemstel. Wat Vondel aan Peter de Graeff schrijft, sluit dan ook
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geenszins uit dat mijn veronderstelling omtrent samenhang tussen het dichten van de
Ondergang en verontwaardiging over de publikatie van Gerard van Delft juist zou kunnen
zijn. Integendeel; de vererende bewondering van de dichter voor Vergilius' beschrijving van
de brand van Troje doet ons begrijpen, hoè diep de minderwaardige ‘vertaling’ van de
Antwerpse auteur hem gegriefd moet hebben. Zijn verontwaardiging kan als een katalysator
hebben gewerkt en zijn passieve bewondering geactiveerd hebben tot een drang die sterk
genoeg was om hem naar de pen te doen grijpen.
Een bespreking van de tekst van de Ondergang van Troje in een afzonderlijke paragraaf
laat ik achterwege. Doordat Vondel die tekst zonder noemenswaardige wijzigingen in de
grote Vergilius-in-verzen van 1660 opnam, heeft deze publikatie haar zelfstandigheid verloren.
Het heeft geen zin, in te gaan op de wijze waarop hij in dit fragment zijn proza-vertaling in
dichtvorm heeft overgebracht. De verhouding tussen proza- en versbewerking kan beter en
zuiverder worden vastgesteld aan de hand van het geheel dan op grond van een betrekkelijk
willekeurig onderdeel, ook al is dit dan het eerst in druk verschenen.

§ 8. Achtergronden van de Vergilius-in-verzen
Slechts vijf jaar na de Ondergang van Troje komt Vondel's volledige Vergilius ‘in Nederduitsch
86
dicht’ van de pers. En daarmee staan wij opnieuw voor de vraag van Verwey, die hierboven
reeds werd vermeld: ‘Hoe is het mogelijk, kan men vragen, dat iemand die de geheele
Vergilius in proza vertaald heeft, zijn proza daarna nog eens omzet in vers?’ Ditmaal kunnen
wij er echter niet aan ontkomen, naar een antwoord op die vraag te zoeken.
Verwey heeft dat uiteraard zelf ook gedaan. Hij wijst erop dat Vondel niet uitging van ‘het
latijnsche vers als zoodanig’, maar zijn proza-vertaling overbracht in zijn eigen dichtvorm
(de alexandrijn): ‘Hij versificeerde eenvoudig de al eens overgebrachte zin’. Verwey schrijft
dit toe aan het feit, dat Vondel niet tevreden kon zijn met ‘het enkele begrijpen’ van een
vreemde tekst zoals deze zich laat weergeven in proza. Hij had er behoefte aan te begrijpen
in verzen, d.w.z. de zin van die vreemde tekst tot uitdrukking te brengen in dichtvorm, ‘omdat
het in verzen begrijpen hem, zoo niet aangeboren, dan toch tot een tweede natuur geworden
was’. En dus ‘kon (hij) niet rusten voor de heele Vergilius, die hij door en door begrepen
had, maar in proza, begrepen was in verzen’. Verwey werkt nog wat nader uit, waarop dit
neerkwam. Vondel behoefde zich geen zorg meer te maken over wat er in zijn vers-bewerking
moest staan: ‘de taal lag zoo goed als geheel voor 't grijpen in zijn proza-vertaling’. Hij kon
dus zijn aandacht geheel richten ‘op de betrekking tusschen volzin en vers’. Dat zijn de beide
elementen waarom het in zijn latere gedichten - waartoe de Vergilius-in-verzen behoort - in
de eerste plaats gaat: ‘de volzin, d.i. de klare gedachte; het vers, d.i. de onbelemmerde
87
beweging’.
Verwey doet zich in deze beschouwing kennen als de dichter die een andere dichter in
de kern van diens kunstenaarschap weet te begrijpen. Wat hij opmerkt over de betekenis
van de betrekking tussen volzin en vers in Vondel's
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latere gedichten, is even raak als scherp getypeerd. Wij zullen er bij de karakteristiek van
de Aeneis-in-verzen dan ook op hebben terug te komen.
In het kader van ons onderzoek kan het antwoord van Verwey ons echter toch niet helemaal
bevredigen. Dat antwoord laat zich samenvatten als: het lag nu eenmaal in Vondel's
dichter-natuur uiteindelijk geen genoegen te kunnen nemen met een proza-vertaling. Dat is
ongetwijfeld juist. Maar wij zouden graag méér willen weten en begrijpen. Hoe komt het dan,
dat Vondel in 1646 wèl genoegen had genomen met een proza-vertaling? Hoe groeide in
hem het besef dat hij het daarbij niet kon laten? Wanneer begon hij met de bewerking in
dichtvorm? Al de vragen, die wij aan het begin van § 6 terzijde moesten laten omdat zij enkel
88
op grond van de Ondergang van Troje niet te beantwoorden vielen, dringen zich opnieuw
aan ons op, maar met nieuwe klem.
Intussen beginnen de gegevens, aanwijzingen en veronderstellingen, die wij in de loop
van dit hoofdstuk bijeengebracht hebben, langzamerhand toch wel iets van een patroon te
vormen. De vraag, waarom Vondel in 1646, in strijd met zijn dichternatuur, genoegen nam
met een proza-vertaling, heeft in § 3 een tentatief antwoord gekregen dat schijnt te passen
bij wat wij hem in de jaren vijftig zien doen. Al blijven er heel wat legkaart-stukjes ontbreken,
toch meen ik dat er genoeg zijn om ons dat patroon te doen onderkennen. In grote lijnen
meen ik het, reconstruerend en recapitulerend - het is onmogelijk hier elke herhaling te
vermijden -, als volgt te mogen naschetsen.
De mislukking van zijn Constantinade had Vondel in episch opzicht zijn zelfvertrouwen
doen verliezen en hem in een ambivalente positie tegenover Vergilius gebracht. Enerzijds
bleef hij in deze vóór alles de dichter van de Aeneis zien, anderzijds wilde hij ook diens
andere werk in zijn bewondering betrekken om niet nogmaals alles op één kaart te zetten.
Hij begon dus aan een hernieuwde bestudering, d.w.z. vertaling, van diens volledige werk,
met de min of meer bewuste bedoeling er zichzelf en anderen van te overtuigen dat een
dichter óók groot kan zijn in andere genres dan het epos. Tussen ander werk door voltooide
hij de eerste twee fasen van deze opzet: nauwkeurig lezen van het Latijn en nauwkeurig
weergeven van dat Latijn in Nederlands proza. Als afsluitend en bekronend stadium had
daarop de bewerking van dat proza in dichtvorm moeten volgen, zoals in overeenstemming
was met de aard van zijn dichterschap dat - naar de uitdrukking van Verwey - niet kon rusten
voordat hij in verzen begrepen had. De moed voor dat laatste stadium kon hij in 1646 echter
niet opbrengen. Op grond van de vijfvoetige jamben in zijn Altaer-geheimenissen van 1645
lijkt het niet ongerechtvaardigd te veronderstellen, dat in deze jaren de epische alexandrijn
voor hem nog te veel het symbool van zijn falen met de Constantinade was dan dat hij ertoe
kon komen deze opnieuw als instrument voor belangrijk dichtwerk te hanteren. Desondanks
stond hij erop, de publikatie van zijn Vergilius-studie niet af of uit te stellen. Hij wilde er
immers mee bewijzen in zijn liefde en bewondering voor Vergilius dezelfde te zijn gebleven,
ook al was hij aan de treurspelen ‘vervallen’. Wellicht mede dank zij gesprekken met Joost
Baeck kwam hij tot de overtuiging, dat uitgave van zijn proza-vertaling niet alleen zin had,
maar zelfs in een behoefte kon voorzien: het lezerspubliek stelde prijs op vertalingen die de
oorspronkelijke tekst zo letterlijk mogelijk weergaven. Wij behoeven aan de oprechtheid van
zijn desbetreffend betoog niet te twijfelen, om er
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toch een rechtvaardiging-achteraf in te vermoeden. Gezien zijn vorige vertalingen-in-dichtvorm
en zijn behoefte om ‘in verzen te begrijpen’ mogen wij aannemen dat een proza-vertaling
niet zijn oorspronkelijke opzet was geweest.
Na 1646 kwam Vondel geleidelijk over zijn epische trauma heen. Hij herwon zijn vroegere
zelfvertrouwen ten aanzien van de epische alexandrijn en van het epos. De voldoening, die
het welslagen van de Lucifer hem moet hebben verschaft, zal daar zeker toe hebben
bijgedragen. Wie een zó moeilijk en hachelijk onderwerp als de val der opstandige Engelsen
zó indrukwekkend gestalte wist te geven, behoefde niet te twijfelen aan het creatieve
vermogen van zijn dichterschap, in welk genre dan ook.
De terugkeer van Vondel's zelfvertrouwen zal echter gepaard zijn gegaan met een groeiend
gevoel van onbehagen ten aanzien van zijn Vergilius-vertaling. Naar zijn eigen normen was
deze immers nog niet af. Wat hij in 1646 uitgegeven had, mocht dan zinvol zijn en zelfs in
een behoefte voorzien, uiteindelijk was het toch niet meer dan een tussenfase op de weg
naar werkelijke voltooiing. Het besef daarvan moet Vondel verontrust hebben: hij had ten
opzichte van zijn meest bewonderde dichter nog altijd een ereschuld af te lossen. Wij weten
niet, wanneer dit besef geleid heeft tot het nemen van een besluit en tot een begin van
uitvoering. In 1654, toen hij een adempauze kreeg na de voltooing van Lucifer en van
Salmoneus (bestemd om na het opvoeringsverbod voor de Lucifer de kostbare
toneel-apparatuur die daarvoor was aangeschaft toch nog rendabel te maken)? Misschien
reeds eerder, onder het werk aan deze beide drama's door? Het heeft geen enkele zin
daarover te gaan speculeren zonder feitelijk gegeven als uitgangspunt. Een hypothese is
alleen gerechtvaardigd, wanneer er een basis voor is.
Er is bijzonder weinig dat ons zulk een basis zou kunnen verschaffen. Het enige, waarvan
wij zeker zijn, is dat in 1655 de Ondergang van Troje verscheen. Verder hebben wij enige
grond voor het vermoeden, dat dit boekje Vondel's antwoord zou kunnen wezen op het
Antwerpse uitgaafje van Gerard van Delft, met diens brief aan Vondel als post scriptum. Om
te kunnen komen tot een hypothese, die niet helemáál in de lucht hangt, moeten wij van dit
weinige uitgaan - al dienen wij er ons tevens rekenschap van te geven daarmee niet
noodzakelijk een (het) juist(e) uitgangspunt gevonden te hebben. Wij hebben echter geen
alternatief. Dat rechtvaardige de smalle basis van de hieronder volgende hypothese.
Het is redelijk aan te nemen, dat Vondel's verontrusting over zijn ereschuld aan Vergilius
niet zo heel spoedig in activiteit is overgegaan. De schuld was al oud, en hij had zoveel
andere plannen, waarvan er sommige in 1654 misschien al een begin van uitvoering hadden
gevonden. Ik denk aan Koning Davids Harpzangen die in 1657 verschenen; aan het
voorbereidende werk voor de Jeptha die zijn meesterstuk als tragedie-schrijver moest worden
en waarvoor hij daarom een uitvoerige studie van de meest gezaghebbende poëtica's
ondernam; aan de vertaling van Sophocles' Οἰδίπους τύραννος. Dat maakt het naar mijn
mening waarschijnlijk, dat Vondel een stoot van buitenaf nodig had om over het dode punt
89
heen te komen. Die stoot zou door Gerard van Delft gegeven kunnen zijn. Zoals ik hierboven
heb uiteengezet, acht ik de kans groot dat Vondel diens uitgaafje inderdaad onder ogen
heeft gekregen; de aan hem gerichte brief moet dat in de hand hebben ge-
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werkt. Maar het behoeft niet onmiddellijk na de verschijning in 1652 gebeurd te zijn; er kan
best enige tijd verlopen zijn voordat het daartoe kwam. Dat brengt ons tot eind 1653, begin
1654, misschien nog later. Maar toen veroorzaakte de verontwaardiging dan ook wat anders
wellicht nog enige jaren zou zijn uitgebleven: Vondel greep naar de pen om zijn
Vergilius-in-proza in dichtvorm over te brengen. Aanvankelijk misschien met geen andere
bedoeling dan recht te doen aan het tweede boek van de Aeneis; de afzonderlijke publikatie
zou daarop kunnen wijzen. Maar al werkende aan de Ondergang moet de dichter dan ontdekt
hebben dat het ‘weer ging’: dat alle remmingen uit de jaren veertig verdwenen waren en hij
de epische alexandrijn opnieuw vlot en vloeiend hanteren kon. Wéér werd hij door Vergilius
gepakt en meegesleept, maar nu ging dit gepaard met het in verzen begrijpen dat hij in 1646
niet had kunnen realiseren. Toen de Ondergang voltooid was, zette hij dan ook het werk
voort, vermoedelijk eerst boek na boek van de Aeneis in vers brengend, daarna overgaande
op de Bucolica en Georgica, maar in ieder geval niet rustend voordat zijn volledige
proza-vertaling tot voltooiing gekomen was als vertaling-in-dichtvorm.
Zo zou het in grote lijnen geweest kunnen zijn. En als het anders gegaan is, dan ben ik
geneigd aan te nemen dat op één punt de werkelijkheid toch met mijn hypothese
overeenkwam. Dat ene punt is de veronderstelling, dat de Ondergang van Troje het begin
van de dichterlijke bewerking is geweest. Waarom zou Vondel zich in 1655 tot de uitgave
van dit éne boek beperkt hebben, als hij toen al meer klaar had gehad? In het bijzonder had
men kunnen verwachten, dat hij dan in ieder geval het eerste boek - of een gedeelte daarvan
- als inleiding op het tweede zou hebben opgenomen, zoals Gerard van Delft en Franciscus
van den Enden dat in hun boekjes beiden hadden gedaan. Bovendien vereist een omvangrijk
en veeleisend werk als de versificerende bewerking van de Vergilius-in-proza een toewijding
en een energie, die slechts kunnen worden opgebracht zolang het enthousiasme voortduurt
waarmee het werd ondernomen. Het lijkt mij gemakkelijker te aanvaarden dat dit
enthousiasme Vondel een jaar of vijf - tussen 1654/5 en 1659/60 - heeft beheerst dan dat
het zich gedurende vrijwel het gehele decennium van de jaren vijftig zou hebben weten te
handhaven. Als wij uitgaan van een periode van maximaal vijf jaar, kwam de voltooiing van
het werk snel genoeg in zicht om een additionele stimulans te kunnen zijn tot dóórzetten;
bij een langzame groei gedurende het dubbele van die tijd zou deze stimulans zich niet of
nauwelijks hebben doen gelden.
Wij beschikken over nòg een feitelijk gegeven, dat zich zonder bezwaar in de bovenstaande
hypothese laat inpassen. Toen Vondel in 1657 overging tot uitgave van zijn - eerder
geschreven - Salmoneus, citeerde hij in het Berecht, dat hij daaraan liet voorafgaan, ruim
twintig regels vers-vertaling uit Aeneis VI die over Salmoneus handelen. Diezelfde regels
vinden wij vrijwel onveranderd terug in zijn Vergilius-in-dichtvorm van 1660. Zoals Michels
terecht heeft opgemerkt, valt uit de wijze van citeren op te maken, dat ‘niet de regels uit het
berecht werden overgenomen in de rijmvertaling’, maar omgekeerd: ‘uit deze (rijmvertaling)
die toen nog niet verschenen maar in bewerking was, nam Vondel enkele verzen in zijn
90
berecht op’. In 1657 moet dus de vers-vertaling van de Aeneis op zijn minst voor de helft
gereed zijn geweest.
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Hoe dit alles intussen ook zij, het uiteindelijke resultaat staat vast. In 1660 had Vondel zijn
ereschuld aan Vergilius afgelost. En daarmee was tevens een definitief einde gekomen aan
de frustrerende invloed die de mislukking van de Constantinade op de ontwikkeling van een
bepaalde kant van zijn dichterschap had uitgeoefend. Ook naar die kant - het epische en
episch-didactische in Vergiliaanse trant - kon hij zich nu vol-uit ontplooien. Hij moet daarmee
onmiddellijk begonnen zijn. In 1662 verschijnen in vijf boeken zijn Bespiegelingen van Godt
en Godtsdienst, niet in vijfvoetige jamben zoals de Altaergeheimenissen, maar in
breed-vloeiende epische alexandrijnen. In 1663 volgen de drie boeken van De Heerlyckheit
der Kercke, eveneens in alexandrijnen en met een nog duidelijker epische toon. Tussen
deze beide leerdichten in ziet Vondel's epos het licht: Joannes de Boetgezant.
In zekere zin kan de geschiedenis van Vondel's Vergilius-vertalingen gezien worden als
de moeizame weg die de dichter te gaan had, om de diepe depressie vanwege de mislukking
van de Constantinade te overwinnen en de Joannes te kunnen realiseren.
‘Tantae molis erat’ (Aen. I, 33a): zó moeizaam verliep het.

§ 9. De opdracht van de Vergilius-in-verzen: ‘Parnasloof’
Ook in het voorwerk van zijn Vergilius-in-verzen nam Vondel de uitvoerige inleiding over de
Latijnse dichter op, die in alle uitgaven van de proza-vertaling voorkomt onder de titel Aen
den Lezer. Alleen gaf hij nu aan, waarover deze inleiding handelt, en ving hij het bezwaar
op dat er eigenlijk twee verschillende onderwerpen in aan de orde kwamen: de biografie
van Vergilius en de controverse tussen Homeristen en Maronisten. Daartoe splitste hij de
bewuste inleiding in twee delen met elk een afzonderlijke titel; deze luiden respectievelijk
Het leven van Publius Virgilius Maro en Het pleit der Homeriaenen en Maroniaenen voor
d'eere van Homerus en Virgilius.
Van veel meer belang is in ons verband echter de Opdracht, gericht aan de Amsterdamse
burgemeester Cornelis de Graeff. Zij is vervat in een uitvoerig gedicht van 168 alexandrijnen,
91
waaraan Vondel de ietwat kryptische titel Parnasloof gaf. Naar ik meen, moeten wij dit
verstaan als: lauwerkrans, eerdicht. Het ‘loof’, dat bij uitstek met de Parnassus verbonden
92
is, bestaat immers uit de bladeren van de laurier. De inhoud van het gedicht bevestigt deze
interpretatie van de titel. Vondel blijkt de opdracht van zijn Vergiliusin-verzen in de eerste
plaats te hebben gehanteerd als hulde-betoon.
Om dit goed te begrijpen, moeten wij ons de eerbiedige bewondering realiseren, waarmee
Vondel tegen de Amsterdamse regenten-geslachten opzag. Tot de aanzienlijkste en
machtigste daarvan behoorden de families De Graeff, Boelens, Bicker en Witsen, alle nauw
met elkaar verbonden door familieen huwelijksbanden. Naar Vondel's overtuiging waren zij
het, die in de 15de en 16de eeuw de grondslag van Amsterdam's grootheid hadden gelegd
en in de 17de de stad tot het machtigste handelscentrum van de wereld hadden gemaakt;
zonder Amsterdam zouden de zelfstandigheid en de bloei van de Republiek niet mogelijk
zijn geweest! Telkens weer komen wij in Vondel's werk
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dan ook met telgen uit deze geslachten in aanraking: hij draagt hun een nieuwe publikatie
op, schrijft een gelegenheidsgedicht voor hen, eert hen met epigrammen waarin hij bij
voorkeur ook de roem van hun voorouders vermeldt. Het meest typerend is in dit opzicht de
reeks epigrammen, die hij in 1658 opdroeg aan Andries de Graeff, een jongere broer van
Cornelis. De uitvoerige titel van die reeks geeft precies aan wat ermee bedoeld werd:
‘Afbeeldingen der Stamheeren en zommige telgen van de Graven, Boelensen, Bickeren en
Witsens, toegewyt den edelen en gestrengen Heere Andries de Graeff, Ouden Raet en
93
Rekenmeester, nu Out Burgermeester en Zeeraet’. Kenmerkend is ook het gedicht Op de
wapenkroon van Amsterdam, dat Vondel in 1655 voor Cornelis de Graeff schreef en waarin
hij diens voorvader Andries Boelens (1455-1519) verheerlijkt, die in 1489 van Keizer
Maximiliaan I voor de stad het recht verworven had de keizerskroon boven haar wapen te
94
voeren.
Tegen deze achtergrond gezien, is het niet zo vreemd dat Vondel in de eerste 20 verzen
van Parnasloof min of meer - het wordt meer geïmpliceerd dan uitgesproken - een parallel
trekt tussen Vergilius' opdracht van zijn werk aan Keizer Augustus en de toewijding van de
overzetting daarvan in ‘Nederduitsch gezangk’ aan ‘Mecenas Graeff’ (vs.16).
De opdracht aan De Graeff, zo vervolgt het gedicht, komt op een gunstig moment. Cornelis
is juist als burgemeester afgetreden en als zodanig door zijn broeder Andries vervangen.
Hij heeft dus tijd voor ontspanning. Hij kan nu op zijn hofstede Soestdijk genieten van het
buitenleven ‘Of onder 't lindeloof, in eenen stillen hoeck // En eenzaem, spreecken met een
stom en landnut boeck’ (vs.35-36). Wil hij eens wat meer de nadruk leggen op het dulce
dan op het utile, dan biedt Vergilius hem alles wat hij wensen kan.
Dat laatste wordt nader toegelicht op een manier, die duidelijk bevestigt wat in de loop
van dit hoofdstuk reeds meermalen als vermoeden werd uitgesproken: namelijk dat Vergilius
voor Vondel in de éérste plaats de dichter van de Aeneis was en bleef. In vier regels wordt
heel summier de inhoud van de Bucolica en de Georgica vermeld (vs.61-64), maar voor het
overige heeft en vraagt Vondel alleen maar aandacht voor de Aeneis. Dàt ‘hemelsch
werckstuck’ (vs.69) is het, waarin Cornelis de Graeff telkens weer iets zal vinden dat hem
aanspreekt. Het ‘hangt, als een geweven // Onschatbaer koortapijt, van boven tot beneên,
// Van nutte wijsheit en historien aen een’ (vs.70b-72). En dat alles is gericht op één enkel
doel dat het gehele werk beheerst: ‘den staet [= de positie] van Rome in top te heffen, // Als
's weerelts hooftstadt’ (vs.74b-75a).
Die verheerlijking van Rome moest Cornelis de Graeff wel aanspreken! In al zijn
bestuursfuncties had deze zich immers steeds ten doel gesteld ‘den staet van Amsterdam
in top te heffen, // Als 's weerelts hooftstadt’. Er ligt hier een parallel, die - naar Vondel's
voorstelling - uitgangspunt kan worden voor verder ‘bespiegelen’ (vs.84) en vergelijken.
Rome en Amsterdam hebben immers veel gemeen. Zoals het machtige Rome gegroeid is
uit het ‘arm begin’ (vs.87) van koning Evander's schamele stad Pallanteum, zó Am-
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WB VIII, blz. 673. De epigrammen zelf vindt men op blz. 674-687 d.a.v. - Zeeraet: lid der Admiraliteit.
WB V, blz. 909-910. Boelens had zich de gunst van de Keizer verworven door hem uit eigen vermogen
een belangrijke som ter beschikking te stellen voor diens strijd tegen de Hoeksen (annot. WB).
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sterdam uit ‘heer Gysbreghts visschersstadt, // Uit asch en puin hersticht’ (vs.88b-89a). Nù
is Amsterdam de wereldmacht, die Rome indertijd was; zijn schepen beheersen de zeeën
en de handel tot in het verre Oosten ‘daer men Batoos stadt [= Batavia] in 't oosten ziet
herbout // Door uwe Bataviers’ (vs.92-93a).
Hier vallen voor het eerst de namen Bato en Batavieren, die in het vervolg van het gedicht
zulk een belangrijke rol gaan spelen en schijnbaar de Aeneis op de achtergrond dringen.
Om deze overgang te kunnen volgen, moet men met twee feiten rekening houden. In de
eerste plaats, dat het vanuit zijn bespreking van de Aeneis is dat Vondel tot de Batavieren
komt; de vermelding van Bato loopt dan ook uit op het schetsen van een epos over deze
mythische held, dat voor de Nederlanders zou kunnen zijn wat de Aeneis voor de Romeinen
was geweest: een nationaal heldendicht. In de tweede plaats, dat omstreeks 1660 de
belangstelling van de Nederlanders voor de Batavieren een hoogtepunt had bereikt; ik heb
daar reeds eerder op gewezen naar aanleiding van Vondel's Batavische gebroeders uit
1663, waarmee de dichter zijn aandeel leverde in de algemene Batavieren-cultus van zijn
95
tijd. Bovendien was Cornelis de Graeff ten nauwste bij deze cultus betrokken. Ik meen niet
beter te kunnen doen dan hier herhalen wat ik daarover ter anderer plaatse heb opgemerkt:
Deze was juist in die tijd bezig zich te beijveren voor het doen vervaardigen
van ‘Bataafse’ schilderingen, ter versiering van het in 1655 gereed gekomen
nieuwe Stadhuis. Centraal zou in die schilderingen de strijd van Claudius Civilis
tegen de Romeinen moeten staan, een strijd waarin de Nederlanders van die
96
dagen een parallel zagen van hun verzet tegen Spanje.
Het ligt dan ook voor de hand, dat Vondel in zijn vers de gedachten van Cornelis de Graeff
zich in de richting van diens hobby laat ontwikkelen: de parallel tussen zijn ‘grootvaérs tijt’
en ‘d'oude tijt’ van de opstand der Bataven (vs.96). De bewuste grootvader was Diedrick
Jansz. Graeff (1529-1589), die de moeilijke beginjaren van de Tachtigjarige oorlog had
meegemaakt, in 1568 met zijn gezin naar Emden was uitgeweken, maar na de Alteratie van
1578 naar Amsterdam terugkeerde om zijn stad als vroedschapslid en burgemeester te
97
dienen.
Het is goed ons nogmaals te realiseren, hoe logisch in dit spel van associaties het een
uit het ander voortkomt. De Aeneis werd geschreven ter verheerlijking van Rome's grootheid.
Die grootheid herinnert aan de opkomst van Amsterdam, uit een even ‘arm begin’ tot een
even dominerende heerschappij. Een van de meest spectaculaire bewijzen voor die macht
is de stichting van Batavia: een naam die verwijst naar de helfhaftige Batavieren, die onder
Claudius Civilis aan hun nageslacht het voorbeeld gegeven hadden van vastberaden en
succesvol verzet tegen een overmachtige onderdrukker. En dat voorbeeld is bezig zichtbare
gestalte te krijgen door het ijveren van Cornelis de Graeff om ‘stadts Kapitool en boogen //
Te kleeden met een ry zeeghaftige oorelogen,
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W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel III (Zwolle 1962), blz. 234-238.
W.A.P. Smit, Het Baeto-epos dat geschreven werd, in: Verslagen en Mededelingen van de Kon.
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1971, blz. 11-26; het citaat op blz. 11.
Zie de annotatie bij Vondel's epigram op hem: WB VIII, blz. 675.
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// Geschildert naer de kunst’ (vs.105b-107a): de Bataafse schilderingen in het nieuwe
Stadhuis. - Men lette erop, hoe Vondel de veronderstelde gedachtengang van de
Burgemeester zó doet verlopen, dat diens eigen aandeel in de bloei van Amsterdam er het
eindpunt van vormt. Niet voor niets heet het gedicht Parnasloof!
Van de Batavieren is het maar één stap naar hun - door Vondel trouwens reeds terloops
genoemde - legendarische stamvader Baeto, die de Amsterdammers o.m. al bekend was
uit de tragedie van Hooft waarvan hij de titelheld is. En van de Aeneis is het maar één stap
naar het epos dat aan hem, als Nederlandse aequivalent van Aeneas, gewijd zou moeten
worden.
Op dat epos in spe gaat Vondel in de volgende 36 versregels nader in. Het verrassende
daarbij is, dat hij het voorstelt of hij zelf tot het schrijven ervan zou willen overgaan, als hij
er de tijd voor zou kunnen vinden. Ik heb al eens eerder betoogd, dat men daarin niet de
aankondiging van een concreet plan moet zien: ‘Het hele Baeto-plan maakt de indruk minder
een serieus project te zijn geweest dan een momentele opwelling, voortgekomen uit een
98
tijdelijke Amsterdamse hausse in de algemene Batavieren-verering der 17de eeuw’. Ik zou
daaraan nu willen toevoegen: en goeddeels bepaald door de mogelijkheid die het de dichter
bood tot indirect hulde-betoon aan Cornelis de Graeff. Maar al heeft Vondel's opmerking
dan niet veel reële achtergrond, toch is zij niet zonder belang. Zij bevestigt namelijk de
conclusie, waartoe wij in de vorige paragraaf zijn gekomen. De frustrerende invloed van de
teleurstellende ervaring met de Constantinade is definitief overwonnen. Vondel voelt het
niet meer als een onmogelijkheid dat hij ooit een epos zou kunnen schrijven. Hij is zelfs al
weer zó ver, dat hij met de gedachte kan spelen dit wèl te doen en daar openlijk voor durft
uitkomen.
Ik laat hier de eerste tien regels van de bewuste passage volgen; de regelnummering is
die uit de WB-editie.
Indien de tijt my gunt, naer 's Mantuaners wetten,
110 Den krijghshelt Bato met opklinckende trompetten
99
In top te voeren, naer den eisch van 't vrye lant,
100
Door twalef boecken heen, tot daer de vredebant
101
Gesloten wort; men zal de boschnon hooren melden,
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W.A.P. Smit, Vondel en het epos, in: De Nieuwe Taalgids LIX (1966), blz. 405-418; het citaat op blz. 412.
naer den eisch van 't vrye lant: op de wijze zoals dat behoort in het nationale epos van ons vrije Nederland,
d.w.z. met dezelfde strekking als Vergilius aan de Aeneis gaf: de verheerlijking van de grootheid waartoe
Rome resp. de Republiek zich ‘uit zulck een arm begin’ hebben weten op te werken.
de vredebant: de vrede van Munster. - Verdenius meent in zijn annotatie dat de vrede bedoeld wordt
waarmee een einde kwam aan de opstand der Batavieren, die de Romeinen dwong hen als bondgenoten
te erkennen. In verband met mijn interpretatie van vs. 111 (zie de vorige noot) geloof ik echter dat Vondel
slechts de uiteindelijke vrede op het oog kan hebben gehad, waarmee de eigentijdse vrijheid werd
bezegeld. Uiteraard kon de vrede van Munster in een epos over Baeto slechts als profetie een plaats
vinden, maar datzelfde geldt ook voor de opstand der Batavieren.
de boschnon: de priesteres bij de Germanen, die hun godsdienstige plechtigheden niet in een tempel
vierden, maar in het vrije woud: ‘een' levendighe kerck, van ongekorven hout’ (Hooft, Baeto, vs. 458). Terecht annoteert Verdenius bij deze plaats, dat blijkbaar aan deze priesteres ‘in Vondels epos ongeveer
dezelfde rol (zou) worden toebedeeld als aan de Sibylle in de Aeneis (VIde boek)’. Alleen zou de rol van
‘de boschnon’ waarschijnlijk meer rechtstreeks profetisch zijn geweest dan die van de Sibylle; deze
laatste was wel Aeneas' leidsvrouw op zijn tocht door de onderwereld, maar het is tenslotte de schim
van Anchises die hem daar met de toekomstige heersers over het door hem te stichten rijk confronteert.
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Voorspellen op een ry de vaders en de helden
115 Der volgende eeuwen, die alom met raet en daet
Zich queeten in gevaer, tot nootweer voor den staet,
102
De Graven, Boelensens, de Bickers, en de Hoofden,
103
Zoo trou in 't leveren, gelijckze 't trou beloofden.

Het valt op, dat Vondel in de geciteerde regels slechts één aspect uitwerkt van het epos,
zoals hij zich dat voorstelt. Terloops laat hij uitkomen dat dit twaalf boeken zou tellen - wij
zullen straks zien dat hij daarmee een bepaalde bedoeling heeft -, maar verder volstaat hij
met het schetsen van wat een opzet ‘naer den eisch van 't vrye lant’ aan consequenties
meebrengt ten aanzien van de toekomst-profetie die in een Vergiliaans epos nu eenmaal
niet mocht ontbreken. In die profetie zou de betekenis van Amsterdam en de Amsterdamse
regenten-geslachten voor de uiteindelijke grootheid van Baeto's rijk centraal moeten staan,
en breed moeten worden uitgemeten. ‘De Graven, Boelensens, de Bickers, en de Hoofden’
zouden er evenzeer tot hun recht moeten komen als in Aeneis VI de grote figuren van het
oude Rome vóór en in de tijd van Vergilius. Want Amsterdam - zo stelt Vondel - is voor de
Republiek wat Rome was voor het Romeinse rijk: het hart en de kracht. In de verzen, die
op het citaat volgen, werkt de dichter in deze geest nader uit wat de profetie van ‘de boschnon’
in een epos naar zijn ontwerp zou bevatten. Het verwerven van de keizerskroon boven het
stadswapen door Andries Boelens zou worden vermeld, evenals de uitlegging van Amsterdam
onder het burgemeesterschap van Cornelis de Graeff, de bouw van het nieuwe Stadhuis
en het Zeemagazijn, de activiteit van het Admiraliteitscollege - waarvan Cornelis' broeder
Andries een der leden was - voor de opbouw van een sterke vloot. Ook de ontdekkingsreizen
van stoutmoedige zeevaarders zouden worden geëerd, en de fameuse bestuursjaren van
Johan Maurits van Nassau in Brazilië. Na deze opsomming van motieven, die in de
toekomst-profetie zouden voorkomen en waarvan alleen de laatste twee meer Nederlands
dan Amsterdams zijn, keert Vondel ter afsluiting weer terug naar ‘zijn’ epos als geheel.
Daarin, zo verzekert hij, zou men steeds het bezielende voorbeeld van Vergilius herkennen,
zoals men bij het zien van een regenboog weet dat zijn schoonheid veroorzaakt wordt door
de zon (vs.139-141).
Het is haast overbodig erop te wijzen, hoezeer deze schets van de inhoud der
‘boschnon’-profetie beheerst wordt door het hulde-betoon aan Cornelis de Graeff. Ook die
schets is ‘Parnasloof’! Een reden te meer om niet te
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de Hoofden: In de Afbeeldingen der Stamheeren enz. had Vondel ter ere van Andries de Graeff ‘de
Graven, Boelensen, Bickeren en Witsens’ bezongen. Hier hebben de Witsen's plaats moeten maken
voor het geslacht Hooft - ter ere van Cornelis de Graeff die, na de dood van zijn eerste vrouw, in 1635
hertrouwd was met Catharina Pietersdr. Hooft, een kleindochter van Jan Hooft, oudste broer van de
vader van de dichter P.C. Hooft. - Trouwens, ook de eerste vrouw van Cornelis de Graeff, Geertruyd
Overlander, stamde van moederszijde uit het geslacht Hooft. Zij was een dochter van Geertruid Hooft,
zuster van Catharina's vader Jan Hooft. De beide vrouwen van Cornelis de Graeff waren dus volle nichten.
Vgl. P. Leendertz jr., Uit den Muiderkring (Haarlem 1935), blz. 9-10.
Zoo trou in 't leveren ..... beloofden: even loyaal in daden als in woorden.
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gauw te denken aan een concreet plan van de dichter. Zijn hele ‘plan’ is in de eerste plaats
middel tot doel: een ingenieuse omkleding en verpakking van de hulde.
Toch ben ik ervan overtuigd, dat de 36 regels van de epos-passage óók nog een andere
achtergrond hebben. Zoals ik in een eerdere publikatie heb betoogd, mogen wij niet uit het
oog verliezen dat er al een epos over Baeto bestond toen Vondel ze schreef: de Batavias
104
of Batavische Aeneas van Lambert van Bos, in 1648 te Amsterdam verschenen. Het mag,
dunkt mij, uitgesloten worden geacht dat Vondel (met zijn voorkeur voor het epische) en
Cornelis de Graeff (met zijn belangstelling voor alles wat Bataafs was) dit werk niet zouden
hebben gekend. Maar dan kan het feit dat Vondel het in Parnasloof niet vermeldt, slechts
betekenen dat hij het opzettelijk doodzwijgt, omdat hij het onwaardig oordeelt als Nederlandse
aequivalent van de Aeneis te fungeren en in één adem daarmee te worden genoemd. De
105
Batavias komt in mijn volgende hoofdstuk aan de orde. Wij zullen daar zien, dat het een
zeer middelmatig dichtstuk is, zwak en onevenwichtig van compositie, op allerlei punten in
strijd met de eisen die door de tijdgenoten aan een Vergiliaans epos werden gesteld. Het
paste inderdaad niet in de context van Vondel's epos-passage, en de onbarmhartige kritiek
van het doodzwijgen is in het bewuste verband niet ongerechtvaardigd. Maar al nòèmt
Vondel de Batavias niet, hij zinspeelt er naar mijn mening in tweeërlei opzicht toch wel
degelijk op, met een knipoog naar Cornelis de Graeff die hem zeker begrijpen zou. Wanneer
hij met nadruk verklaart dat in ‘zijn’ epos Baeto bezongen zou worden ‘naer den eisch van
't vrye lant, // Door twalef boecken heen’, dan doelt hij op een tegenstelling met de Batavias
die slechts zes boeken telde: te weinig om een waardig evenbeeld van de Aeneis te kunnen
zijn, en te weinig om ‘naer den eisch’ aan de machtige Republiek der Verenigde Nederlanden
recht te doen wedervaren. Nog veel duidelijker zet Vondel zich tegen Van Bos' epos af in
de uitvoerige opsomming van de inhoud der ‘boschnon’-profetie. Bij mij - zo verzekert hij
aan burgemeester De Graeff - zullen de Amsterdamse regenten-geslachten de plaats
innemen van ‘de vaders en de helden’ die Anchises in Aeneis VI voor zijn zoon de revue
laat passeren, en zal Amsterdam centraal staan in de voorgeschiedenis van de Republiek.
Lambert van Bos daarentegen had voor de betekenis van Amsterdam geen oog gehad en
in zijn epos slechts zeventien regels aan de toekomstige bloei van de stad gewijd. Ook bij
hem krijgt Baeto de toekomende heersers over zijn rijk te zien, maar hun stoet begint met
graaf Dirk I van Holland en eindigt met koning Filips II van Spanje. Het is duidelijk, hoe Vondel
daarop reageert. Niet de graven van Holland en zeker niet Filips II zijn de voortzetters en
voltooiers van Baeto's werk geweest. Niet zij hebben Holland en door Holland de Republiek
groot gemaakt, maar de burgers onder leiding van de invloedrijke regenten-geslachten die
uit hen zijn voortgekomen en die nog steeds voortgaan het rijk van Baeto tot groter bloei te
brengen. In de wijze waarop Vondel hier tegenover de voorstelling van Van Bos een
oppositioneel uiterste stelt, zit ongetwijfeld een element van ‘Parnasloof’-overdrijving. Maar
ik twijfel er niet aan, of in wezen geeft hij zijn werkelijke overtuiging weer. Het zou bijzonder
interessant zijn geweest, te zien hoe hij die in een epos over Baeto zou hebben verwerkt.
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W.A.P. Smit, Het Baeto-epos dat geschreven werd, blz. 12.
Zie beneden, blz. 484-513.
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Daartoe is het echter nooit gekomen. Reeds aan het einde van zijn epospassage distancieert
Vondel zich trouwens alweer van zijn ‘plan’ (opnieuw een aanwijzing dat wij dit niet te serieus
moeten opvatten): ‘Hoewel ick schroom naer d'eer des Mantuaens te streven // Met wasse
pennen’ (vs.142-143a). Hij blijft maar liever ‘om laegh, beneên zijn' faem’ (vs.143b) zweven,
om niet de kans te lopen als een nieuwe Icarus naar beneden te storten. Intussen vergenoegt
hij zich met ‘gezang van korter adem’ (vs.145b), met name gelegenheidsgedichten van
allerlei aard. ‘De zangbeminners zijn belust op keur van wijzen, // En watertanden naer
verandering van spijzen’ (vs.153-154).
De dichter besluit zijn lof- en opdrachtdicht met de wens, dat Cornelis de Graeff nog lang
in leven zal blijven om op Soestdijk te genieten van zijn ‘waeranden, en geplante
lustboscheicken’ (vs.162). Als het van hèm afhing - ‘Indien mijn Zanggodin uw dagen recken
kon’ (vs.155) -, zou de levenszon van de 61-jarige regent slechts ‘langkzaem daelen, en
106
beneên de kimmen zincken’ (vs.157).
De mening dat Vondel ‘het plan (had) opgevat om geleid door Virgilius' Epos een echt
107
vaderlandsch heldendicht te scheppen, met Bato als held’ berust uitsluitend op Parnasloof.
Om dit z.g. plan tot redelijke proporties te reduceren, was het daarom nodig met enige
uitvoerigheid op dit veelszins merkwaardige gedicht in te gaan.

§ 10. De ‘Aeneis’ in verzen
Zoals ik dat in § 5 bij mijn bespreking van de proza-vertaling heb gedaan, beperk ik mij ook
in mijn opmerkingen over Vondel's Vergilius-in-verzen tot het gedeelte dat de Aeneis bevat.
Als uitgangspunt kies ik de opmerking van Verdenius, dat Vondel in zijn vers-vertaling
‘inderdaad herhaaldelik vervallen is in de fouten die hij vreesde, en van te voren reeds als
108
onvermijdelik beschouwde’. De Amsterdamse geleerde doelt daarmee op de uitspraak
van de dichter in de Opdracht van zijn proza-vertaling aan Huygens, dat hij in een
gepoëtiseerde overzetting veel verder van de oorspronkelijke tekst zou hebben moeten
afwijken. De bewuste passage is reeds eerder geciteerd in § 4, maar gemakshalve laat ik
ze hier nogmaals volgen:
... hoe veel meer had'er de Mantuaen van zijn vederen moeten laten, indien
men zijnen geest door benaeutheit van voeten en rijm bestont te prangen en te
knijpen, en uit verlegenheit te rucken, te plucken, en ter noot doorgaens met
geleende pluimen van rijm-en-noodige stopwoorden te decken. Het vertaelde te
rijmen, zonder afdoen of toedoen, is qualijck mogelijck, ja onmogelijck, en dwaelt
meest al min of meer af van het vertaelde. (WB VI, 43, reg. 42-48)
Naar mijn mening geeft Verdenius, als hij spreekt van ‘de fouten die hij vreesde’, aan
Vondel's woorden een betekenis die zij niet hebben. Vondel signaleert hier geen ‘fouten’,
maar constateert een ervaringsfeit. Het is nu
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Vondel's wens is niet in vervulling gegaan. Cornelis de Graeff werd in 1661 opnieuw gekozen tot
burgemeester van Amsterdam en stierf daar op 4 mei 1664.
Aldus J.F.M. Sterck (WB VI, 11).
WB VI, blz. 20.
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eenmaal onmogelijk ‘het vertaelde te rijmen’ zonder ten behoeve van maat en rijm de nodige
veranderingen aan te brengen in de proza-tekst die aan de berijming ten grondslag ligt.
Zoals paste in het kader van zijn Opdracht, die het goed recht van een proza-vertaling moest
verdedigen, formuleerde de dichter dit in scherpe bewoordingen. Maar deze hebben alléén
betrekking op de tekstgetrouwheid ten opzichte van het origineel. Zij wijzen eenzijdig op het
negatieve aspect van een vertaling-in-verzen, zonder daar de poëtische winst tegenover te
stellen die de mindere letterlijkheid ruimschoots kan goedmaken. Die eenzijdigheid is in de
bewuste context op haar plaats, maar geeft nièt Vondel's werkelijke standpunt weer. Wat
hem voor ogen staat en wat hij hier eigenlijk bedoelt, is dat een vertaler moet kiezen. Wie
letterlijk wil overzetten, moet zich aan proza houden. Wie het in verzen wil doen, moet
aanvaarden dat dit onvermijdelijk gepaard gaat met ‘afdoen of toedoen’. Zowel het een als
het ander heeft zijn voor en zijn tegen.
Toen Vondel ertoe overging zijn proza-vertaling ‘te rijmen’, betekende dit daarom niet dat
hij ‘herhaaldelik vervallen is in de fouten die hij vreesde’. Hij aanvaardde bewust de noodzaak
van mindere tekstgetrouwheid die met de poëtisering van zijn proza gepaard ging, al
probeerde hij uiteraard de afwijkingen tot een minimum te beperken.
Alvorens na te gaan op welke wijze hij daarbij te werk ging, dienen wij echter eerst nog
even stil te staan bij enkele detailpunten waarop Verdenius de aandacht gevestigd heeft. Ik
laat hem daarvoor zelf aan het woord:
De directe bron van de vertolking in verzen is de proza-vertaling, maar
daarnaast heeft Vondel herhaaldelik zijn Latijnse Vergilius en de daarbij
behorende commentaar of commentaren geraadpleegd; dat blijkt op tal van
plaatsen; in de aantekeningen onder de teksten heb ik daarop vele malen de
aandacht gevestigd. Enkele onjuistheden uit de eerste druk die in alle volgende
proza-drukken, ook nog in die van 1675, onverbeterd zijn blijven staan, zijn in
de vertaling in verzen vervangen door de juiste vertaling. - Nu en dan heeft Vondel
bij de dichterlike bewerking zijn prozatekst verkeerd opgevat; als gevolg daarvan
vertoont de vertaling in verzen verschillende misvattingen, die de dichter
ongetwijfeld bij hernieuwde raadpleging van zijn Latijns origineel zou hebben
vermeden. Een geringe afwijking of minder duidelike weergave in de prozatekst
is soms oorzaak van een ontwijfelbare fout in de poëtiese bewerking. Ook hierop
is in de aantekeningen herhaaldelik gewezen. (WB VI, 20)
Ik onthoud mij van het geven van voorbeelden. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan ze
zonder moeite in de WB-editie vinden, te meer omdat Verdenius in een drietal noten bij de
geciteerde passage naar een aantal plaatsen verwijst waar dergelijke voorbeelden voorkomen.
Wel moet ik aan de constateringen van Verdenius één punt toevoegen, dat hij hier niet
ter sprake brengt, maar dat wel uit zijn nauwkeurige annotatie af te leiden valt. Het komt
soms ook voor, dat de vertaling-in-verzen een onjuistheid of onnauwkeurigheid bevat, die
in Vondel's laatste herziening van zijn proza-tekst - de druk van 1659 - verbeterd blijkt te
zijn.
Uit deze gegevens mogen wij concluderen, dat Vondel zijn beide vertalingen niet
systematisch op elkaar heeft afgestemd. Als hij in zijn dichterlijke bewerking een fout vermeed
die in de proza-tekst voorkwam, noteerde hij niet altijd die correctie in zijn handexemplaar
van de Vergilius-in-proza dat de grond-
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slag moest vormen voor een verbeterde herdruk. Omgekeerd bracht hij in dat handexemplaar
wel eens een verbetering aan, zonder in zijn dichterlijke bewerking het desbetreffende
gedeelte - wanneer dat reeds voltooid was - met die correctie in overeenstemming te brengen.
Blijkbaar was hij in die gevallen te veel met het éne bezig om tegelijkertijd ook aan het andere
te denken.
Ter illustratie van de wijze, waarop Vondel zijn proza-vertaling in verzen overbracht, laat
ik hier dezelfde passages volgen die ik in § 5 uit de Aeneis-in-proza heb geciteerd. De lezer
kan ze dan desgewenst woord voor woord met elkaar vergelijken. Weliswaar kan hij deze
vergelijking ook baseren op de WB-editie, die het voordeel biedt de beide teksten náást
elkaar te plaatsen, maar ik meende er niet op te mogen rekenen dat elke lezer WB VI
onmiddellijk bij de hand zou hebben. Om enigszins tegemoet te komen aan het bezwaar,
dat bij mij de corresponderende proza- en poëzie-teksten nièt naast elkaar afgedrukt staan
zodat er voor vergelijking telkens moet worden teruggebladerd, heb ik in mijn citaten uit de
dichterlijke bewerking gecursiveerd wat daarin letterlijk aan de vertaling in proza is ontleend.
Zodoende behoeft men niet telkens § 5 op te slaan, om een indruk te krijgen van de nauwe
samenhang en de verschillen tussen Vondel's beide vertalingen.
Eerst dan de passage betreffende de verschijning van Creüsa's schim aan Aeneas in de
nacht van Troje's ondergang: Aen. II, 771-794; de proza-vertaling daarvan vindt men op blz.
410 hierboven. De regel-telling is die van Verdenius in WB VI.
Terwijl ick haer aldus, en zonder rust, loop zoeken
1110 Al razende, huis in, huis uit, in alle hoecken
En wijcken van de stadt, verscheen Kreüzes geest
En schim my, grooter danze in 't leven was geweest,
In een gestaltenis, my droever dan, in 't ende
En voor haer afscheit, ick haer met mijne oogen kende.
1115 Ick stont verbaest van schrick, en al mijn haeren staen
Te berge, en mijne keel vergeet geluit te slaen.
Toen sprackze tegens my, en streeck, in zulck een smarte,
Met dezen zoeten troost de zorgen van mijn harte:
Wat slaeftge, ô lieve man, u zelven af, om niet?
1120 Hier is niet zonder Godts beleit en wil geschiet.
Gy mooght Kreüze niet met u uit Troje brengen:
De groote hemelvooght wil geensins dit gehengen.
Gy moet noch lang de wilde en woeste zee alom
Beploegen, zwerven in onzeker ballingsdom.
1125 Gy zult belanden in 't Hesperische geweste,
Daer 's Tybers versche stroom den vetten acker meste,
En langsaem afdrijft, door het lant dat helden teelt:
Daer staet een lot van weelde en 't koningklijcke beelt,
Een schoone maeght, en 't rijck, haer bruitschat, u te winnen.
1130 Nu schrey niet om Kreüze, en zetze eens uit uw zinnen:
Want ick uit Dardans stam, en Venus aengetrout,
Zal niet de gevels zien, van Myrmidons gebouwt,
En trotse Dolopen, noch Griecksche joffren dienen;
Dewijl ick, hier om hoogh in top, by d'ongezienen
1135 Voortaen verblijf, en blijf voor eeuwigh met der woon,
Onthaelt by Cybele, de moeder van de Goôn.
Nu leef gezont, en lang: volhardt in gunste en liefde
Van uw' en mijnen zoon: zoo sprackze, die my griefde
In 't scheiden, daer ick weende, en zuchte heel ontstelt,
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1140 En zy voor 't oogh verdwijnt, aen dunne lucht versmelt.
Wy pooghden drywerf haer t'omhelzen, al beneepen,
En drywerf naer heur' geest en schim vergeefs gegreepen,
Ontglipteze onzen arm, gelijck de wint ontglipt
Die licht is, en gelijck de vlugge slaep ontslipt.
(WB VI,477-479)

Wat ons het eerst opvalt, is het uitdijen van de passage. Vondel's dichterlijke bewerking
komt veel meer neer op toedoen dan op afdoen aan de oorspronkelijke tekst (wat in dit geval
wil zeggen: de proza-vertaling). Een sprekend voorbeeld vinden wij al dadelijk in
vs.1111b-1114. Het daarmee corresponderende proza luidt kort en bondig: ‘verscheen my
Kreüzes ongeluckige geest en gedaente zelf, grooter van gestaltenisse, dan ickze gekent
hadde’. Vondel geeft daarvoor een omschrijving, die op zichzelf wel juist is, maar minder
duidelijk en minder effectief. De reden ligt naar alle waarschijnlijkheid in het feit dat hij rijmen
nodig had op de kernwoorden geest (vs.1111) en kende (vs.1114). Maar twee nieuwe
rijmwoorden betekenden twee versregels die moesten worden gevuld zonder dat er een
motief werd ingevoegd dat bij Vergilius ontbreekt. Vondel is er vrij goed in geslaagd deze
moeilijkheid te overwinnen. Wie de bewuste regels leest zonder ze met het proza te
vergelijken, laat er zich door meenemen. Maar wie ze gaat analyseren, kan slechts tot de
conclusie komen dat met name de vss.1113 en 1114 - om Vondels' eigen terminologie te
gebruiken - niet veel meer dan ‘rijm-en-noodige stopwoorden’ bevatten. Al is het woord
gestaltenis aan het proza ontleend, noch daar noch bij Vergilius blijkt de gedachte terug te
vinden dat Kreüze's schim Aeneas in droever gedaante verschenen zou zijn dan hij haar bij
haar leven gekend had. De tijdsbepaling ‘in 't ende // En voor haer afscheit’ is na ‘in 't leven’
(vs.1112) geheel overbodig; in 't ende dient alleen om een rijmwoord te leveren op kende
in de volgende regel, voor haer afscheit als vulsel om die regel tot een alexandrijn te maken.
- Iets dergelijks treffen wij aan in de vss.1117-1118, waar ‘in zulck een smarte’ en ‘zoeten’
eveneens vul-woorden zijn, al kan men ze met enige goede wil wel als functioneel
aanvaarden. - In vs.1124 zien wij Vondel ballingschap ter wille van het rijm vervormen tot
ballingsdom, in vs.1128-1129 om dezelfde reden ‘Koningklijcke dochter’ breedvoerig
omschrijven als ‘'t koningklijcke beelt, // Een schoone maeght’. - In vs.1134 wordt het neutrale
‘in dit gewest’ van het proza (het Latijn heeft: ‘his oris’) door de uitwerking tot ‘hier om hoogh
in top, by d'ongezienen’ naar een Christelijke voorstelling van het hiernamaals omgebogen;
waarschijnlijk is de behoefte aan een rijmwoord op -ienen daartoe aanleiding geweest. - In
de vss.1137-1144 tenslotte vinden wij ten opzichte van het proza duidelijk dezelfde tendens
109
terug, die wij in § 5 reeds bij het proza waarnamen ten opzichte van de Latijnse tekst. Men
vergelijke vooral vs.1138b-1140 en vs.1143-1144 met de corresponderende vertaling in
proza op blz. 410 hierboven.
Van de tweede passage, die ik uit de proza-vertaling geciteerd heb - de overwinning van
Hercules op het monster Cacus (Aen. VIII, 233-267) - laat ik kortheidshalve slechts het
eerste gedeelte in Vondel's dichterlijke bewerking volgen; de rest brengt geen nieuwe
aspecten aan het licht. De corresponderende proza-tekst vindt men op blz. 411 hierboven.

109

Zie boven, blz. 410.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

439

Recht boven op den rug van 't hol, met rots by rots
340 En afgebroke klippe omheint, stont spits en trots
Een klip, die uitstack in de hooghte, een nest voor gieren,
Een broeinest voor de rave en roofgezinde dieren.
Alcides deze klip, die aen den slincken kant
Des heuvels naer den stroom zich buight, met zijne hant
345 Aengrijpende. verwricktze, en scheurtze van haer' wortel,
En stootze flux om laegh aen puin en gruis te mortel,
Dat al de lucht rondom gewaeghde van den slagh,
En d'oevers daverden, de stroom van groot ontzagh,
Verbaest te rugge sprongk. toen quamen dees speloncken
350 En Kakus moorthol, en zijn roofnest, diep gezoncken,
Heel helder aen den dagh. de kelders, vuil van moort,
En zwart van schaduwen en schimmen, lagen voort
Voor ieder open, en niet anders of 't gereeten
En gaepende aerdtrijck, diep van onder opgespleeten,
355 Den helschen jammerpoel ontdeckte, en 't naere rijck
Des Doots, gehaet by't licht der Goden, te gelijck
Nu opensloot, zoo dat men onderwaert van boven
In dien gevloeckten poel, voor 't licht, dat door de kloven
Beneden scheen, de schaer der zielen siddren zagh:
(WB VI, 837)

Het is alsof Vondel, naarmate de tekst moeilijker wordt, zich angstvalliger aan de ‘letterlijke’
weergave van zijn proza-vertaling tracht te houden. Vs.343-345 zijn praktisch onveranderd
gebleven. Alleen is ‘Herkules’ metri causa gewijzigd in ‘Alcides’, en ‘zijde’ rimae causa in
‘kant’, terwijl ‘over den stroom helde’ vervangen werd door ‘naer den stroom zich buight’,
eveneens ter wille van het metrum. Toch ontbreken ook hier de omschrijvende uitbreidingen
en herhalingen niet. ‘Een recht broeinest voor heilooze vogels’ wordt in vs.341b-342 aangedikt
tot: ‘een nest voor gieren, // Een broeinest voor de rave en roofgezinde dieren’ (waarbij
‘dieren’, door het rijm bepaald, nauwelijks in de context past). De neiging tot meerdere
emphase, weelderiger woordgebruik en meer bewogen stijl, die wij in de vorige passage
opmerkten, vinden wij hier met name terug in de vss.353b-359. ‘Den helschen poel’ en ‘het
Rijck des doots’ uit het proza worden hier: ‘Den helschen jammerpoel’ en ‘'t naere rijck //
Des Doots’. Men ziet de zielen in het dodenrijk niet slechts ‘van boven’, maar ‘onderwaert
van boven’ (vs.357). De zinsconstructie wordt door tussenvoegingen en bijstellingen
verbrokkeld en maakt daardoor een gejaagde indruk die door de frequente enjambementen
nog wordt versterkt.
Het zou de moeite waard zijn, op deze wijze voort te gaan om te trachten tot definitieve
conclusies omtrent Vondel's berijmings-techniek te komen. In het kader van deze studie kan
daarvan echter geen sprake zijn en moet ik mij beperken tot de enkele opmerkingen die ik
hierboven gemaakt heb.
Intussen blijkt dat weinige toch al voldoende om ten volle de karakteristiek te bevestigen,
die Albert Verwey geeft van de vormgeving in de Vergilius-inverzen. Wie zich - zoals wij zo
juist gedaan hebben - op een aantal willekeurige plaatsen tot vergelijking van de berijming
met het proza heeft gezet, kan niet anders dan diepe bewondering voelen voor de
trefzekerheid, waarmee Verwey de essentie weet samen te vatten van wat zo'n vergelijking
oplevert. Hij doet dit in aansluiting op de opmerking dat er in een gedicht ‘eigenaardig-
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heden’ zijn die men aan de gedachte, en andere die men aan het vers toeschrijft. Daarop
volgt dan:
Er zijn dichters, en ik reken hen tot de grootste, in wier werk men die scheiding
nauwelijks maken kan. Hun gedachte is eenvoudig vers, zoodat men noode een
trek van hun vers kan noemen die er niet ook een van hun gedachte is. Maar bij
Vondel is de band iets losser: de zin eenmaal gegeven, gunt hij zich een op zijn
vers berekende vrijheid van omschrijving en herhaling. Omschrijving terwille van
het rijm, herhaling als factor van geluid en beweging. Niemand leest Vondel
zonder optemerken hoe graag hij zich beweegt in overdrachtelijke zegswijzen
en welk een ruim gebruik hij maakt van synoniemen. - Beide eigenaardigheden
zijn minder een trek van zijn denken dan van zijn uiting. Zij doen hem kennen
als een man van overdrachtelijke en genietende vormgeving, meer dan van
hartstochtelijke onmiddelijkheid. - Deze vormgeving stelde hij in 't werk tegenover
110
Vergilius.
De twee belangrijkste termen in dit citaat zijn: ‘de zin eenmaal gegeven’ en ‘genietende
vormgeving’. Bij beide zou ik een kanttekening willen maken om dit te onderstrepen.
‘De zin eenmaal gegeven ...’. Wij beschikken niet over ander werk van Vondel, waarin hij
op een dergelijke schaal eigen proza in versvorm heeft overgebracht. Van zijn andere grote
vertalingen-in-dichtvorm is het proza, dat er de grondslag voor vormde, niet bewaard
gebleven. Intussen is er geen enkele reden om te veronderstellen dat de verhouding tussen
proza en poëzie daar anders gelegen zou hebben. Wij mogen de samenhang tussen die
beide in de Vergilius-vertalingen veilig als representatief beschouwen voor zijn manier van
werken. Maar dan volgt daaruit dat de term, die de dichter in zijn Opdracht van 1646 aan
Huygens gebruikte: ‘het vertaelde te rijmen’, volstrekt letterlijk moet worden verstaan. Er is
in de Aeneis-in-verzen geen sprake van om- of her-dichting, van persoonlijk engagement
of innerlijke bezieling bij de dichter. De zin - d.w.z. de gedachte, de Gehalt - eenmaal gegeven
en in zijn proza-vertaling vastgelegd, houdt Vondel zich nog slechts bezig met de Gestalt.
Hij probeert niet in zijn dichterlijke bewerking de géést en de sféér van Vergilius nauwkeuriger
te vangen dan hem in zijn proza-vertaling gelukt was. Hij is er alleen maar op uit, de
proza-vertaling zódanig te herformuleren, dat enerzijds de bewoordingen daarvan zoveel
mogelijk gehandhaafd kunnen blijven, en anderzijds toch voldaan wordt aan de eisen van
metrum en rijm. Het overbrengen in dichtvorm is voor hem praktisch uitsluitend een kwestie
van versvaardigheid en technische vindingrijkheid. - Verwey merkt in onmiddellijke aansluiting
op het bovenstaande citaat op, dat dezelfde dichterlijke vormgeving als in de
Vergilius-in-verzen óók de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst beheerst. Als dit juist
is - en ik ben geneigd dat aan te nemen -, dringt zich onwillekeurig de vraag op, of wij dan
niet moeten veronderstellen dat ook dit leerdicht geheel of gedeeltelijk berust op een eerder
geschreven vastlegging van de zin in proza. Overigens is er dit verschil, dat de dichter in
de Bespiegelingen wel degelijk blijk geeft van persoonlijk engagement en innerlijke bezieling.
‘Genietende vormgeving’. Het overbrengen van de Aeneis in verzen moge
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dan in hoofdzaak een kwestie van versvaardigheid en technische vindingrijkheid zijn, dat
sluit bij de dichter een ambachtelijke vreugde in het verrichten van degelijk vakwerk niet uit.
Vondel heeft er kennelijk plezier in, zijn proza zich onder zijn kundige handen te zien voegen
naar de eisen van de dichtvorm, oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die zich daarbij
voordoen, en niet te rusten vóór zijn alexandrijnen soepel genoeg lopen om hem te kunnen
voldoen. Berijmen is voor hem: zijn proza dwingen tot het aannemen van een edeler vorm;
de middelen, die hij daartoe hanteert, zijn: omzetting van de woordvolgorde, wijziging van
de zinsconstructie, omschrijving, herhaling, toevoeging van bepalingen en bijstellingen.
Meestal slaagt hij erin dit zó te doen, dat zijn vulsels functioneel blijven. Slechts een enkele
maal doet een toevoeging als geforceerd of minder gelukkig aan. Vaker komt het voor, dat
een indruk van overbodigheid wordt gewekt, al moeten wij rekening houden met de
mogelijkheid dat dan ‘herhaling als factor van geluid en beweging’ (Verwey) in het spel is.
De meerdere emphase ten opzichte van het proza, die wij waarnamen, wordt naar mijn
mening bij dit alles niet bewust nagestreefd. Zij is een gevolg van wat Meerwaldt de onbewust
111
in Vondel werkzame Senecaans-excessieve stijltendentie heeft genoemd, waardoor hij
onwillekeurig in de eerste plaats naar accentuerende vulsels grijpt.
De Aeneis-in-verzen mag beschouwd worden als een ambachtelijk meesterstuk, maar is
zeer bepaald géén meesterwerk. De wijze, waarop Vondel in dichtvorm vertaalt, sluit bij
voorbaat uit dat hij daarmee de poëtische hoogten bereikt, waartoe hij in zijn oorspronkelijk
werk weet te komen: niet alleen in b.v. de Lucifer en de Jeptha, maar ook in de Geboortklock
112
en de Verovering van Grol. Dat geldt voor àl zijn in-vers-gebrachte vertalingen. Om het
ten opzichte van Vondel's tijd enigszins anachronistisch uit te drukken: zij verhouden zich
tot zijn oorspronkelijke werk als kunstnijverheid tot kunst.

§ 11. Conclusie
Vondel's twee vertalingen van de Aeneis vormen een belangrijk moment in de
ontwikkelingsgeschiedenis van het Renaissancistisch-klassicistische epos in de Nederlanden.
Als wij de vertaling van de Pharsalia door Hendrik Storm buiten beschouwing laten - wat
gerechtvaardigd is, omdat dit werk van Lucanus door de theoretici niet als een epos maar
als een historie-dicht werd beschouwd -, kan men zeggen dat Vondel's proza-vertaling van
1646 de eerste Renaissancistische publikatie van een epos ten onzent is geweest. Weliswaar
verschenen in hetzelfde jaar ook de eerste epen van Lambert van Bos, die in mijn volgende
hoofdstuk aan de orde zullen komen en die in onze ogen op de vertaling van Vondel vóór
hebben dat zij oorspronkelijk zijn. Maar voor de tijdgenoten was dit ongetwijfeld eerder een
na- dan een voordeel. Wat zij wensten, was toegang te krijgen tot het meest bekende en
beroemde heldendicht uit de Oudheid, waarop in de literatuur van hun tijd telkens weer
gezinspeeld werd, waarvan zij in grote lijnen de inhoud kenden, maar dat in de eigen taal
niet volledig tot hun beschikking stond. Bovendien was Lambert van Bos in 1646 een
jongeman, wiens naam nog geen enkele klank had en
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wiens werk niet bij voorbaat vertrouwen wekte. Vondel daarentegen had in 1646 zijn sporen
reeds ruimschoots verdiend. Men wist van zijn grote belangstelling voor het epos, men
herinnerde zich dat hij reeds eerder werk uit de Oudheid met succes had vertaald, en
verwachtte dus niet anders dan dat zijn Vergilius-in-proza in de bestaande behoefte zou
kunnen voorzien. De reeks herdrukken bewijst dat dit ook inderdaad het geval is geweest.
Ondanks de gelijktijdige verschijning van Vondel's proza-vertaling en de Essays van
Lambert van Bos mag daarom vastgesteld worden dat de stoot voor de hernieuwde epische
belangstelling, die zich omstreeks 1650 gaat manifesteren, van Vondel is uitgegaan. Vóór
hem was die belangstelling zó gering dat niemand ertoe gekomen was de 16de-eeuwse
rederijkersvertalingen van de Aeneis en de Homerische epen te vervangen door een meer
moderne bewerking, bij voorkeur tevens een meer tekstgetrouwe. Vondel's Aeneis-in-proza
was zowel het een als het ander. Bovendien werd daarin - voor het eerst in de Nederlanden
- gebroken met de traditie, dat poëzie slechts in dichtvorm vertaald zou mogen worden. Op
dit punt vooral vond zijn voorbeeld vrijwel onmiddellijk navolging. In de eerstvolgende jaren
verschijnen er nu ook vertalingen of bewerkingen in proza van de Odyssee en de Ilias. De
aandacht beperkt zich niet tot het epos uit de Oudheid, maar omvat ook dat van de
‘modernen’; de Orlando furioso en de Gerusalemme liberata komen eveneens in Nederlands
proza van de pers. Vondel heeft met zijn proza-Aeneis niet alleen een nieuwe mogelijkheid
aangewezen, maar die tevens met de autoriteit van zijn naam gelegitimeerd. Zodoende
heeft hij voor de vele Nederlanders, die hun vreemde talen niet voldoende beheersten om
de daarin geschreven epen met vrucht en genoegen te kunnen lezen, een nieuwe wereld
doen opengaan.
In § 5 van dit hoofdstuk heb ik een verklaring trachten te geven voor deze ‘revolutionaire’
daad van Vondel. Op grond van de schaarse gegevens, waarover wij beschikken, heb ik de
hypothese ontwikkeld dat zij toegeschreven moet worden aan het mislukken van de
Constantinade en de ‘epische impasse’ waarin Vondel als gevolg daarvan tijdelijk verkeerde.
Als deze hypothese juist is, volgt daaruit dat het kwade toch tot iets goeds heeft geleid. De
prozavertaling van de Aeneis heeft uiteindelijk méér gedaan voor het stimuleren van de
epische belangstelling en de publikatie van andere epen dan naar alle waarschijnlijkheid
door de Constantinade zou zijn bewerkt. Men zou een oorspronkelijk epos van Vondel, al
dan niet met reserves, hebben bewonderd, om vervolgens weer over te gaan tot de orde
van de dag. Datzelfde zou m.i. ook het geval zijn geweest, als Vondel zijn vertaling van de
Aeneis dadelijk in dichtvorm had gepubliceerd. Want daarmee zou hij geen nieuwe weg
hebben aangewezen om buitenlandse epen toegankelijk te maken voor het eigen
lezerspubliek: die van het proza.
Ook als men mijn hypothese niet aanvaardt en meent dat Vondel's keuze voor het proza
zonder ‘epische impasse’ kan worden verklaard, blijft de conclusie onaangetast dat de
verschijning van zijn Aeneis-in-proza grote culturele betekenis heeft gehad, door de stoot
te geven tot het opleven van de epische belangstelling die tot dusver in de Nederlandse
Renaissance van de 17de eeuw vrijwel verborgen was gebleven.
Maar de betekenis van de Aeneis-in-verzen uit 1660 mag daarnaast zeker niet worden
verwaarloosd! Het kan niet anders, of er is een ‘contra-revolutionaire’ invloed van uitgegaan.
In § 8 van dit hoofdstuk heb ik getracht ant-
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woord te geven op de vraag, hoe het opmerkelijke verschijnsel van een vertaling-in-verzen
naast die in proza moet of zou kunnen worden verklaard. Maar de invloed van de dichterlijke
bewerking op anderen werd niet bepaald door de werkelijke drijfveren van Vondel. Het ging
om de conclusie, die het lezende publiek uit de verschijning van die bewerking meende te
moeten trekken. En deze kan slechts geweest zijn, dat Vondel voor de vertaling van een
epos teruggekeerd was naar de traditionele opvatting dat poëzie ook als poëzie diende te
worden vertaald. Blijkbaar was hij, zo moet men gedacht hebben, niet langer de mening
toegedaan dat een epos vanwege de meerdere tekstgetrouwheid het best in proza kon
worden overgezet, zoals hij in zijn Opdracht van 1646 had betoogd. In ieder geval had hij
door de publikatie van zijn Aeneis-in-verzen op zijn proza-vertaling het stempel gedrukt van
voorlopigheid en min-waardigheid. Wanneer een gezaghebbend dichter als Vondel meende
daartoe te moeten overgaan, dan diende ook op dit punt ernstig rekening te worden gehouden
met zijn opvatting en zijn voorbeeld.
Ik meen dan ook, dat wij verband moeten leggen tussen de verschijning van de
Aeneis-in-verzen en het feit dat er nà 1660 plotseling geen enkele eposvertaling in proza
meer wordt gepubliceerd. Wat er vóór de eeuwwisseling nog aan overgezette epen het licht
ziet, heeft steeds de poëtische vormgeving. Ongetwijfeld heeft de in die jaren snel
toenemende invloed van het Fransklassicisme daartoe mede bijgedragen. Maar het
opvallende verschil met de situatie in de jaren vijftig brengt er mij toe, toch in de eerste plaats
aan doorwerking van Vondel's voorgang te denken. Eerst in 1700 verschijnt er weer een
epos in proza-vertaling. Maar dan gaat het om de Télémaque van Fénelon waarvan ook de
oorspronkelijke tekst proza was, zodat het probleem heel anders ligt.
Wat de literaire waarde van Vondel's twee vertalingen betreft, hebben wij kunnen vaststellen
dat er tegen beide vrij ernstige bezwaren vallen aan te voeren. Bij die in proza: een teveel
aan onjuistheden en onnauwkeurigheden enerzijds, aan Latinismen en geforceerde
letterlijkheid anderzijds; bij die in dichtvorm: een teveel aan ‘kunstnijverheid’. Geen van beide
behoren zij tot Vondel's beste werk. Maar desondanks dragen zij onmiskenbaar het stempel
van zijn meesterschap. Men herinnert zich dat Geeraardt Brandt in zijn biografie van Vondel
de proza-vertaling tegen de kritiek van Barlaeus verdedigde, door erop te wijzen dat géén
113
ander beter zou hebben kunnen slagen dan hij. Een soortgelijke opmerking maakt Brandt
ook, als hij over de Vergilius-in-verzen komt te spreken:
... al kon hy dien grooten voorganger niet altyd met gelyke schreden volgen,
noch in luister van eere met hem gelyk staan, ('t welk het menschelyke vermoogen
bykans te boven gaat) nochtans oordeelden de kenners, dat hy hem veeltydts
114
zeer naa quam, en als op de hielen tredende, geen' kleenen lof verdiende.
Ook Vondel's tijdgenoten zagen dus wel de beperkingen van zijn Vergiliusvertalingen.
Maar terecht waren zij ervan overtuigd dat niemand er méér van zou hebben kunnen maken
dan hij. Ten aanzien van de proza-vertaling valt
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Zie boven, blz. 413.
Geeraardt Brandt, Het leven van Vondel, blz. 55.
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dit niet met de stukken te bewijzen: naast die van Vondel bestaat er geen andere. Er zijn
tussen 1660 en 1700 echter wèl drie vertalingen-in-dichtvorm van de Aeneis verschenen,
die met de zijne kunnen worden vergeleken. Zoals wij in Hoofdstuk XI zullen zien, kunnen
zij zich daarnaast in geen enkel opzicht handhaven.
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Hoofdstuk IX
De epen van Lambert van Bos
§ 1. De auteur en de uitgaven
Doordat zijn Constantinade nooit tot voltooiing is gekomen, werd Vondel niet de eerste
epos-dichter in de Nederlandse Renaissancistische literatuur. De eer van deze prioriteit
komt toe aan een auteur van het tweede of derde plan, wiens epische werk desondanks
verdient minder systematisch te worden doodgezwegen dan tot dusver het geval is geweest:
1
Lambert van Bos.
2
Omtrent zijn levensloop is weinig bekend. Volgens de laatste veronderstellingen werd hij
tussen 1620 en 1625 geboren, misschien te Helmond, en stierf hij in of na 1698, wellicht in
Vianen. Het enige, waarover wij zekerheid hebben, is dat hij van 1654 tot 1671 conrector
was van de Latijnse school in Dordrecht. Hij werd daar - al dan niet in verband met een
conflict tussen hem en het machtige regentengeslacht De Witt - wegens dronkenschap
ontslagen, en schijnt verder van zijn pen te hebben geleefd.
Lambert van Bos was een merkwaardig man: veelweter en veelschrijver, beoefenaar van
vrijwel alle literaire genres, onvermoeibaar vertaler, geschiedschrijver, popularisator. Tot de
belangrijkste van zijn talloze publikaties behoren: de eerste Nederlandse vertaling van
Cervantes' Don Quixote onder de titel Den Verstandigen Vroomen Ridder Don Quichot de
la Mancha (1657), en zijn vervolg op Aitzema's Saken van Staet en Oorlogh onder de titel
Historien onses tyds (1685). Daarnaast moeten nog genoemd worden zijn twee arcadische
raam-vertellingen Dordrechtsche Arcadia (1662) en Zuydt-hollandtsche Thessalia (1663),
3
die een groot aantal vertaalde novellen bevatten en stellig de moeite van een nadere
bestudering ten volle waard zijn.
De epen behoren in het algemeen tot Van Bos' vroegste werk. Als hij inderdaad tussen
1620 en 1625 geboren werd, zijn de Belgias, de Mauritias en de Batavias, alsmede de
vertaling van de eerste zes boeken van Statius' Thebais, alle vóór zijn dertigste en misschien
zelfs vóór zijn 25ste jaar geschreven. Buiten deze jeugdperiode valt alleen de Britannias
van 1661. Maar die vormt dan ook een geval op zichzelf. Wij hebben daarin te doen met
een gelegenheids-heldendicht ter viering van de Restauratie in Engeland. Evenals de meeste
Nederlanders beschouwde Van Bos de troonsbestijging van Karel II, waardoor een einde
kwam aan het bewind van de Cromwelliaanse ‘koningsmoorders’, als een heuglijke
gebeurtenis van de eerste orde. De blijdschap daarover bracht hem ertoe zijn ‘overlang
snaerloose en ontlijmde luyt weer

1
2
3

Ook wel: Lambert van den Bos(ch), of - in gelatiniseerde vorm - Lambertus Silvius (Sylvius).
Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, deel I (1963); Winkler Prins Encyclopaedie, 7de druk, deel
IV (1967).
J.A. van Praag heeft het resultaat van zijn onderzoek naar de herkomst daarvan vastgelegd in drie
publikaties in Neophilologus, resp. XV (1930), blz. 81-84; XVII (1932), blz. 214-217; XX (1935), blz.
271-272.
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voor den dagh [te] halen, en op sijn Marôs (si dijs placet) een gesang [te] queelen’. Hij had
moeilijk duidelijker kunnen zeggen, dat zijn epische periode toen reeds lang tot het verleden
behoorde en hij er slechts op teruggreep pour le besoin de la cause.
Van Bos deed als epicus zijn intrede in onze literatuur in hetzelfde jaar 1646 waarin
Vondel's proza-vertaling van Vergilius het licht zag, en wel met een uitgave voor eigen
rekening, waarvan het titelblad luidt:
Essays // ofte // Poëtische // Betrachtingen, // Bestaende in // VI Boecken
Thebaidos P.Pa- // pinii Statii, overgeset // V Boecken Belgiados. // I Mauritiados
gerijmt // door // L.V. Bos. // vignet // t' Amsterdam, // Gedrukt voor d'Autheur, by
Jacob Lescaille, // in 't jaer 1646.
De titel is weinig gelukkig gekozen. Dat de aangekondigde ‘Poëtische Betrachtingen’ (=
beschouwingen) van epische aard zijn, valt slechts op te maken uit de daarna volgende
titels Thebais, Belgias, Mauritias. Duidelijker is op dit punt de gegraveerde titelplaat die aan
het eigenlijke titelblad voorafgaat. Op het schild van de daar afgebeelde gelauwerde
vrouwenfiguur leest men: ‘Poemata / Heroica / van / L.V. Bos’. Ondanks de ondoorzichtige
titel kan dus aan de epische bedoelingen van de auteur niet worden getwijfeld. - Vermelding
verdient verder, dat de bundel is opgedragen aan Anton van Surck, heer van Bergen in
Holland. Uit de Latijnse opdracht valt niet goed op te maken, in welke relatie Van Bos tot
4
hem stond, al schijnt de dichter te zinspelen op bloedverwantschap.
Een jaar later wordt de uitgave door de drukker overgenomen. Wat Jacob Lescaille daartoe
bewogen heeft, valt niet na te gaan. Misschien was de auteur niet in staat de drukkosten te
voldoen, maar het is eveneens mogelijk dat Lescaille wel wat in het boekje zag en zich
daarom van de rechten daarop wilde verzekeren. Ook een combinatie van deze beide
factoren is denkbaar. In ieder geval verscheen in 1647 een titel-uitgave van de Essays, met
licht gewijzigd voorwerk en een geheel nieuw titelblad. Blijkbaar was ook Lescaille niet
gelukkig met Van Bos' oorspronkelijke titel en drong hij bij de auteur op meer duidelijkheid
aan. Het nieuwe titelblad laat dan ook geen enkele twijfel bestaan omtrent de aard van de
opgenomen dichtstukken. Het luidt:
L.V. Bos // Triodon, // of // Dryling, // van // Heldendichten; // Als // VI Boecken
P. Papinii Statii van // de Thebaensche, // vijf van de Nederlantsche oorlogen; //
en // dry Gezangen van P. Mauritz daden. // Met den Inhout van ieder Boeck. //
vignetje // t'Amsterdam, by Jacob Lescaille, Boekverkoper op den // Middeldam,
naest de Vismarkt, 1647.
Het drievoudige karakter van de inhoud wordt door Triodon goed aangegeven, al valt het
op, dat de auteur het Griekse woord τρίοδος (driesprong) tot neutrum heeft vervormd. De
‘Poemata Heroica’ zijn als Heldendichten van de oorspronkelijke titelgravure naar het nieuwe
titelblad verhuisd. Misschien in verband daarmee werd bij de vermelding van de drie
onderdelen hun eposkarakter niet nogmaals onderstreept door ze Thebais, Belgias en
Mauritias te noemen. Ten aanzien van Statius' epos kon de titel inderdaad zonder be-

4

Hij vraagt Van Surck het boekje onder zijn hoede te willen nemen ‘per purum illum sanguinem, qui tibi
ex pectore mihi consanguineo affluxit’ (wegens dat zuivere bloed, dat U uit een mij naar den bloede
verwante borst is toegevloeid).
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zwaar worden weggelaten; elke enigszins ontwikkelde lezer begreep uit de omschrijving
dadelijk dat het om de Thebais ging. Daarentegen is het vervallen van de titels bij de
oorspronkelijke epen een verlies, omdat men die niet van elders kon kennen. De lezer komt
de namen Belgias en Mauritias nu pas tegen bij de ‘Inhout van ieder Boeck’ en verder aan
het hoofd van de dichtstukken zelf. - Opmerkelijk is verder, dat Van Bos voor zijn Mauritias
een andere structuurvorm opgeeft. Op het titelblad van de Essays had hij dit werk
aangekondigd als een epos bestaande uit één boek: ‘I Mauritiados’. Nu wil hij het echter
beschouwd zien als een samenstel van drie canto's: ‘dry Gezangen’. Dat hij met ‘Gezangen’
inderdaad canto's bedoelt, blijkt uit de - voor de titel-uitgave van 1647 nieuw geschreven Inhoud des Mauritiados, bestaande uit drie zes-regelige strofen met de argumenten van
resp. het Eerste Canto, Tweede Canto en Derde Canto. De tekst van het dichtstuk, zoals
dat in 1646 gedrukt was, maakte de overgang van één Boek op drie Canto's zonder veel
bezwaar mogelijk. Er komen namelijk twee Pavse's in voor, die een rustpunt vormen en
zodoende de Mauritias in drie gedeelten doen uiteenvallen. In 1647 wil Van Bos elk van
deze gedeelten als een afzonderlijk canto beschouwd zien, ook al kon hij dit in het epos zelf
niet aangeven en moest hij genoegen nemen met de bestaande driedeling door Pavse's.
Waarom hij aan de benaming ‘canto's’ de voorkeur geeft boven ‘boecken’, is niet duidelijk.
Formeel onderscheiden de drie delen van de Mauritias zich in niets van de ‘boecken’ uit de
Belgias. Hoogstens kan men zeggen, dat ze wat korter zijn. Is dat voor Van Bos misschien
aanleiding tot de naamsverandering geweest? Ook Tasso's canto's in de Gerusalemme
liberata zijn betrekkelijk kort in vergelijking met de ‘boeken’ van b.v. de Aeneis.
Eén jaar na de titel-uitgave van zijn eerste epische bundel had Lambert van Bos opnieuw
een epos voltooid, omvangrijker en pretentieuser dan de Belgias en de Mauritias. Het
verscheen dan ook afzonderlijk, met een titelblad dat de betekenis van het werk onderstreept:
L.V. Bos // Batavias, // of // Batavische Aeneas; // Spreeckende // vande
Hollantsche beginselen; // Op de wijse der oude en moderne Ita- // liaensche
Poëten voorgestelt, en // in VI Boecken verdeelt: // Sijnde het Vervolg van sijne
Heldendichten. // Aen den E. Heer // Jeremias van Vliet, // Out-Gouverneur van
Malacca, en nu laetst // Commandeur van 's Compagnies // retour-vloot uyt
Indien. // vignetje // t'Amsterdam, by Jacob Lescaille, Boekverkoper op den //
Middeldam, naest de Vismarkt, 1648.
Wellicht moet het aan het uitblijven van het verwachte succes worden toegeschreven, dat
Van Bos daarna zijn epische werkzaamheid niet verder heeft voortgezet. Want de Batavias
heeft bij het publiek kennelijk geen enkele respons gevonden. Niet alleen is er nooit een
herdruk van verschenen, maar ook wordt er - voor zover mij bekend - door de tijdgenoten
nooit naar verwezen of op gezinspeeld. De enige uitzondering daarop is de negatieve reactie
5
van Vondel in zijn Parnasloof voor Cornelis de Graeff, die hierboven ter sprake is gekomen.
Het is dus alleszins aannemelijk, dat Lambert van Bos uit de onverschilligheid van het
lezerspubliek de consequentie heeft getrokken, dat hij beter zou doen het over een andere
boeg te gooien als hij succes wilde hebben.

5

Zie boven, blz. 434.
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In ieder geval liggen na 1648 zijn publikaties op ander gebied, in hoofdzaak dat van drama
en historie.
In 1661 verschijnt er dan echter toch nog een episch nakomertje van zijn hand: het reeds
door mij genoemde ‘gelegenheids-heldendicht’ Britannias, ter ere van de Restauratie in
Engeland en de troonsbestijging van Karel II. Het titelblad daarvan luidt:
Britannias // Of // Herstelde Majesteyt, // Helden-dicht, // Door // L van den Bos.
// vignet // Tot Dordrecht, // By Abraham Andriessz., Boeckverkooper // by 't
Stadt-huys. Anno 1661.
Het is een schamele nabloei, waarin de korte opvlucht van Lambert van Bos als epicus een
even roemloos als definitief einde vindt.

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

Statius en zijn ‘Thebais’
Publius Papinius Statius (± 45 - ± 96 n.Chr.) behandelt in de twaalf boeken van zijn Thebais
het bekende gegeven van de ‘Zeven tegen Thebe’: het verhaal van de strijd tussen Oedipus'
zonen Eteokles en Polynices om de heerschappij over Thebe. Hoewel zij overeengekomen
waren bij toerbeurt telkens een jaar over de stad te regeren, weigerde Eteokles na afloop
van zijn eerste termijn plaats te maken voor zijn broeder. Deze vluchtte daarop naar Argos,
waar hij voor zijn aanspraken steun vond bij koning Adrastus wiens dochter Argia hij huwde.
Onder leiding van Adrastus trokken zeven vorsten tegen Eteokles op, maar bij de bestorming
van Thebe werden zij teruggeslagen. Zowel Eteokles als Polynices verloren in een
broeder-duel het leven. Van de zeven vorsten, die ten strijde getrokken waren, bleef alleen
Adrastus gespaard. Na tien jaar ondernam deze - met de ‘epigonen’, d.w.z. de zonen van
de gesneuvelde vorsten - een nieuwe krijgstocht tegen Thebe, en ditmaal wist hij de stad
te veroveren. Thersandrus, de zoon van Polynices en Argia, werd er koning.
De Thebais staat bij de huidige Latinisten niet hoog aangeschreven. De Utrechtse
hoogleraar Wagenvoort verwijt Statius dat deze, ‘hoewel niet on-
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begaafd als kleurrijk verteller, de eenheid van compositie op(offert) voor een
6
aaneenschakeling van sensatie-wekkende episoden’. Zijn Franse collega Pichon acht de
Thebais ongunstig beïnvloed door de openbare voorlezingen, die Statius van gereedgekomen
gedeelten gaf en die hij bij het schrijven steeds voor ogen had: ‘Ainsi composée par morceaux,
lue par fragments dans les réunions mondaines, la Thébaïde manque tout à fait d'unité’.
Het werk biedt ‘dans le détail bien des pages gracieuses, touchantes ou énergiques. Mais
7
de beaux fragments épiques ne forment pas une épopée, et l'ensemble est fastidieux’. De
Engelse classicus Mozley, die het werk van Statius in The Loeb Classical Library uitgaf en
vertaalde, oordeelt wat gunstiger over de Thebais. Hij merkt op, dat dit epos ‘received high
praise from the elder Scaliger and the post-Renaissance-critics’ en meent dat ‘the tendency
to-day is, if anything, to underrate [Statius'] merits’. De eenheid van handeling laat inderdaad
te wensen over, maar men moet in aanmerking nemen dat de behandelde stof daartoe
aanleiding geeft: ‘the unity of the plot is a duality, i.e. the conflicting fortunes of the two
brothers, and the real interest consist in the gradual approach and closer interweaving of
the two “subjects”, until, as in the stretto of a fugue, the climax is reached in the great duel
of Bk.XI.’ Overigens is Mozley zeker niet blind voor de zwakheden van Statius. Deze ‘revels
in description’, en het is daarin ‘that his love of hyperbole becomes most manifest’. De dichter
‘suffers from lack of judgement, rising now to the wildest heights of exaggeration and bombast,
and now sinking to trivial and absurd detail, as when persons are described kissing each
other through closed visors (galeis iuvat oscula clausis inserere, IV.20), or when Mercury's
hat gets wet in the rainstorms of Thrace (VII.39)’. Verder is er - zoals ook Pichon opmerkt een teveel aan ontleningen en navolgingen: ‘... the plan and chief incidents of the Aeneid
seem to be reproduced with an astonishing scrupulousness in the Thebaid’. Maar daarnaast
vinden wij er tal van ‘incidents, or at any rate, details’ die aan andere auteurs zijn ontleend,
8
vooral aan Ovidius en Lucanus, in mindere mate ook aan Seneca en Valerius Flaccus.
Een gevolg van de nauwe aansluiting bij de Aeneis is, dat in de Thebais de eigenlijke
strijd om Thebe pas in het zevende boek begint, zoals bij Vergilius die om Latium dat doet.
De avontuurlijke zwerftocht van Aeneas voordat hij Italië bereikt, die de eerste zes boeken
van de Aeneis in beslag neemt, vindt in de Thebais zijn parallel in de breedvoerige, door
ingelaste episoden vertraagde, behandeling van de voorgeschiedenis, de voorbereidingen
tot de strijd en de opmars van de Zeven tegen Thebe, waarmee Statius eveneens zes boeken
vult.
Lambert van Bos heeft behoord tot de 17de-eeuwse bewonderaars van de Thebais, aan
wie Mozley ons herinnerde. Uit de manier, waarop hij zich in zijn eigen epen naar dit voorbeeld
richtte, valt vrij nauwkeurig af te leiden wat hem daarin het meest geboeid moet hebben. In
de eerste plaats de voortdurende afwisseling door de vele ‘thèmes accessoires de
développement’ (Pichon), die Statius aanwendt om zijn epos spannend en levendig te
houden.

6
7
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Algemene Literatuur-geschiedenis, deel I (Utrecht-Antwerpen z.j.), blz. 123.
o
René Pichon, Histoire de la littérature latine (Parijs 1924 ), blz. 606 en 608.
Statius, with an English translation by J.H. Mozley, M.A. [...] in two volumes; The Loeb Classical Library;
3
deel I (Londen-Cambridge Mass. 1961 ), Introduction. De citaten resp. op blzz. XIV, XVII, XVIII, XXIV.
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Dat de eenheid van handeling door al deze inlassingen en uitweidingen in het gedrang komt,
zal Van Bos niet gehinderd hebben en hem waarschijnlijk zelfs nauwelijks opgevallen zijn.
Hij had genoeg aan het boeiende en kleurige verhaal dat hij genoot zoals het was, zonder
neiging tot kritische analyse. Om dezelfde reden zal hij het niet als een bezwaar hebben
gevoeld dat ‘il n'y a ni intérêt national, ni conception morale, ni doctrine religieuse ou
9
philosophique: rien que des faits et des mots’. Zoals hij het epos las, waren die ‘faits et
mots’ ruimschoots voldoende. Met de ‘mots’ komen wij tevens toe aan het tweede punt, dat
zijn bewondering moet hebben opgewekt: Statius' beschrijvingskunst. De uitvoerige tekening
van de details uit een bepaalde situatie, met sterke nadruk op de sensationele en lugubere
aspecten, moet hem hebben gefascineerd. In ieder geval vinden wij in zijn eigen werk
dezelfde voorkeur voor uitvoerige en sensationele beschrijvingen terug.

De vertaling
Lambert van Bos heeft slechts de eerste zes boeken van de Thebais vertaald. Hij houdt op,
als Statius - in zijn zevende boek - aan de eigenlijke strijd om Thebe toekomt. Men kan
moeilijk beweren dat de eerste helft van het epos een in zichzelf afgerond geheel vormt,
zodat het einde van Boek VI een geschikt punt opleverde om een gedeeltelijke vertaling te
beëindigen. Wij moeten dus wel aannemen, dat Van Bos - tegen zijn oorspronkelijke bedoeling
in - zijn werk halverwege heeft afgebroken. De meest waarschijnlijke verklaring daarvoor is
wel, dat hij in jeugdige impetuositeit genoeg gekregen had van vertalen en zijn krachten
wilde gaan beproeven aan een epos van eigen vinding. Als dit juist is, zou dus de overzetting
van de Thebais onvoltooid zijn gebleven, omdat de Belgias op stapel werd gezet.
Van een man, die enkele jaren later in aanmerking kwam voor benoeming tot conrector
van de Latijnse school in Dordrecht, mogen wij verwachten dat hij het Latijn grondig
beheerste. De vertaling maakt dan ook de indruk vrij moeiteloos uit zijn pen te zijn gevloeid.
Voor een nauwkeurige beoordeling van de merites en de tekortkomingen zouden wij uiteraard
moeten uitgaan van de Thebais-editie(s) en de commentaar of commentaren, die Van Bos
heeft gebruikt. Dat geldt te meer, omdat Statius het zijn vertalers niet gemakkelijk maakt.
Mozley, die dit uit eigen ervaring kon weten, merkt daarover op:
Statius takes great liberties with the Latin language. There are phrases which
it is impossible te make sense of, if taken grammatically and literally. [...] It is
impossible, in translating, to do more than give the general sense; the poet is
10
here a pure ‘impressionist’.
Ik heb mij als niet-classicus aan een dergelijk gedetailleerd onderzoek niet gewaagd. In
afwachting van een deskundige studie, zoals Geerts en Meerwaldt die aan de vertalingen
van Vondel hebben gewijd, heb ik mij beperkt tot een globale karakteristiek en tot het
signaleren van enkele bijzonderheden, die ook bij vergelijking met een moderne tekst-editie
van de Thebais opvallen.
Reeds bij oppervlakkige lezing wordt het duidelijk, dat Lambert van Bos een vertaling
beoogde, die gemakkelijk begrijpbaar was en zich vlot liet lezen. Hij volgt vrij nauwkeurig
de tekst van Statius, maar zonder ernaar te streven

9
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die zo letterlijk mogelijk weer te geven. Er is bij hem geen sprake van een eerbied voor de
oorspronkelijke tekst, zoals wij die in het vorige hoofdstuk bij de Vergilius-vertalingen van
Vondel hebben opgemerkt. Van Bos stelt zich tevreden met wat Mozley het weergeven van
‘the general sense’ noemde; alleen doet hij dit niet enkel waar het niet anders kan, maar
ook als het Latijn geen bijzondere moeilijkheden oplevert: vrijwel systematisch. Nu eens
voegt hij een kleine verduidelijking toe, dan weer laat hij een detail weg dat voor zijn lezers
zonder toelichting niet duidelijk zou zijn geweest; nergens acht hij zich gebonden aan de
zinsbouw en de woordkeus van het Latijn. Dat er zodoende weinig bewaard blijft van de
finesses in Statius' verhaaltrant en stijl, deert hem kennelijk niet; het is hem niet te doen om
de vorm, maar enkel om de inhoud van de Thebais. In zekere zin zou men dus kunnen
zeggen, dat Van Bos - evenals indertijd Van Ghistele en Coornhert - meer na-vertelt dan
vertaalt. Maar anders dan deze voorgangers voegt hij geen eigen vindingen toe en brengt
hij geen correcties aan. Hij houdt zich aan wat er bij Statius staat, zodat men zijn werk
uiteindelijk toch beter kan karakteriseren als vrijmoedig vertalen dan als na-vertellen.
Bij Vondel bleek de Vergilius-in-verzen een versificatie te zijn van de prozavertaling die
eraan ten grondslag ligt. Ik heb niet de indruk, dat iets dergelijks ook voor de Thebais van
Van Bos geldt. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat hier de Latijnse tekst onmiddellijk in Nederlandse
verzen werd overgebracht. Doordat de vertaler zich beperkte tot ‘the general sense’ en geen
poging deed zo dicht mogelijk bij het Latijn te blijven, was dit inderdaad uitvoerbaar. Intussen
verhindert die meerdere directheid niet, dat ook hier de vertaling meermalen door de
11
behoeften van metrum en rijm beïnvloed is.
Om een meer gedetailleerd beeld van Van Bos' vertaaltrant te geven, kan ik niet beter
doen dan deze demonstreren aan zijn weergave van een bepaald fragment.

Proeve van vertaling
Ik koos daarvoor een gedeelte uit een episode, die typerend mag heten voor Statius'
afdwalingen van zijn eigenlijke onderwerp en die bovendien Lambert van Bos kennelijk
bijzonder heeft aangesproken; in diens Belgias zullen wij er tenminste een getrouwe navolging
van vinden.
Het gaat om Thebais V, 236-264. Bij zijn opmars naar Thebe raakt het leger van de Zeven
in ernstig gevaar; door toedoen van Bacchus wordt het met verdorsting bedreigd. Een
ontmoeting met Hypsipyle, slavin van koning Lycur-

11

Een sprekend voorbeeld vindt men in de vertaling van Theb. II, 12. Op last van Jupiter voert Mercurius
de schim van Laius - de grootvader van Eteokles en Polynices - uit het dodenrijk naar de bovenwereld
om daar aan zijn oudste kleinzoon te verschijnen. Vol verbazing zien de ‘steriles luci possessaque manibus
arva’ (in de vertaling van Mozley: ‘barren woods and spirit-haunted fields’) van de onderwereld hen
voorbijtrekken. Van Bos werkt steriles luci uit tot ‘De bossen uitgedroocht, berooft van loof en vruchten’,
maar krijgt daardoor behoefte aan een rijmwoord op -uchten. Ter wille daarvan moet hij in zijn weergave
van possessa manibus arva een minder gelukkige tautologie gebruiken: ‘De velden sonder vreucht, en
spoockende gehuchten’ [= landstreken]. De lezer is onwillekeurig geneigd, de troosteloze velden en de
‘gehuchten’ vol schimmen als twee verschillende oorden op te vatten. (Triodon, blz. 26).
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gus van Nemea, brengt echter uitkomst. Zij wijst het Argivische leger een bron, en vertelt
daarna uitvoerig over het tragische lot dat haar als slavin in Nemea heeft doen terechtkomen.
Zij is de dochter van koning Thoas van Lemnos. Toen de Lemnische vrouwen alle mannen
van het eiland doodden omdat dezen haar ontrouw geweest waren, had zij haar vader gered
en hem helpen ontsnappen. Toen dit uitlekte, had zij van Lemnos moeten vluchten. Op die
vlucht werd zij gevangen genomen door zeerovers, die haar aan koning Lycurgus van Nemea
verkochten, door wie zij belast werd met de zorg voor zijn zoontje Opheltes. - In haar verhaal
gaat Hypsipyle vooral uitvoerig in op de moordpartij op Lemnos; het geciteerde gedeelte is
een brok uit haar beschrijving daarvan.
De verraderlijke slachting begint na een feest ter ere van de terugkeer der mannen op
het eiland na een succesvolle expeditie: een feest van ‘banqueting and amorous sport’
(Statius, ed. Mozley, II, 17). Aanvankelijk is Hypsipyle in stille ontzetting getuige van het
bloedbad, maar dan wordt het haar te veel:

240

245

250

255

260

ut vero Alcimeden etiamnum in murmure truncos
ferre patris vultus et egentem sanguinis ensem
conspexi, riguere comae atque in viscera saevus
horror iit: meus ille Thoas, mea dira videri
dextra mihi! extemplo thalamis turbata paternis
inferor. ille quidem dudum - quis magna tuenti
somnus? - agit versans secum, etsi lata recessit
urbe domus, quinam strepitus, quae murmura noctis,
cur fremibunda quies? trepido scelus ordine pando,
quis dolor, unde animi: ‘vis nulla arcere furentes;
hac sequere, o miserande; premunt aderuntque moranti,
et mecum fortasse cades’. his motus et artus
erexit stratis. ferimur per devia vastae
urbis et ingentem nocturnae caedis acervum
passim, ut quosque sacris crudelis vespera lucis
straverat, occulta speculamur nube latentes.
hic impressa toris ora exstantesque reclusis
pectoribus capulos magnarum et fragmina trunca
hastarum et ferro laceras per corpora vestes,
crateras pronos epulasque in caede natantes
cernere erat, iugulisque modo torrentis apertis
sanguine permixto redeuntem in pocula Bacchum.
hic iuvenum manus et nullis violabilis armis
turba senes, positique patrum super ora gementum
semineces pueri trepidas in limine vitae
singultant animas. gelida non saevius Ossa
luxuriant Lapitharum epulae, si quando profundo
Nubigenae caluere mero; vix primus ab ira
pallor, et impulsis surgunt ad proelia mensis.

[Vertaling Mozley: But when I beheld Alcimede carry her father's head still
murmuring and his bloodless sword, my hair stood erect and fierce shuddering
horror swept through my frame; that was my Thoas, methought, and that my own
dread hand! Straightway in agony I rush to my father's chamber. He indeed long
while had pondered - what sleep for him whose charge is great? - although our
spacious home lay apart from the city, what was the uproar, what the noises of
the night, why the hours of rest were clamorous. I tell a confused story of the
crime, what
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was their grievance, whence their passionate wrath. ‘No force can stop their
frenzy; follow this way, unhappy one; they are pursuing, and will be on us if we
linger, and perchance we shall fall together’. Alarmed by my words he sprang
up from the couch. We hurry through devious paths of the vast city, and, shrouded
in a covering of mist, everywhere behold great heaps of nocturnal carnage,
wheresoe'er throughout the sacred groves the cruel darkness had laid them low.
Here could one see faces pressed down upon the couches, and sword-hilts
projecting from breasts laid open, broken fragments of great spears and bodies
with raiment gashed and torn, mixing-bowls upset and banquets floating in gore,
and mingled wine and blood streaming back like a torrent te the goblets from
gaping throats. Here are a band of youths, and there old men whom no violence
should profane, and children half-slain flung o'er the faces of their moaning
parents and gasping out their trembling souls on the threshold of life. No fiercer
are the banquet-revellings of the Lapithae on frozen Ossa, when the cloud-born
12
ones grow hot with wine deep-drained; scarce has wrath's first pallor seized
them, when overthrowing their tables they start up te the affray.]
Van Bos heeft voor zijn weergave van deze 29 regels er zelf 50 nodig. Bij hem luidt de
passage als volgt:
maer als ick toesach varen
Alcimede en 't hooft gesneeden van de neck
Van haare vaeder, en het swaert nau met een vleck
Van 't oude bloet bespat, ten toon rontsomme dragen,
5 Wart my een koude schrick als om het hart geslagen,
Mijn haar rees over end en 't docht my dat ick sach
Mijn vader Thoas, die ter aerden nederlach
13
Door mijne hant vermoort, kont loop, en my begeven.
Gae na mijn kamer door bekommernis gedreven,
10 En vont hem want wat slaep sou hem het aangesicht
Beschaduwen die niet en doet als sijn gesicht
Op hooge dingen slaen, beangstich overwegen
Wat dat geruchte wou, want schoon ons huys gelegen
Was verre van der hant, had hy al lang gehoort
15 Het woelen en 't getier, ick ga van woort tot woort
Verhalen, wat het is en hoe haar aangekoomen
De haat is en de kracht, en voeger by; mijn schroomen
14
O vader is, want niet en kan haar stoute moet

12

13

14

the cloud-born ones: ‘Nubigenae’ in vs. 263 van de Latijnse tekst. Bedoeld worden de Centauren.
In een noot merkt Mozley op, dat ‘the epithet is sometimes explained by regarding them as a
personification of mountain-torrents’ (Statius II, 23). Er wordt hier gezinspeeld op de bruiloft van
Pirithoüs en Hippodamia, dochter van een Lapithische vorst. Op deze bruiloft waren ook de
Centauren genodigd. Verhit door de wijn stortten zij zich echter op de bruid en de andere aanwezige
vrouwen om die te ontvoeren. Dit leidde tot een moorddadig gevecht tussen Lapithen en Centauren,
waarin de laatsten tenslotte het onderspit dolven.
kont loop, en my begeven: een ‘vulsel’ ter wille van metrum en rijm, dat in het zinsverband niet functioneel
is en daarom moeilijk te interpreteren valt. M.i. bedoelt Van Bos iets als: ‘als mijn naar-hem-toerennen
(om te helpen) en ikzelf zouden komen te falen’ = als ik er niet in zou slagen hem te hulp te komen.
niet: niets.
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Bedwingen, dat sy hier wel op de staande voet
20 Sijn sullen, ja my dunckt ick hebse al aande hielen,
Des volcht my vader, eer sy u met my ontsielen,
Volcht my doch dese wech, hy van sijn leger recht
Sijn oude leeden op beweecht, en regel recht
Vlien flux ten huysen uyt, en gaen door ommewegen
25 De stadt door, waer dat wy ellendichlijk verslegen,
Ontmoeten van de doon de wegen opgevult,
So als der vrouwen haet en schendige ongedult
Die had ter neergevelt, in de heyllige waeranden,
En dus gebroocken haere echtelijcke banden.
30 Den desen lag ter aert, en deckte met de mont
Het rijckelijcke tapeet, geslagen op de gront,
Een ander had het swaert noch steeckende in de wonden,
Hier sachmen stucken van de speeren, daer geschonden
Gereeten van het lyf 't aensienelijck gewaet,
35 Daer 't overblijfsel der bancketten, noch begaet15
Eylaes met brein en bloet, de beeckers uytgegooten
Die rollen onder de vermoorde disgenooten,
De wijn vermengelt met het overtollich bloet,
Dat uyt de wonde komt gevloogen als een vloet,
40 En weer de schalen vult, hier waeren aen te schouwen
De jongelingen, daer de lijcken van de ouwen,
En booven op haar lijf de kinderen ontsielt,
Door moeders handen al te jammerlijck vernielt,
Noch snacken naar haar aem, niet anders placht te woeden
45 Het woeste Ossa, als de bittere gemoeden
Van de Lapithen sich vermengen onder een,
Wanneer haar harsens door de kracht sijn overstreen
Van Bacchus, nauwlijckx gaet het kibblen eerst beginnen
Als 't ongestuyme volck en ongetemt van sinnen
50 De taefels werpt om veer, en voecht haer tot de strijdt.
(Triodon, blz.134-135)

Als wij de gebrekkige interpunctie buiten beschouwing laten, die wellicht meer voor rekening
van de zetter dan van de dichter komt, valt uit dit fragment op te maken dat Van Bos over
een behoorlijke mate van technische versvaardigheid beschikt. Zijn alexandrijnen zijn
weliswaar nergens verrassend, maar zij lopen regelmatig en vlot, met vermijding van
Catsiaanse eentonigheid doordat de caesuur niet altijd precies na de derde versvoet valt.
Zinsbouw en woordkeus stellen de lezer in het algemeen niet voor moeilijkheden, en er zit
genoeg vaart in de verzen om zijn aandacht gevangen te houden. Bij vergelijking met de
oorspronkelijke tekst vallen ons echter een aantal kleine afwijkingen en onnauwkeurigheden
op. In vs.237 zegt Statius over het zwaard van Alcimede's vermoorde vader dat het ‘egentem
sanguinis’ is: zonder bloedvlekken, omdat de eigenaar geen kans had gekregen zich te
verdedigen. Van Bos maakt er echter van: ‘nau met een vleck // Van 't oude bloet bespat’
(vs.3-4). Hij gaat er dus blijkbaar van uit, dat Alcimede haar vader met diens eigen zwaard
gedood heeft, waarbij de oude man niet genoeg bloed meer in zijn aderen bleek te hebben
om dat zwaard meer dan oppervlakkig te bevlekken. - Bij Statius (vs.240) gaat Hypsipyle
naar de kamer van haar vader om hem te waarschuwen en te redden. Van Bos laat haar
daarentegen naar haar

15

begaet: bemorst.
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eigen kamer gaan en hem dáár vinden (vs.9-10): een voorstelling van zaken die veel minder
waarschijnlijk aandoet. - In vs.244 van de Latijnse tekst vertelt het meisje haar vader trepido
ordine (= haastig en onsamenhangend) wat er aan de hand is. Van Bos (vs.15) laat haar
dit ‘van woort tot woort’ verhalen, alsof er geen sprake zou zijn van angst en haast. Hier is
overigens ongetwijfeld rijmdwang in het spel geweest; Van Bos had een rijmwoord nodig
op ‘gehoort’ in de vorige regel. - In vs.260 noemt Statius de jongetjes, die op de lichamen
van hun stervende vaders liggen, semineces (halfdood), wat begrijpelijk maakt dat zij in
vs.261 singultant animas (rochelend hun levensgeesten uitblazen). Van Bos geeft semineces
evenwel weer met ‘ontsielt' // Door moeders handen al te jammerlijck vernielt’ (vs.42b-43),
waardoor het vreemd aandoet dat zij in vs.44a ‘Noch snacken naar haar aem’. - Bij Statius
tenslotte zijn het in vs.261b-264 de Centauren (‘Nubigenae’) die op de bevroren hellingen
van de Ossa in hun dronkenschap de feestmaaltijd van de Lapithen verstoren. In de vertaling
van Van Bos (vs.44b-50) komen de Centauren niet voor en is de zinspeling op hun euveldaad
16
bij de bruiloft van Pirithoüs verdwenen. Bij hem zijn de Lapithen zelf de ruziemakers; hij
stelt het zelfs voor alsof het bij hen heel gewoon is, dat hun banketten in dronken vechtpartijen
ontaarden. Bovendien vertaalt hij gelida Ossa (op de ijzige Ossa) door ‘het woeste Ossa’,
alsof het om een land of landstreek gaat in plaats van om een berg. Wij kunnen ons desnoods
indenken, dat Van Bos hier bewust de tekst heeft vereenvoudigd, omdat hij de zinspeling
op de strijd tussen Lapithen en Centauren bij het bruiloftsmaal van Pirithoüs voor zijn lezers
niet doorzichtig genoeg vond. Maar daarbij had hij de Ossa rustig een berg kunnen laten!
Dat hij er een land(streek) van maakt, kan niet worden goedgepraat.

Conclusie
Wanneer wij onze indrukken samenvatten, kunnen wij aan Van Bos' vertaling van de Thebais
een zekere verdienste niet ontzeggen. De jonge dichter geeft op zijn vrije manier de tekst
van Statius in het algemeen goed weer, en zijn versificatie is - afgezien van enige
wijdlopigheid en een neiging tot monotonie - alleszins redelijk. Maar hij had méér kunnen
bereiken, als hij zich daartoe de tijd had gegund. De kleine maar vrij frequente
ongerechtigheden, die wij in de bovenstaande proeve opmerkten en die ook elders telkens
voorkomen, wijzen erop dat hij haastig en zonder veel zorgvuldigheid te werk is gegaan. In
sommige gevallen kunnen zijn onnauwkeurigheden door rijmdwang worden verklaard, in
andere is het mogelijk dat hij ter wille van meer duidelijkheid opzettelijk van de oorspronkelijke
tekst is afgeweken. Maar er blijven een aantal plaatsen over, die zich moeilijk anders laten
verklaren dan uit slordigheid. Zo in het bovenstaande fragment die, waar Hypsipyle haar
vader in haar eigen kamer gaat zoeken, waar de ontzielde jongetjes ‘noch snacken naar
haar aem’, waar de Ossa een landstreek is geworden. Reeds in deze vroege vertaling doet
Van Bos zich kennen als de veelschrijver van later, wiens werk nooit zonder enige verdienste
is maar altijd te haastig op papier werd gezet om gelegenheid te bieden voor het aanbrengen
van de finishing touch.
Bleef zodoende de literaire waarde van Van Bos' Thebais beperkt, in cultureel opzicht
was de betekenis ervan zo mogelijk nog kleiner. Tot enige toena-
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Zie boven, blz. 453, noot 12.
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me van de belangstelling voor Statius' epos in de Nederlanden heeft deze vertaling niet
geleid. Tegen de interesse, die Vondel met zijn gelijktijdige overzetting van Vergilius - en
vooral van diens Aeneis - bij de tijdgenoten wist te wekken, kon Van Bos niet op. Daartoe
zal ook wel bijgedragen hebben, dat deze slechts de eerste helft van de Thebais had vertaald.
Wie dit epos wilde leren kennen zonder het in het Latijn te kunnen lezen, werd door Van
Bos halverwege in de steek gelaten. Juist op het moment dat na een eindeloze
voorgeschiedenis de eigenlijke strijd om Thebe gaat beginnen, breekt de vertaling abrupt
af. Dat lokte niet tot nadere kennismaking uit. Daarbij kwam dan nog, dat Statius' epos op
het titelblad van Van Bos' epische bundel slechts secundair wordt vermeld en dus niet
onmiddellijk de aandacht trok.
Literair-historisch gezien, is de Thebais-vertaling dan ook vrijwel uitsluitend van belang
als sleutel tot het oorspronkelijke epische werk van Lambert van Bos. Zij bereidt er ons op
voor dat dit, ondanks alle Vergiliaanse invloed die er in op te merken valt, toch niet
rechtstreeks naar het model van de Aeneis geschreven werd. Van Bos' eigenlijke voorbeeld
is de Thebais geweest. Hij is Vergiliaans zoals Statius dat was: ‘with an astonishing
scrupulousness’ (Mozley), maar zonder originaliteit en zonder verder te komen dan ‘des
faits et des mots’ (Pichon). Ook in zijn voorliefde voor ingelaste episoden volgt hij duidelijk
het spoor van Statius, die de afwisseling en de spanning liet prevaleren boven de eenheid
van handeling.

§ 3. De ‘Belgias’
De Belgias, die in Triodon de bladzijden 195 t/m 315 beslaat, is een epos over de
gebeurtenissen uit de beginjaren van de Tachtigjarige oorlog, van 1568 tot het vertrek van
Alva in 1573. Wat zijn onderwerp betreft, sluit Van Bos hier dus aan bij het voorbeeld van
Lucanus, die in de Pharsalia eveneens een brok recente historie behandelde. Maar in de
uitwerking betoont hij zich een trouwe adept van Statius; evenals deze richt hij zich
voortdurend naar het model van Vergilius en maakt hij veelvuldig gebruik van het
bovennatuurlijke.

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

Historische bronnen
Er kan geen twijfel aan bestaan, dat Van Bos voor zijn historie-epos in de eerste plaats heeft
gesteund op de Neederlandsche Histoorien van Hooft, die in 1642 waren verschenen. Het
lijkt mij zelfs niet onwaarschijnlijk dat het dit werk is geweest, waardoor hij tot het schrijven
van zijn Belgias werd geïnspireerd. In het algemeen vinden wij bij hem de volgorde van de
gebeurtenissen en de details terug, zoals Hooft die geeft; een enkele maal is er zelfs sprake
van vrijwel letterlijke ontlening.
Overigens is Hooft niet Van Bos' enige bron geweest. Ook Van Meteren's Nederlantsche
Historien en Van Reyd's Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen heeft
hij geraadpleegd. Meermalen vinden wij bij hem details die Hooft niet vermeldt, maar die
wel in deze geschiedwerken voorkomen. Van Bor's Oorspronck der Nederlandtschen
oorloghen schijnt hij veel minder gebruik te hebben gemaakt, al blijft het mogelijk dat hij ook
daaraan wel eens iets heeft ontleend.
Intussen treffen wij in de Belgias soms ook bijzonderheden aan, die in geen van de
genoemde historie-werken terug te vinden zijn. Wellicht heeft Van Bos dus nog andere
bronnen gehad of beschikte hij - zij het dan wel uit de tweede hand - over verhalen van
ooggetuigen. Het is echter evenzeer mogelijk, dat de bewuste bijzonderheden eigen vinding
van de dichter zijn. Tenslotte

17

In Van Bos' Latijn: ‘regum regnorumque mutationes, fortunae in bello vicissitudines & quantum
ad rerumpublicarum eversionem valeat, trux & saeva Tyrannis; populorum denique cladem, urbium
devastationes, civium militumque in illis lanienam, hinc illinc partas non sine sanguine victorias,
campos occisorum ossibus albentes, maris & fluminum undas cruore rubentes, flammis
interlucentes, terras & regiones inundantes, nubes ipsas cometis portentisque plenas dira quaeque
minantes, & quicquid intestina bella mali inferant’ (Triodon, blz. [198].)
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schreef deze geen geschiedboek maar een epos, wat betekent dat hij zich een zekere mate
van vrijheid ten opzichte van de historische feiten mocht veroorloven. Hij kon deze naar
believen uitbreiden of wijzigen, zolang dit hem niet in strijd bracht met de waarschijnlijkheid,
d.w.z. zolang hij voor zijn lezers niet ongeloofwaardig werd door algemeen-bekende
gebeurtenissen of bijzonderheden anders voor te stellen dan zij in werkelijkheid waren. Er
valt bij Van Bos dan ook eigenlijk nooit met volkomen zekerheid te zeggen, waar de Wahrheit
ophoudt en de Dichtung begint, of omgekeerd. Een ander gevolg van zijn epopisering is,
dat hij niet àlle gebeurtenissen vermeldt, maar eclectisch te werk gaat: hij beperkt zich tot
wat het best in zijn epos past en het effect daarvan kan versterken. Om dezelfde reden doet
hij tal van - op zichzelf niet onbelangrijke - feiten met enkele woorden af, en werkt hij andere
breedvoerig uit, ook al is er in zijn bronnen voor die uitwerking geen enkel aanknopingspunt
te vinden.

Literaire voorbeelden
Als goed leerling van Statius imiteert Lambert van Bos in de Belgias, al blijft de Aeneis zijn
grote voorbeeld, ook graag passages van andere auteurs dan Vergilius. Wij treffen er
navolgingen en ontleningen aan, die zijn terug te voeren op: Lucanus, Statius, Ovidius,
Seneca, Tasso, Vondel. En ik ben ervan overtuigd dat deze lijst bij voortgezet onderzoek
nog wel uitgebreid zou kunnen worden.
Ik ga hier niet nader op deze ontleningen in; zij kunnen beter straks in hun context ter
sprake komen, als wij aan een bespreking van de inhoud der verschillende ‘boecken’ toe
zijn. Alleen voor Vondel moet ik een uitzondering maken. Diens invloed reikt namelijk veel
verder dan een incidentele ontlening. Het is van hèm dat Van Bos geleerd heeft, hoe hij
historische stof in Vergiliaans-epische trant kon bewerken. In de Verovering van Grol vond
hij precies het model dat hij nodig had. Weliswaar bedoelde Vondel - zoals wij in hoofdstuk
VII hebben gezien - dit gedicht niet als een werkelijk epos en was het er hem slechts om te
doen in speels-mystificerende vorm ‘op uitgebreide schaal te experimenteren met
18
structuur-elementen en motieven van het epos’. Maar dit spel bracht mee, dat het begin
(exordium en inzet van de narratio) zoveel mogelijk het karakter vertoonde van een legitiem
heldendicht. Vondel leidt zijn beschrijving van het beleg van Grol dan ook met een
bovennatuurlijke episode in: hij laat de geest van Willem de Zwijger in de droom aan Frederik
Hendrik verschijnen om hem aan te sporen tot nieuwe activiteit, en imiteert in die verschijning
een tweetal beroemde passages uit de Aeneis, terwijl zijn karakteristiek van de betrokken
19
nacht eveneens aan Vergilius ontleend is. Van Bos neemt dit alles praktisch zonder meer
over. Ook hij laat zijn narratio beginnen met de beschrijving van een nacht naar het model
van Aeneis VIII, 26-27, en ook hij laat daarin een droomverschijning plaats vinden. Alleen
is het bij hem een allegorische figuur, ‘het beelt des Vaderlants’, die de held - in dit geval
Willem van Oranje - in zijn slaap komt aansporen niet langer te aarzelen en tot daden over
te gaan. Daarmee is dan het verhaal van de krijgsverrichtingen, die de Prins in 1568
onderneemt, in epische trant op gang gebracht. En daarmee heeft Van Bos tevens de
methode geleerd, volgens welke hij historische gebeurtenissen episch omkleden kon.

18
19

Zie boven, blz. 384.
Zie boven, blz. 369.
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Epopisering van de historie
Hij heeft van deze methode, die zich naar behoefte op tal van manieren liet variëren,
veelvuldig gebruik gemaakt. Tè veelvuldig zelfs, zonder de zelfbeperking die Vondel in de
Verovering van Grol betrachtte. Bij Van Bos wordt de methode tot een ‘manier’, waardoor
het verrassende effect ervan op de duur goeddeels verloren gaat.
Intussen zijn er uiteraard ook nog andere elementen, die Van Bos hanteert om aan zijn
verhaal een episch karakter te verlenen. Daartoe behoort b.v. de epische allocutio. Telkens
weer laat hij personen rechtstreeks aan het woord komen: aanvoerders spreken hun soldaten
toe, vorsten richten zich tot hun raadgevers en omgekeerd, boodschappers brengen berichten
over. Op zichzelf is dit volkomen in orde; het behoort inderdaad tot de karakteristika van het
epos en komt de levendigheid van het verhaal ten goede. Maar ook op dit punt weet Van
Bos zich niet de nodige beperking op te leggen: hij overdrijft. Er zijn bij hem te veel van
dergelijke allocuties en bovendien zijn deze in het algemeen te lang. Ook hier lijdt de
functionaliteit schade, doordat de methode tot ‘manier’ is geworden.
Hetzelfde geldt voor de Homerische vergelijkingen, die eveneens behoren tot de wezenlijke
bestanddelen van het epos en bij oordeelkundige aanwending niet minder functioneel zijn
dan ornamenteel. Maar weer zien wij Van Bos tot excessiviteit vervallen. De Belgias grimmelt
van Homerische vergelijkingen. Hun aantal is zó groot, dat de voortgang van het verhaal er
soms eerder door wordt verstoord dan verlevendigd. Bovendien komen zij te vaak op hetzelfde
neer. Met name de vergelijking met een leeuw (of wolf) die de schaapskooi of stal heeft
weten binnen te dringen en daar een slachting aanricht, en het beeld van een alles
meeslepende of alles inunderende watervloed zijn bij Van Bos stereotiep. De lezer voelt ze
bij het lezen van passages over een krijgsman die zich op het slagveld een weg door zijn
vijanden baant, resp. over een onweerstaanbare stormaanval, van tevoren al aankomen telkens wel met kleine variaties, maar toch te gelijkvormig om hem nog te kunnen boeien.
Met meer handigheid en succes weet Van Bos gebruik te maken van wat genoemd zou
kunnen worden: het epische keuze-principe. Een jaar na de verschijning van de Belgias
werd dit door Vossius aldus in een regel vastgelegd: ‘Als er ten aanzien van een detail in
de hoofdhandeling verschillende opvattingen bestaan, mag men de lezing volgen waaraan
20
men de voorkeur geeft’. Van Bos past dit b.v. toe met betrekking tot de dood van Arenberg
en Adolf van Nassau in de slag bij Heiligerlee. Noch Bor, noch Van Meteren, noch Van Reyd
vermelden dat deze beiden in een gevecht tegen elkaar zouden zijn omgekomen. Hooft
gelooft daar ook niet aan, maar merkt volledigheidshalve op: ‘Zommighen willen, dat
Arenbergh van de zyne [= Graaf Adolf's], ende hy van Arenberghs hand storf’ (Neederl.
Hist., blz. 166). Dat is voor Van Bos genoeg om voor een tweegevecht tussen de beide
aanvoerders te kunnen kiezen zonder aan de geloofwaardigheid van zijn verhaal afbreuk
te doen. In de sfeer van het epos is zulk een tweegevecht niet alleen het meest passend,
maar ook het meest waarschijnlijk. Uitvoerig geeft hij dan ook het verloop ervan weer, met
tal van details die uiteraard niet op historische werke-

20

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

Eerste Boeck (916 regels; Triodon, blz. 201-225)
De eerste 56 regels bevatten de propositio, invocatio en descriptio loci. Dit gedeelte is sterk
beïnvloed door de inzet van de Thebais; de propositio is zelfs geheel naar het model daarvan
geschreven, wat vooral duidelijk uitkomt als men er Statius' tekst naast legt in Van Bos'
21
vertaling. De invocatio

21

Thebais (Triodon, blz. 1):

De onderlinge strijt der broederen, gescheurt,
Het Thebeaensche rijck, beheerschet beurt voor beurt,
En 't oude Schoutooneel van grouwelen en sonden,
Word ick door 't yvervier gedreeven te verkonden.
Belgias (Triodon, blz. 201):

't Beroemde Nederlant in rep en roer gestelt,
Door Spaensche wreetheit en afschouwelijck gewelt,
En van 't Borgoensche juck den Batavier ontbonden
Dringt heylige yver my ten laetsten te verkonden:
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is, al dan niet naar het voorbeeld van Vondel, verschristelijkt: de aanroep om hulp bij het
werk wordt gericht tot God. Evenals bij Statius is de descriptio loci nauw met de invocatio
verweven, maar Van Bos is er niet in geslaagd een aequivalent te vinden voor de ingenieuse
22
wijze waarop zijn voorganger dit doet. Hij geeft een zakelijke uiteenzetting van de
voorgeschiedenis, ongeveer zoals Vondel er een gaf in zijn Verovering van Grol, maar
minder levendig en minder puntig.
Dan begint met reg. 57 (blz. 202) de eigenlijke narratio. Terwijl Willem van Oranje in het
kasteel van Dillenburg ligt te slapen, verschijnt hem in de droom ‘het beelt des Vaderlants’,
deerlijk verwond en gehavend, om hem aan te zetten eindelijk tot daden tegen de
onderdrukker over te gaan (blz. 202-204). De aansporing heeft succes: de verschillende
krijgstochten voor 1568 worden voorbereid. Het verloop van enkele daarvan wordt kort
vermeld, maar verder valt de aandacht uitsluitend op de inval van Lodewijk en Adolf van
Nassau in het Noorden. Aanvankelijk verloopt deze naar wens. In de slag bij Heiligerlee
wordt zelfs het legertje van Arenberg verslagen. Hoogtepunt in de beschrijving van deze
slag is het tweegevecht tussen Adolf van Nassau en Arenberg, die aan beiden het leven
kost. Diep geschokt geeft Lodewijk bij het lijk van zijn broeder uiting aan zijn droefheid (blz.
205-217). - De Hel reageert onmiddellijk op de overwinning van Lodewijk. Pluto roept de
Helleraad bijeen en geeft zijn duivels opdracht zich naar de aarde te begeven om daar alles
te doen wat mogelijk is ‘Ten oorbaar van de hel, en d'altijt swarte nacht’. Zij gehoorzamen
en zwermen uit over de aarde (blz. 217-220). - Alecto bezoekt in Brussel Alva in zijn slaap.
Zij verschijnt hem echter niet in haar ware gedaante van Furie, maar in die van zijn vriend
en raadsman. Als zodanig hitst zij hem op tot krachtige tegenmaatregelen: het legertje van
Lodewijk van Nassau moet dadelijk overvallen en vernietigd worden (blz. 220-221). - De
hertog ontwaakt in een toestand van razernij en wilde activiteit. Hij verzamelt onmiddellijk
zijn troepen om naar het Noorden op te rukken. Vóór zijn vertrek laat hij echter, om de rust
in het Zuiden te waarborgen, een groot aantal gevangen edelen ter dood brengen. Ook
Egmont en Hoorne worden onthoofd. De terechtstelling van Egmont krijgt vrij uitvoerig
aandacht. Zonder enige vrees te tonen loopt deze naar het schavot: ‘Een tabbaart van
23
damast omving sijn frissche leeden’; alvorens neer te knielen voor de dodelijke slag van
het scherprechterszwaard betuigt hij nogmaals zijn onschuld en trouw aan de koning. Even
moedig treedt na hem Hoorne de dood tegemoet (blz. 221-225).

Imitaties en ontleningen
a. De verschijning van ‘het beelt des Vaderlants’ aan Willem van Oranje

22

23

Statius vraagt de door hem aangeroepen Muzen, wáár zij willen dat hij zijn verhaal aanvangt: bij het
allereerste begin (de roof van Europa door Jupiter) of op een later moment. Dat geeft hem de gelegenheid
alle punten uit de voorgeschiedenis vragenderwijs even aan te roeren.
Hooft, Neederl. Hist., blz. 170: ‘Hy was gekleedt in eenen tabbart van rood damast, een zwart mantelken
daar oover, en dat met goudt geboort’.
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b.

c.

d.

e.

f.

gaat - via die van de vermoorde Prins aan Frederik Hendrik in Vondel's Verovering
24
van Grol - terug op de verschijning van Hector's bebloede schim aan Aeneas in Aeneis
II, 268-297.
De beschrijving van de slag bij Heiligerlee herinnert aan Lucanus' uitbeelding van de
slag bij Pharsalus (hevigheid, gedrag der aanvoerders). Overigens vindt men bij Van
Bos heel weinig details; hij geeft een stereotiep verslag van ‘een’ verwoed gevecht, in
algemeenheden die voor elke veldslag kunnen gelden en vaag herinneren aan
soortgelijke beschrijvingen bij Homerus, Vergilius en Tasso.
Het tweegevecht tussen Arenberg en Adolf van Nassau, waarvoor Van Bos over geen
enkele historische bijzonderheid kon beschikken, is eveneens algemeen genoeg
gehouden om verwantschap te kunnen vertonen met alle epische helden-duels. Slechts
het feit, dat hier te paard wordt gestreden, maakt dat het meer aan de Gerusalemme
liberata dan aan epen uit de Oudheid doet denken.
De scène van Pluto met zijn Helleraad is rechtstreeks ontleend aan Tasso:
Gerusalemme IV, st.1-19. Een deel van Pluto's toespraak tot de duivels is zelfs vrijwel
25
letterlijk overgenomen.
Alecto's verschijning aan Alva is een navolging van Aeneis VII, 406-459, waar Alecto
in Ardea Turnus in zijn slaap tot de strijd tegen de Trojanen ophitst, in de gedaante
van de oude priesteres Calybe. Ook de wilde razernij, waarin de hertog wakker wordt,
is aan deze episode ontleend. - Het is mogelijk, dat Van Bos hier tevens de imitatio
26
van deze passage in de Verovering van Grol voor ogen heeft gehad, maar hij blijft
dichter bij het voorbeeld van Vergilius dan Vondel had gedaan.
De beschrijving van de toeschouwers bij de terechtstelling van Egmont en Hoorne
berust op het voorbeeld van Seneca in Troades, vijfde bedrijf, vs. 1077-1087, al heeft
Van Bos ze aangepast aan de stedelijke situatie door heuvels en rotsen te vervangen
door daken, vensters en gevels. - Ook hier kan overigens invloed van Vondel in het
spel zijn geweest. In

24
25

Zie boven, blz. 458.
Bij Tasso zegt Pluto (Canto IV, st. 15):

Ah! non fia ver; ché non sono anco estinti
gli spirti in voi di quel valor primiero,
quando di ferro e d'alte fiammi cinti
pugnammo già contra i celeste impero.
Fummo, io no 'l nego, in quel conflitto vinti:
pur non mancò virtute al gran pensiero.
Diede che che si fosse a lui vittoria:
rimase a noi d'invitto ardir la gloria.
Bij Van Bos vinden wij dit als volgt terug (Triodon, blz. 218-219):

Maer soo die selve kracht en onversaechde moet,
Waer met gy dorst, omringt met yser, vier, en gloet,
Aangrijpen 't hooch gebou der goddelijcke kimmen,
En poogen met gewelt op Godes stoel te klimmen,
't Geen, schoon het ons geensints ten besten is vergaan,
Ons nochtans heerlijck is te derren sulckx bestaan,
Niet is geweeken, en ver van u af gevlooden,
So steltse nu in 't werck....
26

Zie boven, blz. 371-372.
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Palamedes, vijfde bedrijf, vs.1911-1919, heeft deze de bewuste beschrijving van
Seneca vrijwel onveranderd overgenomen.

Tweede Boeck (646 regels; Triodon, blz. 225-242)
Na de terechtstellingen in Brussel trekt Alva naar het Noorden ‘om Lodewijck ten ende te
bespringen’. Deze heeft intussen moeilijkheden gekregen met zijn krijgsvolk, dat betaling
van de soldij eist en weigert mee te werken aan versterking van het legerkamp. Zelfs het
voorbeeld van Lodewijk, die ‘nam ten lesten self de schup in sijne hant’, heeft geen effect,
evenmin als zijn betoog dat het in hun gevaarlijke situatie ‘doch geen tyt was hem te quellen,
27
// Of haar betaaling te beschicken en te tellen’ (blz. 225-226). Als de aanval van de
Spanjaarden komt, wordt de slag bij Jemmingen dan ook een debâcle voor Lodewijk. Ter
nauwer nood weet hij zichzelf te redden door ‘met een schuytjen’ de Eems over te steken.
‘De schaar der Nimphen en der groene waatergooden // Syn hem gedienstich, en so veel
alst was van noden // De barck gaan stouwen voort, en leiden met de hant’ (blz. 229). De
Spanjaarden richten een bloedbad aan, niet alleen onder de vluchtende soldaten, maar ook
onder de plattelandsbevolking (blz. 229-230). - Intussen is in het Zuiden de Prins met zijn
leger over de Maas getrokken. Dat verontrust Alva, die bovendien verschrikt wordt door
allerlei onheilspellende voortekenen; hij begeeft zich weer naar Brabant. - Dan volgt een
uitvoerig verslag over het tragisch verloop van de veldtocht voor Oranje, die overwonnen
wordt doordat Alva steeds weer weigert het tot een beslissende slag te laten komen. Door
gebrek aan voorraden en aan geld verloopt het leger van de Prins, die tenslotte genoodzaakt
is uit te wijken naar Frankrijk (blz. 230-242). - Ondanks Van Bos' pogingen om deze stof te
epopiseren blijft zijn relaas hier in het algemeen toch vrij kroniekmatig. Het meest ‘episch’
is nog de passage over de strijd bij de Gete, in de buurt van Tienen, waar de Prins meer
dan 2000 man verloor die niet bijtijds over de rivier hadden kunnen komen. Hierboven heb
28
ik al gewezen op de epopisering van de dood van Hoogstraten bij deze gelegenheid. Een
andere dergelijke episode vertelt over een groep soldaten die zich onderling de dood geven,
liever dan in handen van de vijand te vallen (blz. 240-241): een gebeurtenis waarvoor ik
nergens een historische bevestiging heb kunnen vinden.

Imitaties en ontleningen
a. Het voortstuwen door de nimfen en watergoden van het schuitje, waarin Lodewijk van
Nassau over de Eems vlucht, lijkt mij geïnspireerd op Vondel's Verovering van Grol,
vs.114-118, waar ‘de vlietgodinnen’ Frederik Hendrik's schepen met troepen en
29
oorlogstuig tegen de stroom opduwen om hem behulpzaam te zijn.
b. De onheilspellende voortekenen, die Alva verontrusten, lijken mij in principe geïnspireerd
op de ‘Voortekens van Cesars doot en den burgerkrijgh’ (Vondel) aan het einde van
Boek I van de Georgica, ook al beschrijft Van Bos andere ‘teeckens’ dan Vergilius.

27
28
29

Hooft, Neederl. Hist., blz. 175: ‘Men vertoond' hun, dat'er, in dus een gewight der kryskansse, zelfs geen'
tydt om te tellen was’.
Zie boven, blz. 460.
Zie boven, blz. 370.
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c. De passage over de soldaten bij de Gete, die elkaar en zichzelf doden om aan
gevangenschap te ontkomen, is een imitatie van de episode in Pharsalia IV, waar
Lucanus vertelt over de vrijwillige heldendood van Vulteius en zijn manschappen, als
hun vaartuig is vastgelopen en zij overgeleverd blijken aan een overmacht van
30
vijanden.

Derde Boeck (1130 regels; Triodon, blz. 242-272)
Na zijn overwinningen van 1568 kan Alva ongestoord voortgaan met het onderdrukken van
de burgers. ‘Helpt God wat plagen gaet den booswicht niet versinnen? // Om ongenadich
te verwoesten en verslinnen // De rijckdom eer en roem van dit vermaert gewest, // En 't
lantschap onbewoont te maecken als een pest’ (blz. 242). Tot overmaat van ramp wordt het
land getroffen door de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 (blz. 243-245). Dat is voor
Alva echter geen reden om zich te matigen. Zijn tyranniek optreden leidt tot paasief verzet,
dat nieuwe dwangmaatregelen uitlokt (blz. 245-246). - Maar dan zendt God hulp door toedoen
van de Watergeuzen. Onder Lumey doen zij de Spanjaarden ter zee afbreuk waar zij kunnen,
31
veroveren op Palmzondag [1572] Den Briel en besluiten de stad te behouden (blz. 247-250).
32
- Even onverwacht was ook Loevestein in 's Prinsen handen gevallen, maar kort daarop
weer verloren gegaan (blz. 250-251).
De aanslag op Loevestein (9 december 1570) is hier wel bijzonder ongelukkig
ingelast. Niet alleen wordt de indruk gewekt alsof hij vrijwel ter zelfder tijd plaats
vond als de verovering van Den Briel, maar bovendien wordt het verhaal van de
krijgsverrichtingen om deze stad er halverwege door onderbroken.
Na een vergeefse poging om Den Briel te heroveren, trekt Bossu zich terug op Dordrecht
dat hem echter de toegang weigert; op verraderlijke en bloedige wijze maakt hij zich daarop
meester van Rotterdam (blz. 252-254). Maar het voorbeeld van Den Briel vindt navolging
in Vlissingen, waar ‘iemant die de haet wel diep in 't herte sat, // Van Spanjen, en voor al
lust voerde tot het vrye’ (blz. 255) de burgers weet over te halen de zijde van de Prins te
33
kiezen. Van Bos laat hem lange redevoeringen houden, maar noemt zijn naam niet, hoe
uitvoerig hij in andere opzichten over de overgang van Vlissingen vertelt (blz. 254-260). - In
het Noorden keert zich dan stad na stad tegen de Spanjaarden, al gaat dit in Enkhuizen met
moeilijkheden gepaard (blz. 260-263). - De Zeeuwen slaan het beleg om Middelburg en
voeren de strijd te water op. ‘Den Veerschen Admiraal’, in gevecht met vier Spaanse schepen,
raakt aan de grond en steekt de lont in het kruit, liever dan zich over te geven (blz. 263-266).
- In het Zuiden verrast Lodewijk van Nassau Bergen in Henegouwen, in het Noorden gaat
‘de vruchtbre Veluw’ voor Alva verloren (blz. 266-267). Deze neemt tegenmaatregelen:
Bergen wordt belegerd, een ontzettingslegertje van Hugenoten verslagen (blz. 267-269). Intussen trekt de Prins voor de tweede maal over de Maas en rukt naar Bergen op, om
Lodewijk te hulp te

30
31
32
33

Zie boven, blz. 348-349.
Hier volgt Van Bos blijkbaar Van Meteren, die - in tegenstelling tot Bor en Hooft - geen datum noemt en
alleen vermeldt dat het Palmzondag was.
Van Bos noemt als bedrijver van de aanslag niet Herman de Ruijter, maar ‘Een Willem Ruyter vol van
heldelijcke moet’ (Triodon, blz. 250).
Hij was een agent van de Prins, Jan van Cuyck.
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komen. Roermond en tal van Brabantse steden vallen hem in handen. Maar opnieuw weigert
Alva hem een beslissende veldslag (blz. 269-271). -Op een avond komt een Fransman in
's Prinsen legerkamp met het bericht over de Parijse Hugenotenmoord in de
Bartholomeüsnacht. Willem doet hem aanzitten aan het avondmaal en vraagt hem om een
uitvoerig verslag van het gebeurde.

Imitaties en ontleningen
Van Bos heeft in dit Boeck zóveel te behandelen, dat hij aan epopisering nauwelijks toekomt.
Zijn relaas blijft dan ook, ondanks epische allocuties en Homerische vergelijkingen, in wezen
een ‘kroniek’. Slechts hier en daar valt op afhankelijkheid van epische voorgangers te wijzen:
a. Als Alva met geweld tegen het passieve verzet van 1570-1571 optreedt, wordt dit
‘verklaard’ door een inlas van acht regels (blz. 246); het zijn de drie Furiën die hem
34
daartoe aanzetten.
b. De toespraak van ‘den Veerschen Admiraal’ tot zijn schepelingen, voordat hij de lont
in het kruit steekt, herinnert - hoewel meer door de gelijksoortige situatie dan door de
35
eigenlijke inhoud - even aan die van Vulteius in Pharsalia IV.
c. Als aan het slot van het Boeck de Prins de Franse boodschapper aan zijn tafel doet
aanzitten en hem vraagt om een uitvoerig verhaal over de Bartholomeüsnacht, ontstaat
een situatie welke overeenkomt met die aan het slot van Aeneis I, waar Dido aan het
feestmaal Aeneas om het verhaal van zijn avonturen vraagt. Daarmee is de imitatio
van Aeneis II ingeleid, die de eerste helft van Boeck IV kenmerkt.

Vierde Boeck (638 regels; Triodon, blz. 272-289)
De Fransman vertelt zijn droevig verhaal: ‘Elck sweech en lette wel met aandacht op sijn
36
reen’. Er was feest in Parijs om het einde van de burgeroorlog te vieren, dat bezegeld werd
door het huwelijk van Hendrik van Navarre met Margaretha van Valois. Maar in de nacht
wordt de spreker opgeschrikt door twee verschijningen van Coligny, de eerste maal nog
levend, de tweede al vermoord. Verschrikt door deze dromen en door het lawaai in de straten
gaat hij de stad in, waar de Hugenoten-moord in volle gang is. Levendig ver-

34

De bewuste passage luidt:

Hel lachte, en 't gerit der dolle rasernyen
Beloofde sich een feest en vierdach met haar dryen,
En hitste tot de moort haar blaeuwe slangen op,
En d'adderen dien haar beschaaduwen den kop,
En staacken lustich aan haar fackels om te lichten
Den helhont inder nacht, en in sijn hart te stichten
Een heete dorst naa lauw en schuldloos menschen bloet,
En met het moorden te versaden sijn gemoet:

35
36

De beschrijving van de Furiën gaat terug op Ovidius, Metamorphoses IV, 450-476. Maar Van Bos kan
ze ook van elders ontleend hebben, b.v. aan Vondel's Verovering van Grol, vs. 203-224 en 561-564 (zie
boven, blz. 371 en 374).
Zie boven, blz. 464, sub c.
Een vrijwel letterlijke vertaling van Aen. II, 1: ‘Conticuere omnes, intentique ora tenebant’.
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telt hij over de verschrikkingen die hij ziet, de ontmoetingen die hij heeft, zijn omzwervingen,
de houding van de koning, de grote namen onder de slachtoffers (blz. 272-283).
Van Bos is goed op de hoogte van de gebeurtenissen in de Bartholomeüsnacht.
Hij had er reeds eerder een tragedie aan gewijd:
Carel de negende, // anders // Parysche // Bruyloft, // Door // L.V.B. // plaat,
voorstellende hoe het naakte lichaam van de vermoorde Coligny uit het venster
geworpen wordt // Ghedruckt Anno M.DC.XLV.
Het ontbreken van een boekverkopers-adres wijst erop, dat het een uitgave ‘voor
d'Autheur’ betreft. Het stuk is uiterst zwak van compositie, maar geeft blijk van
kennis van zaken; Worp vermoedt dat deze werd ontleend aan De Thou's
37
Historiae sui temporis. Invloed van Vondel's Gysbreght van Aemstel is
onmiskenbaar; bovendien herinnert de laatste scène, waarin de geest van de
vermoorde Coligny zijn aartsvijand De Guise achtervolgt, aan de gelijksoortige
situatie in Maeghden V, sc.2. - Er is praktisch geen verband tussen het verloop
van het drama en het verhaal van de Fransman in de Belgias. Alleen valt deze
laatste te herkennen als de Bode die in de tragedie de Hugenoten aan de
overzijde van de Seine nog juist bijtijds weet te waarschuwen, zodat zij aan het
bloedbad kunnen ontsnappen.
In de nacht, die op het avondmaal met het verhaal van de Hugenoten-moord volgt, doen de
38
Spanjaarden - ‘Met witte hemden op haar kleedren aan gedaan’ (blz. 284) - een nachtelijke
overval op de legerplaats van de Prins. Zij worden geleid door de Furie Megera: ‘Een lichte
fackel hout haar bloedge slincker hant, // Haar rechter vuyst is met een snijdend swaar[t]
gemant, // De slangen van haar hooft begeerich om te schenden, // En moorden staan haar
op haar scheedel over ende, // Van dracht en van fenijn ...’ (blz. 285). Zij heeft zich verzekerd
van de hulp van ‘de traege slaep en loome luyicheit’, die het leger van de Prins in een ‘toover
slaap’ hebben gebracht. De overval heeft aanvankelijk dan ook succes; Oranje zelf loopt
gevaar in zijn slaap te worden verrast. Maar God grijpt in, en zendt ‘eenich goeden geest’
naar de aarde om paal en perk te stellen aan de triomf van de Hel. Deze goede geest wekt
39
Willem nog bijtijds en drijft Megera terug naar ‘Stygis naare poel’. De Prins slaagt erin zijn
leger te redden, al moet hij verdere pogingen om Bergen te ontzetten opgeven. Hij begeeft
zich naar Holland (blz. 283-289).

Imitaties en ontleningen
a. Het verhaal van de Fransman over de Bartholomeüsnacht loopt in grote

37
38
39

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

40
41

Aen. II, 325b-326a: ‘Fuimus Troes, fuit Ilium, et ingens // Gloria Teucrorum..’ - Belgias, blz. 277: ‘Het is
met ons en met ons Godsdienst heel gedaan’.
Men vergelijke onderstaande passage met het citaat uit de Thebais, hierboven, blz. 454, vs. 25-44.
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De huysen stonden hier en ginder waerloos oopen,
De deuren laegen neer ter aerde, opgeloopen
Met boomen, en och arm vertoonden ons gesicht
De moort, en neerlach, in de kamers aengericht,
Daer sachmen hoe de wraeck en toorn niet om versetten
Had omgebracht, in 't mids der taefels en bancketten
Die geene, die alleen uyt liefde en waere deucht,
Gaen om dit schoon verbont bedrijven groote vreucht,
En sich verblijden, daer aen sach men door het raesen
De wijn in 't bloet vermenckt, de kristalijne glaesen
Vertreeden onder voet, en daermen uyt de borst
Eerst song, den deese en geen in eygen bloet bemorst
Vast kermen, om eylaes den bangen geest te geven,
Naedien 't verlooren bloet niet toelaet om te leeven,
Daer leyt den man en vrou doorhackelt en vol bloets
Doorsteecken, en voor 't laetst versaemelt in hun koets,
De jonge wichteren, wie sou sich niet erbarmen?
Doorsneeden leggen, en doorreegen in hun armen,
Hier in geluckich dat 's op eene stont ontrent,
En door een selve doot geraecken tot haer end.
(Triodon, blz. 278-279)

Vgl. Gysbreght van Aemstel, derde bedrijf, vs. 815-818a:

Gedenck eens, welck een schrick mijn slaeprigh hart beving.
Mijn hair dat rees te bergh, en aen een yeder hing
Een druppel nats: het zweet begon my uit te breecken.
Mijn lijf werd kil als ys.
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Alecto door Megera, last een tocht van deze Furie naar het uiterste Noorden in om
daar ‘de traege slaep en loome luyicheit’ te halen die haar helpen moeten, maar sluit
aan het slot van de episode geheel bij Tasso aan. Het ingrijpen van God, die ‘eenich
goeden geest’ (in de Gerusalemme: Michaël) uitzendt om de Zijnen te redden en de
machten der Hel te verjagen, is meer ontlening dan navolging.

Vijfde Boeck (1022 regels; Triodon, blz. 289-316)
Na de aftocht van de Prins is de capitulatie van Bergen nog slechts een kwestie van tijd.
Daarna begint Alva aan het stelselmatig heroveren van de verloren gegane steden. Mechelen,
Zutphen en Naarden worden het slachtoffer van Spaanse wreedheid en onbetrouwbaarheid
(blz. 289-295). In Zeeland overvalt en verslaat Mondragon de Geuzen die Goes belegeren,
een aanslag van Lumey op Amsterdam mislukt (blz. 295-296). - Dan wordt het beleg om
Haarlem geslagen. Van Bos vertelt daar zeer uitvoerig over (blz. 297-307); alle belangrijke
punten, die Hooft vermeldt, komen ook bij hem aan de orde. Toch slaagt hij er niet in, een
duidelijk beeld van de gebeurtenissen te geven. Hij komt niet verder dan een vrij verwarrende
opsomming van feiten, waarvan de eigenlijke betekenis goeddeels aan het oog onttrokken
wordt door een rookgordijn van epische algemeenheden en cliché's. - Na de val van Haarlem
keert echter de kans. Geertruidenberg wordt door de Prins verrast, het beleg van Alkmaar
moet door de Spanjaarden worden opgegeven, de vloot van Bossu wordt op de Zuiderzee
verslagen (blz. 308-311). - Teleurgesteld en moedeloos door zijn onmacht om het verzet te
breken, komt Alva ertoe een Amsterdamse heks te raadplegen. Zij roept een helse geest
op, die hem de toekomst voorzegt. Het verzet valt niet meer neer te slaan. Onder Alva's
opvolgers zal het steeds aan kracht winnen, tot het Twaalfjarig Bestand de overwinning op
Spanje bevestigt. Wat Alva zelf betreft, deze zal in Spanje sterven, ‘Doch dese roem sult
gy behouden naderhant, // Dat gy de straf waart en de sonde van dit lant’. Tegenover deze
uitzichtloosheid gesteld, geeft Alva het op; hij legt zijn ambt neer en verlaat de Nederlanden
(blz. 312-315).

Imitaties en ontleningen
Evenals in het derde Boeck heeft Van Bos hier weer zoveel te ventellen, dat hij aan
epopisering niet toekomt: de ‘kroniek’ domineert. Slechts op twee plaatsen heb ik een
duidelijke poging tot aansluiting bij epische voorgangers kunnen ontdekken.
a. Bij het begin van het beleg van Haarlem kappen de Spanjaarden in de Haarlemmer
Hout de bomen die zij nodig hebben ‘om haare vasticheen (= versterkingen, schansen)
te stercken met het hout’. Hooft vermeldt dit detail niet, maar Van Bos wijdt er niet
minder dan 37 regels aan (blz. 297). Daarin imiteert hij Gerusalemme III, st.74-76,
waar de Christenen hetzelfde doen als zij het beleg om Jeruzalem slaan. Evenals
Tasso noemt Van Bos de verschillende boomsoorten die gekapt worden, en vraagt hij
aandacht voor het wild dat daardoor uit zijn schuilhoeken verdreven wordt.
b. Alva's bezoek aan de Amsterdamse heks, die te zijnen behoeve een helse geest
oproept, lijkt in de eerste plaats het begin van Aeneis VI als model te hebben, waar
Aeneas de Sibylle raadpleegt ter voorbereiding van zijn
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tocht door de onderwereld. Maar de scène herinnert ook aan het slot van Pharsalia
VI, waar Sextus, de zoon van Pompeius, de Thessalische tovenares Erychto komt
raadplegen en zij een dode dwingt uit de onderwereld in zijn half-vergane lichaam
terug te keren om Sextus de toekomst te voorzeggen. En wellicht heeft Van Bos óók
nog 1 Samuël 28:7-25 voor ogen gehad, waar Saul vóór de slag tegen de Filistijnen
de waarzegster van Endor raadpleegt, die de geest van Samuël oproept om hem de
uitslag van de strijd kenbaar te maken.

Het tekort van de ‘Belgias’
Met opzet ben ik in mijn inhouds-weergave van de verschillende Boecken vrij uitvoerig
geweest. Daardoor valt namelijk het grote tekort van de Belgias duidelijk op: het ontbreken
van structurele samenhang. In een eindeloze juxta-positie laat de auteur het ene feit op het
andere volgen, zonder ook maar te pogen van die veelheid een eenheid te maken: een
com-positie. Om zijn historisch relaas tot een werkelijk epos te doen worden, had hij moeten
uitgaan van een centrale idee en een visie moeten ontwikkelen, waarin de afzonderlijke
gebeurtenissen een gezamenlijke achtergrond kregen en hun motivering vonden. Uit de
epen van Vergilius en Tasso, waaraan hij zo graag ontleende, kon Van Bos weten hoe dit
te realiseren viel. In de Aeneis heeft de achtergronds-visie gestalte gekregen in de strijd
tussen Venus en Juno, waardoor de wisseling van voor- en tegenspoed in de lotgevallen
van Aeneas beheerst en verklaard wordt. In de Gerusalemme liberata is het heidense motief
van de godentwist verchristelijkt en verdiept tot dat van de eeuwige strijd tussen God en
Satan; de kruistocht van Godfried van Bouillon tegen Jeruzalem wordt getekend als een
momentaan aspect van de metaphysische worsteling tussen Goed en Kwaad. Vooral het
voorbeeld van Tasso had voor Van Bos van betekenis kunnen zijn. In de Belgias komt hier
en daar onmiskenbaar tot uiting, dat de auteur er niet aan twijfelde of God stond aan de
zijde van de Prins en de Hel aan die van de Spanjaarden. Wat had dus méér voor de hand
gelegen dan dat hij dit zou hebben uitgewerkt tot een achtergrond-visie, waarin het
Nederlandse verzet tegen Spanje eveneens geïnterpreteerd werd vanuit de dualiteit tussen
Goed en Kwaad? Het Wonderbaarlijke zou daarmee in de Belgias functioneel geworden
zijn: agens voor alles wat er tussen 1568 en 1573 in de Nederlanden plaats vond. Van Bos
heeft van deze kans echter geen gebruik gemaakt. Naar de reden daarvoor kunnen wij
slechts gissen. Misschien

43

Als de opgeroepen Hekate nadert om voor Aeneas de poorten der onderwereld te openen, dan:

Ecce autem primi sub limina solis et ortus
Sub pedibus mugire solum et juga coepta moveri
Silvarum visaeque canes ululare per umbram
Adventante dea.
(Aen. VI, 255-258a)
Bij Van Bos doet zich iets dergelijks voor, als de opgeroepen helse geest zich aankondigt en

... het aartrijck haare gront
Begost te schudden, en te daveren in 't ront,
En yselijck gebrul te maacken, en te beuren
Haar lendnen op, en sich in 't lest van een te scheuren.
(Triodon, blz. 313)
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vreesde hij daarmee te ver van de historie te zullen afwijken om nog geloofwaardig te zijn,
zodat hij er de voorkeur aan gaf de feiten voor zichzelf te laten spreken. Wellicht ook had
hij te weinig begrip voor het wezen van het epos, om in te zien aan welke structurele eisen
dit moest voldoen en hoe essentieel daarbij de aanwending van het Wonderbaarlijke was.
In ieder geval is het duidelijk, dat hij met dit laatste niet goed raad heeft geweten. Hij hanteert
het bovennatuurlijke nooit zelfstandig, maar slechts naar het directe voorbeeld van anderen:
in incidentele imitaties, waar de werking ervan beperkt blijft tot de betrokken passage en
niet als een zuurdesem het gehele werk kan doortrekken. Zodoende is in de Belgias het
Wonderbaarlijke slechts als ornament aanwezig, niet als ingrediënt.
Dit gebrek aan structuur heeft ook tot gevolg dat de beide antagonisten, Willem van Oranje
en Alva, niet uit de verf komen en niet overtuigend tegenover elkaar staan. Van Bos schenkt
hun slechts aandacht op de momenten dat het verloop der gebeurtenissen daartoe aanleiding
geeft. Ook op dit punt houdt hij zich angstvallig aan de historie en durft hij daarvan blijkbaar
niet afwijken ter wille van een ‘visie’, die hem trouwens onvermijdelijk in de sfeer van het
Wonderbaarlijke zou hebben gebracht. Wel wordt de Prins aan het begin van de Belgias
door de verschijning van ‘het beelt des Vaderlants’ aangespoord tot activiteit, maar er is
geen sprake van dat hij - zoals Godfried in de Gerusalemme - belast wordt met een Goddelijke
opdracht die hem tot Gods uitverkoren aanvoerder maakt voor alle krijgsverrichtingen die
daarna volgen. Omgekeerd wordt Alva wel enkele malen door de Furiën tot onderdrukking
en meedogenloze wreedheid aangezet, maar buiten deze passages wordt hij niet voorgesteld
als instrument van het Kwade. Zowel Oranje als hij blijven te ‘historisch reëel’ om te kunnen
uitgroeien tot epische gestalten.
De Belgias is als epos mislukt, omdat Van Bos - hetzij ter wille van de geloofwaardigheid,
hetzij uit onmacht om het anders te doen - de historische feiten liet prevaleren boven de
epische structuur. Daardoor werd zijn werk, ondanks de epische ornamenten die hij erin
aanbracht, niet meer dan een kroniek. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit mede in de hand
werd gewerkt door zijn bewondering voor de Thebais. Eenheid van conceptie en evenwichtige
compositie zijn nu eenmaal niet de punten waarvoor Statius' epos als navolgenswaardig
model kon gelden.

Proeve van versificatie
De wijze, waarop Lambert van Bos verzen schrijft, is gelijkvormig genoeg om het mogelijk
te maken ze aan een betrekkelijk willekeurig fragment te illustreren. Ik koos daartoe zijn
weergave van de slag op de Zuiderzee in 1573, waarin Bossu door de Geuzen gevangen
genomen wordt.
44

Den Spaanschen Admiraal rocht schierlijk aande gront,
En wiert op staande voet omcingelt in het ront
Met vyantlijck geschut, en heftichlijck bestreeden,
45
Terwijl de anderen geen groote weer en deeden,
5 Hem bystant inder noot te geven en te biên,
Maar elck sich 't beste ginck besorgen en versien,

44
45

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

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

471

10

15

20

25

En siende dat de kans ten vollen was verlooren,
Een schandelijcke vlucht op 't alderlest verkooren.
Maar hy Bossu soo lang hy immer kost of mocht,
Heeft sich geweert en wat hy doen kond ondersocht,
En sijnde wel versien van dappre oorlochs lieden,
Niet naargelaten 't hooft en wapenen te bieden,
Te toonen onverwachte en stoute weederstant,
46
So haack als grof geschut en vierwerck allerhand,
In 't werreck stellende met wat hy kost bedencken,
Om sijnen vyant te beschaden en te krencken.
Ian Harinck vol van stoute en heldelijke moet,
Klom in de mast, en eer 't sich iemant heeft verhoet,
De vlagg heeft van de steng van 't vyants schip genomen,
En met den selleve is terstont om laach gekomen,
Doch met een vinnich loot tot stervens toe gewont,
Valt met sijn roof en buyt verslagen neer te grond.
Maar siende dat vergeefs gestreen was en geslagen,
Begint Bossu oock met sijn vyant te verdragen,
En onder vast bespreck en onderling verbant,
Haar 't schip geeft met het volck gewillich inde hant.
't Geen voort met al het geen dat sy daar binnen vonden,
Als oock den Graave wiert naar Hooren opgesonden.
(Triodon, blz.311-312)

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

Conclusie
Uit literair-historisch oogpunt markeert de Belgias een belangrijk moment in onze letteren.
Voor het eerst verschijnt daarmee in de Nederlanden een oorspronkelijk epos, dat de
duidelijke pretentie heeft de Vergiliaanse traditie voort te zetten. Van Bos is er echter niet
in geslaagd, deze pretentie waar te maken. Op twee punten schiet hij tekort. In de eerste
plaats blijkt hij niet voldoende vertrouwd geweest te zijn met het wezen van het epos en met
de

46
47
48

haack: haakbus (handvuurwapen).
Zie boven, blz. 454.
Zie boven, blz. 460, noot 21; blz. 462, noot 25; blz. 465, noot 34; blz. 467, noot 41; blz. 469, noot 43.
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structurele consequenties die daaruit voortvloeiden; hij ging aan het werk zonder de nodige
voorstudie en zonder de nodige planning. In de tweede plaats besteedt hij niet genoeg zorg
aan zijn verzen; hij stelt zich tevreden met een vlotte versificatie zonder diepgang of
originaliteit, en meent met de uiterlijke aanwending van een aantal epische imitaties te
kunnen compenseren wat zijn eigen vormgeving aan dichterlijke waarde mist.
Daar staat tegenover, dat Van Bos inderdaad vertellen kan. Welke bezwaren er ook tegen
de Belgias vallen aan te voeren, echt vervelend wordt hij daarin zelden of nooit. De (te grote)
haast waarmee hij schreef, heeft het voordeel dat zijn relaas een impetuositeit bezit die zich
aan de lezer meedeelt; het een is nog maar nauwelijks afgehandeld, of de aandacht is alweer
op het volgende gericht. Daardoor blijft de afwisseling bewaard, die de interesse gespannen
houdt. Ook de ingelaste epische imitaties dragen tot die afwisseling bij; in zoverre kunnen
zij, ondanks de uiterlijke aanwending, toch als min of meer functioneel worden aangemerkt.
De Belgias is een eerste epische zwaluw, die nog lang geen zomer maakt. Men kan er
zelfs over twisten, of het wel om een echte zwaluw gaat. Maar in ieder geval is de lucht niet
meer zo hélemaal leeg.

§ 4. De ‘Mauritias’
De Mauritias is veel bescheidener van opzet. In plaats van de talloze feiten uit vijf bewogen
oorlogsjaren wordt er slechts één enkele gebeurtenis in behandeld: de slag bij Nieuwpoort.
Het is dan ook begrijpelijk, dat Van Bos aanvankelijk gemeend heeft daarvoor met één Boeck
te kunnen volstaan. Maar onder het schrijven dijde dit uit tot een omvang die hij waarschijnlijk
niet had voorzien: 1658 versregels, d.w.z. ruim 500 meer dan het langste Boeck van de
Belgias (het derde). Bij nader inzien gaf hij er daarom de voorkeur aan, de drie - door Pavsen
gescheiden - onderdelen van zijn oversized Boeck voor te stellen als zelfstandige canto's.
Daartoe bestond des te meer aanleiding, omdat elk van deze onderdelen een vrij goed in
zichzelf afgerond geheel vormt. In het eerste wordt de nederlaag van Ernst Casimir bij
Leffinge beschreven, in het tweede komen de gebeurtenissen tussen dit treffen en de
eigenlijke slag bij Nieuwpoort aan de orde, in het derde de beslissende strijd en de glorieuse
overwinning. Bovendien zal Van Bos zich ook wel hebben laten leiden door de overweging,
dat een heldendicht in één Boeck tegen de epische traditie inging.
In het algemeen gaat de auteur in de Mauritias bij zijn epopisering van de historie op
dezelfde manier te werk als in de Belgias. Maar er is één belangrijk verschil! Ditmaal maakt
hij géén gebruik van het Wonderbaarlijke. Alle bovennatuurlijke episoden blijven achterwege;
nergens wordt er door God of de machten der Hel invloed uitgeoefend op het verloop van
de gebeurtenissen. Daardoor heeft dit tweede epos, ondanks alle overeenkomsten met de
Belgias, toch een ander ‘gezicht’ gekregen.

De historische bron
Zoals Van Bos zich in de Belgias voor de feiten in de eerste plaats gehouden had aan de
Neederlandsche Histoorien van Hooft, zo volgde hij nu Everhard van Reyd's Oorspronck
ende voortganck vande Nederlantsche Oorloghen. In 1644 was er van dit geschiedwerk bij
de weduwe van Everhard Clop-
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penburgh te Amsterdam een derde druk verschenen. Het lijkt mij niet uitgesloten, dat het
(her)-lezen van de gebeurtenissen uit 1600 in deze nieuwe editie hem tot het schrijven van
de Mauritias heeft geïnspireerd, op soortgelijke wijze als de verschijning van Hooft's Histoorien
49
in 1642 wellicht aanleiding is geweest tot het ontstaan van de Belgias. Ook ditmaal heeft
de dichter zich echter niet uitsluitend aan één bron gehouden. Wij komen bij hem soms
bijzonderheden tegen, die Van Reyd niet vermeldt en waarvan de herkomst zich moeilijk
laat vaststellen. Overigens dienen wij de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het
aanvaarden van de authenticiteit van dergelijke gegevens. Zoals wij bij de bespreking van
Canto II zullen zien, is het niet altijd uitgesloten dat zij als epische uitwerking aan Van Bos'
fantasie moeten worden toegeschreven. Bij de namen van aanvoerders, die Van Reyd niet
noemt, moet echter wel een additionele bron worden verondersteld.

Literaire voorbeelden
Door het Wonderbaarlijke los te laten heeft Van Bos zich in de Mauritias feitelijk afgekeerd
van de drie voornaamste voorbeelden, die hij in de Belgias had gevolgd: Vergilius, Statius
en Vondel. Behalve in de keuze van zijn onderwerp richt hij zich nu ook op dit punt naar
Lucanus, wiens Pharsalia - afgezien van de magie, waaraan de dichter geloofde - zich
kenmerkt door het ontbreken van bovennatuurlijke episoden. Waarom Van Bos daartoe is
overgegaan, valt niet met zekerheid te zeggen. In eerste instantie doet het enigszins
bevreemdend aan. Hij moet er zich immers bewust van zijn geweest, dat de eliminatie van
het Wonderbaarlijke voor hem het gevaar vergrootte in de kroniek te blijven steken. Daar
staat evenwel tegenover, dat hij in de Belgias met het bovennatuurlijke eigenlijk niet goed
50
raad geweten had en het slechts incidenteel als uiterlijk ornament had aangewend. Dat
zou kunnen verklaren, waarom hij er hier - nu hij op veel kleiner schaal werkte - liever maar
helemaal van afzag. Ook de vrees aan geloofwaardigheid in te boeten, als hij de
algemeen-bekende historische feiten met het Wonderbaarlijke ging omkleden, kan daartoe
hebben bijgedragen. En tenslotte moeten wij rekening houden met de mogelijkheid, dat het
weglaten van het Wonderbaarlijke een bewust experiment was; na de Belgias in Vergiliaanse
trant te hebben geschreven, zou Van Bos in de Mauritias geprobeerd kunnen hebben de
manier van Lucanus te volgen.
In ieder geval is de eliminatie van het Wonderbaarlijke nièt het gevolg geweest van een
verminderde epische ambitie bij de dichter. Het valt integendeel op, dat deze zijn best gedaan
heeft om het wegvallen van het bovennatuurlijke te compenseren door het accentueren van
andere epische kenmerken. Wij zullen daarop nog hebben terug te komen.
Het loslaten van Vergilius en Vondel als rechtstreeks model betekent overigens niet, dat
hun invloed in de Mauritias geheel ontbreekt. Incidenteel heeft Van Bos nog wel eens iets
aan hen ontleend; zijn exordium blijkt zelfs een directe navolging te zijn van wat er in de
Verovering van Grol aan de eigenlijke narratio voorafgaat. Méér dan aan hen heeft hij echter
te danken gehad aan Tasso. De belangrijkste episode uit Canto II is kennelijk geïnspireerd
op een soortgelijke gebeurtenis in het 19de boek van de Gerusalemme liberata.
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Bovendien herinnert de sfeer van de Mauritias voortdurend aan die van Tasso's epos, althans
voor wat de gevechts-scènes betreft. Het kan haast niet anders of Van Bos heeft bij het
beschrijven van de oorlogshandelingen en veldslagen, die zowel zijn eerste als zijn derde
Canto vrijwel geheel in beslag nemen, het voorbeeld van de Italiaanse meester voor ogen
gehad. Bij deze gaat het nooit om het strategisch verloop van de gevechten, maar om een
flitsende opeenvolging van kleurige totaal- en detailbeelden: impressies van mêlée's en
verwarring, close-up's van helden in actie, moment-opnamen van doden en gewonden, het
wisselspel van telkens weer nieuwe situaties en evenementen zoals die zich binnen de
beperkte gezichtskring van een ooggetuige voordoen. Tasso beschrijft niet het gehéél, maar
geeft een filmisch verslag van hoogtepunten die hij zijn lezers doet meebeleven. Een
onbedoeld gevolg daarvan is, dat zijn gevechtsbeschrijvingen steeds ongeveer op hetzelfde
neerkomen en - afgezien van de persoonsnamen - onderling vrijwel verwisselbaar zijn. Het
handgemeen tussen Christenen en Saracenen leidt immers iedere keer weer tot nagenoeg
dezelfde details, hoe verschillend van geval tot geval de uitslag van de strijd moge zijn.
Tegenover dit bezwaar, dat gemakkelijk tot monotonie zou kunnen leiden, staat echter het
grote voordeel dat de lezer veel rechtstreekser bij de gebeurtenissen betrokken wordt dan
anders het geval zou zijn; hij leest niet over een slag, maar staat er midden in. En Tasso's
dichterschap is sterk genoeg om die lezer telkens weer mee te slepen en dezelfde motieven
iedere keer weer nieuw voor hem te maken.
Naar ik meen, heeft Van Bos geprobeerd op eenzelfde manier de slagen bij Leffinge en
Nieuwpoort ‘filmisch’ weer te geven. Ook bij hem krijgt men geen duidelijk beeld van de
gevechtshandelingen als samenhangend geheel, maar ziet men een reeks ‘momenten’
daaruit aan zich voorbijtrekken. Omdat Van Bos als dichter niet in de schaduw van Tasso
kan staan, is men aanvankelijk geneigd dit toe te schrijven aan onmacht een overtuigende
samenhang te realiseren, te meer omdat zijn ‘momenten’ - in tegenstelling tot die van Tasso
- meestal een historische basis hebben en dus voor het verloop van de strijd betekenis
hebben gehad. Bij nader inzien blijkt deze mening echter moeilijk te handhaven. Als Van
Bos een overzicht van de gevechten als gehéél had willen geven, zou dat hem niet veel
moeite hebben behoeven te kosten; hij had dan kunnen volstaan met het weergeven van
wat hij bij Van Reyd vond. In plaats daarvan splitst hij evenwel diens relaas op in afzonderlijke
‘momenten’, die hij stuk voor stuk epopiserend uitwerkt en tot min of meer zelfstandige
episoden maakt. Bovendien voegt hij gedetailleerde beschrijvingen van verwoede gevechten
toe, die sterk herinneren aan Tasso's ‘impressies van mêlée's en verwarring’ en evenals
deze met kleine variaties bij een volgende gelegenheid met dezelfde verve worden herhaald.
Het lijkt mij weinig waarschijnlijk, dat deze overeenkomst op toeval zou berusten. Ik neem
dan ook aan, dat Van Bos bewust getracht heeft de verteltrant van Tasso na te volgen, zowel
ter wille van de meerdere kleur en levendigheid die daardoor mogelijk werden, als om zich
duidelijk te distanciëren van de kroniekstijl bij Van Reyd. Als deze veronderstelling juist is,
zou de aanduiding-achteraf van de drie gedeelten uit de Mauritias als canto's nog een andere
reden kunnen hebben dan alleen het feit dat zij te kort waren om ‘boecken’ te worden
51
genoemd. Misschien wilde Van Bos er tevens - of in de eerste plaats - mee aangeven dat
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zijn tweede epos goeddeels in de trant van Tasso geschreven was. De lezer moest dan zelf
maar ontdekken dat dit ‘goeddeels’ - anders dan hij in eerste instantie waarschijnlijk
veronderstelde - geen betrekking had op het bovennatuurlijke en magische dat de
Gerusalemme liberata kenmerkt, maar op de manier om gevechten en veldslagen episch
tot leven te brengen. De kleine mystificatie, die daarin besloten ligt, past goed in de sfeer
van de 17de eeuw; ik behoef in dit verband slechts te herinneren aan het mystificerende
spel dat Vondel twintig jaar eerder in de Verovering van Grol had gespeeld.
Voordat ik overga tot een nadere karakteristiek van de Mauritias, dien ik eerst een overzicht
te geven van de inhoud. Anders zouden mijn citaten en conclusies door het ontbreken van
de nodige achtergrond te veel in de lucht komen te hangen.

Canto I (494 regels; Triodon, blz. 317-330)
De eerste 36 regels bevatten de propositio, invocatio en dedicatio. Ditmaal volgt Van Bos
in zijn aanhef niet Statius, maar Vergilius: ‘Ick sing de waepenen en 's mans
kloeckmoedicheyt, // Voor wie de grootse siel genoeg ter aerde leit // Des vyants ...’. Bedoeld
worden de wapenfeiten en de kloekmoedigheid van Prins Maurits, al wordt diens naam niet
genoemd. Dat is in overeenstemming met de epische traditie: in de propositio moet de
identiteit van de held blijken uit de omschrijving van zijn persoonlijkheid en zijn grootheid,
52
niet uit zijn naam. Maar Van Bos breidt dit principe uit; hij past het ook toe in de invocatio
en de dedicatio. In de eerste omschrijft hij God in plaats van Hem te noemen, in de laatste
doet hij hetzelfde met Frederik Hendrik. Meer dan een technisch trucje is dit niet, en het
speelse karakter ervan doet afbreuk aan de ernst die de inzet van een epos behoort te
kenmerken. Zo doet het bijna ironisch aan, dat de identiteit van Maurits niet werkelijk onthuld
wordt door de omschrijving in de propositio, maar pas duidelijk blijkt uit de dedicatio waar
hij ‘voorsaat’ (voorganger) en ‘broeder’ van Frederik Hendrik genoemd wordt: een in episch
opzicht volkomen irrelevante bijkomstigheid. Het enige aardige is, dat een van de
aanwijzingen voor het ‘herkennen’ van Frederik Hendrik een literair tintje heeft. In de regel
‘Hoe met een stedekroon g'u scheedel hebt geciert’ (blz. 318) wordt onmiskenbaar
gezinspeeld op Vondel's Stedekroon van Frederick Hendrick, geschreven ter ere van diens
zegevierende veldtocht langs de Maas in 1632 (WB III, 384-386).
Afgezien van zijn naam-verzwijgend trucje blijkt Van Bos zich voor de grote lijn
van zijn exordium nauwkeurig te houden aan het voorbeeld, dat Vondel hem in
de Verovering van Grol gegeven had. Wij herkennen achtereenvolgens de inzet
met Arma virumque cano, de Christelijke invocatio, de dedicatio aan Frederik
Hendrik (al is deze bij Van Bos dan niet tevens de bezongen held), het beroep
53
op diens welwillendheid bij het lezen van 's dichters werk.
Met regel 37 begint dan de narratio. Van Bos valt nogal met de deur in huis. Zonder inleiding
over doel en achtergrond van Maurits' veldtocht, zon-
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der toelichting over de moeilijkheden waarin Aartshertog Albertus van Oostenrijk verkeert
door de muiterij onder zijn troepen - dat alles wordt blijkbaar genoegzaam bekend
verondersteld -, vangt hij mediis in rebus met vertellen aan. ‘Der Staten heirkracht nu doorliep
naar eygen lust // Een groot gedeelte van de rijcke Vlaemse kust’, terwijl Maurits niet bij
machte is aan het plunderen en branden een einde te maken. De weinige gezagsgetrouwe
Spaanse garnizoenen wijken voor de overmacht. Snaaskerke, Oudenburg en de
Albertusschans vallen in handen van Maurits, die met zijn hoofdmacht al tot bij Nieuwpoort
is doorgedrongen - op weg naar het kapersnest Duinkerken (blz. 318-319). Maar dan slaagt
Albertus er met grote moeite in, weer een geduchte krijgsmacht op de been te brengen. Hij
verzamelt alle gezagsgetrouwe troepen en weet de muiters op bepaalde voorwaarden te
54
bewegen tot medewerking aan deze éne veldtocht. Met dit leger rukt hij tegen Maurits op.
Snaaskerke wordt heroverd en het Staatse garnizoen over de kling gejaagd, Oudenburg
geeft zich over. Slechts vage geruchten omtrent dit alles bereiken Maurits, en het duurt vrij
lang voordat hij de gevaarlijke situatie kan overzien waarin hij zich bevindt (blz. 319-322).
Het ergste is, dat het gros van zijn leger aan de Zuidzijde ligt van het (alleen bij eb
doorwaadbare) water dat de haven van Nieuwpoort met de zee verbindt, terwijl Ernst Casimir
met de rest van de troepen aan de Noordzijde onmiddellijk bedreigd wordt. En dan gebeurt
wat ik niet korter en duidelijker kan samenvatten dan met de woorden van de historicus P.J.
Blok:
Maurits zond Ernst bevel den vijand zoo lang op te houden, totdat het water zou
vallen, maar Albertus liet geen tijd verloren gaan, trok aanstonds naar het strand
over eene brug, die men onbegrijpelijker wijze verzuimd had af te breken, en
joeg de door de overmacht verbijsterde troepen van den Graaf uiteen. Drieduizend
man waren voor het Staatsche leger verloren; 18 vaandels en 2 kanonnen vielen
55
in handen des vijands, die nu langs het strand zuidwaarts oprukte.
Van Bos weidt uitvoerig over deze slag - bij Leffinge - uit (blz. 323-330). Als Ernst Casimir
de vergeten brug reeds in handen van de vijand vindt, besluit hij desondanks ‘daar met sijn
macht en volck te houden stal’. Het wordt een heldhaftige strijd. Tot viermaal toe worden de
aanvallende Spanjaarden teruggeslagen; Albertus moet zelfs zijn ruiterij opdracht geven
om van het
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Hier last Van Bos een Vergiliaanse episode in: het afscheid dat de metgezellen van Aeneas bij hun
vertrek uit Sicilië moeten nemen van degenen die wegens plaatsgebrek op de schepen bij koning Acestes
achterblijven (Aen. V, 762-769). Bij het opbreken van Albertus' leger laat hij een soortgelijk afscheid
plaats vinden, dat hier overigens wat geforceerd aandoet:

Sie daar een grooten hoop van sielen out en jong
Het heyr verletten, om noch eens de lust te boeten,
En dees sijn vader dees sijn soone te begroeten,
Of broêr of betgenoot, daar gaat het jammren aan,
Daar wort het krijchsgewaat besprenckelt met getraen,
De vederbos ontciert door 't vriendelijck omarmen,
De lucht ontroert door al het steenen en het karmen,
En nau vermach men af te plucken met gewelt,
De schaar door treuricheyt en hartenleet onstelt.
(Triodon, blz. 320-321)
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eigen voetvolk neer te slaan ‘Wie dat soo koen was als sijn plaats slechts te verlaten’. Ernst
Casimir is overal tegelijk en doet wat hij kan om de zijnen aan te moedigen. Maar de
overmacht is te groot. ‘Iemant’ (blz. 327) houdt tenslotte de graaf voor, dat de slag verloren
is en hij het aan de goede zaak verplicht is zijn leven niet nodeloos op te offeren. Ernst
Casimir erkent de juistheid daarvan, en ‘bedroeft, en heel t'onvreeden, // Sijn snelle klepper
went, en slaande midden door // Sijn vyant, geeft sijn ros den teugel en het spoor, // En
scheydende uyt het velt 't gevecht laat, en tot vluchten // Sich self begeeft ...’ (blz. 329).

Canto II (554 regels; Triodon, blz. 330-344)
Op zijn vlucht, ‘van weinige gevolcht’, martelt Ernst Casimir zich met de vraag, hoe het
bericht van zijn nederlaag aan Maurits kan worden overgebracht, zodat deze weet zijn
voorhoede te hebben verloren en de gelegenheid krijgt maatregelen te treffen tegen een
overval door de Spanjaarden. ‘Iemant van sijn volck, door sijn verdriet bewoogen’ (blz. 331)
biedt zich dan aan, om te trachten door de vijandelijke linie heen het legerkamp van Maurits
te bereiken. Dankbaar neemt de graaf dit aanbod aan; ‘den jonckman’ begeeft zich dadelijk
op weg en bereikt al spoedig de tenten van de Spanjaarden. - Intussen weet Ernst Casimir
binnen de wallen van Ostende - een Staatse enclave in Vlaanderen - te komen, waar hij
moedeloos aan de leden van de aldaar vergaderde Staten-Generaal verslag uitbrengt over
zijn nederlaag. Zij troosten en bemoedigen hem; een bidstond wordt uitgeschreven. - Dan
keert Van Bos terug tot de jonge boodschapper, ‘van Ernest uytgesonden, // Om desen
neerlaech aan den veltheer te verkonden’ (blz. 333). Door stoutmoedig optreden weet deze
zich bij een Spaanse patrouille aan te sluiten en in de legerplaats te komen. Hij vindt daar
gelegenheid zich slapend te houden bij de tent, waarin Albertus met zijn staf overleg pleegt
over het verdere verloop van de onderneming tegen Maurits (blz. 335-336). Hij luistert alles
af, en slaagt er vervolgens in te ontsnappen door met zijn paard de ‘waterstroom’ - welke,
blijft onvermeld - over te zwemmen (blz. 337).
Ik heb voor dit afluisteren van Albertus' beraadslagingen geen enkele bevestiging
kunnen vinden. Wij hebben hier dan ook ongetwijfeld te doen met een ontlening
aan Tasso. In Gerusalemme XIX, st. 56-65, beleeft Vafrino, die door zijn meester
Tancredi als verspieder naar de legerplaats van sultan Soliman is gezonden,
een soortgelijk avontuur. Ook Vafrino beweegt zich onder zijn vijanden alsof hij
erbij hoort. Hij ontdekt een scheurtje in de behangsels van de Sultan-tent,
waardoor hij naar binnen gluurt. Aandachtig geworden door het horen van de
naam Godfried, luistert hij de plannen af die gemaakt worden om deze te
vermoorden. Zodoende kan hij de Hertog nog bijtijds waarschuwen. - Intussen
vertelt Van Reyd wèl, dat er ‘twee ofte drie van die geslagene van Gr. Ernsten
hoop, quamen door omwegen by Pr. Maurits, ende vertelden watter ghebeurt
56
was’. Ook vermeldt hij het overleg tussen Albertus en diens bevelhebbers over
de vraag, of zij na de overwinning op Ernst Casimir het leger van Maurits zullen
uithongeren dan wel aanvallen, waarbij tot het laatste besloten wordt. Dat komt
precies overeen met wat
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Van Bos de boodschapper van Ernst Casimir te weten laat komen, als hij het
overleg van de Aartshertog met de zijnen afluistert. - Wij dienen de bewuste
episode dus te zien als een combinatie van: feitelijke gegevens naar Van Reyd,
intrige naar Tasso, details naar eigen vinding.
Na het overzwemmen van ‘de diepe en straffe watervloet’ rijdt de jonge krijgsman in grote
spanning en angst verder, ‘Sich denckende verrast, en elcken oogenblick // Bespiet en
achterhaalt, waer dat hy hoort de winden // Een blat beweegen, aen de hoochgetackte linden,
// Of 't lichte pluymgediert te soecken sijn gemack, // Sich self verroeren of beweegen op
57
een tack’ (blz. 337). Maar tenslotte bereikt hij veilig de legerplaats van Maurits, en brengt
deze het nieuws over betreffende de nederlaag van Ernst Casimir en de plannen van de
vijand (blz. 338). - De Prins treft onmiddellijk zijn maatregelen. Hij zendt graaf Lodewijk
Gunther van Nassau - een jongere broer van Ernst Casimir en bevelhebber van de ruiterij
- bij het intreden van de eb naar de overkant van de Nieuwpoortse haven om de opmars
van de Spanjaarden te vertragen en zo het gros van het leger de gelegenheid te bieden bij
laag water eveneens over te steken. Aan de overzijde van de haven stoten de ruiters van
Lodewijk Gunther vrijwel dadelijk op die van de vijand. Het komt tot schermutselingen, die
in het voordeel van de Staatsen verlopen; er valt zelfs een hopman in hun handen (blz.
339-342). - Onderwijl slaagt Maurits erin, zijn leger over het water te brengen en op te stellen
voor de slag. Hij spreekt de soldaten toe (blz. 342-343). Als hij de jonge Frederik Hendrik
in veiligheid wil brengen op een van de schepen die hij zee laat kiezen, smeekt deze zó
ernstig te mogen blijven dat hij tenslotte daarin toestemt (blz. 344).

Canto III (610 regels; Triodon, blz. 344-360)
Dan begint de grote slag: ‘En nu het krijchsgerucht en 't dreunen der tamboeren, // En van
trompetten, ginck de hooge locht beroeren, // En gaf een aenvanck en beginsel tot den strijt’
(blz. 344-345). Deze heeft een wisselend verloop, waarbij het er voor de Staatsen soms
heel somber uitziet. Van Bos geeft daar geen duidelijk beeld van; naar het voorbeeld van
58
Tasso concentreert hij zich op het uitbeelden van mêlée's en het heldhaftig optreden van
afzonderlijke aanvoerders. In een eigenmachtige, maar succesvolle charge slaat Lodewijk
Gunther de Spaanse ruiterij terug en achtervolgt ze tot onder de wallen van Nieuwpoort (blz.
346-348). Wij zijn getuige van de felle strijd om een aantal duintoppen door ‘den ridderlijcken
Veer’ [= Sir Francis Vere] (blz. 348-351); van een nieuwe charge door Lodewijk Gunther,
maar nu op bevel van Maurits (blz. 352-354); van de redding van Vere, wiens paard onder
hem neergeschoten is, door ‘een Edelman’ die hem achter op het zijne neemt (blz. 354-356);
van de hulp die Vere's broeder en Bael [= hopman Van Balen] op last van Maurits aan de
benarde Engelse troepen brengen (blz. 356-357); van een nieuwe aanval die Francis Vere
daarop inzet (blz. 357), een derde charge door Lodewijk Gunther (blz. 358). - Tenslotte
beginnen de Spanjaar-
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Opnieuw een reminiscens aan Vergilius. Als Aeneas, met zijn vader op de rug, Ascanius aan de hand
en Creüsa achter zich, uit Troje vlucht, schrikt ook hij van ieder geluid (Aen. II, 728-729):

Nunc omnes terrent aurae, sonus excitat omnis
Suspensum, et pariter comitique onerique timentem.
58

Zie boven, blz. 474.
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den te wijken, op een kleine groep onder Bostoch na, die zich liever doodvecht en dat ook
doet (blz. 358-359). Het wijken gaat over in een verwarde vlucht, waarbij zij meedogenloos
door de Staatsen worden bestookt: ‘En nu men anders niet en sach aen alle oorden, // Als
bloedge heevicheit, ombrengen en vermoorden ...’ (blz. 359). Aartshertog Albertus zelf wordt
door een Fransman ‘met het sinckroer in de hant’ gevangen genomen, maar raakt weer vrij
59
doordat een Duitser in Spaanse dienst ‘die den Vorst aan syn geweide kon // Vaart toe van
achteren, en sonder veel te spreecken, // Heeft met een scherpe speer den Fransman
dootgesteken’ (blz. 360). Minder gelukkig is de Spaanse bevelhebber Mendoza ‘die
60
besprongen // Door twee soldaten, wiert gedreven en gedwongen // (Hem ) op te geeven,
en tot merckelijcke schand, // Den Veltheer endelijck geleevert in de hant’ (blz. 360). Met
deze laatste regels eindigt abrupt de Mauritias.

Epopiserings-middelen
Door de eliminatie van het Wonderbaarlijke verloor Van Bos de beschikking over het meest
opvallende en gemakkelijkst herkenbare epopiserings-middel. Zoals ik hierboven terloops
61
al heb opgemerkt, heeft hij getracht dit te compenseren door veelvuldig en nadrukkelijk
gebruik te maken van andere epische structuur-elementen. De drie voornaamste daarvan
zijn: de epische allocutio, de Homerische vergelijking en de Tassoniaanse methode van
62
gevechts-beschrijving. Over elk van deze drie een enkele opmerking.
De epische allocutio treedt het minst op de voorgrond. Eigenlijk kan men zelfs niet zeggen,
dat zij frequenter voorkomt dan in de Belgias. Maar wel is het effect hier in het algemeen
gelukkiger. Dat komt, doordat in de Mauritias slechts één gebeurtenis wordt behandeld,
zodat elk detail - ook elke toespraak in oratio recta - betrokken blijft op de hoofdhandeling.
Dientengevolge wekken de allocuties minder gauw de indruk naar verhouding te lang te zijn,
en worden zij zelfs meermalen functioneel. Jammer is echter, dat Van Bos nu en dan die
werking zelf weer verstoort. De bedoeling van de epische allocutie is immers, een epische
realiteit op te roepen waaraan de lezer deel heeft: deze moet de spreker als het ware het
woord zien nemen en hem horen spreken. Die suggestie van directheid wordt echter te niet
gedaan, als de allocutio wordt ingeleid met regels als: ‘Gaet met hem voeren dees of
63
diergelijcke reên’ (blz. 311) of ‘Voer haar het eerste toe, met dees of sulcke reeden’ (blz.
332). Er blijkt uit, dat de dichter de techniek van de allocutie slechts als uiterlijk middel
hanteert, zonder er zich rekenschap van te geven waar het eigenlijk om gaat.
In tegenstelling tot de allocuties zijn de Homerische vergelijkingen duidelijk talrijker dan
in de Belgias. Maar ook hier brengt de eenheid van handeling mee, dat zij in het algemeen
niet als storende onderbrekingen aandoen en vaak zelfs een positief effect hebben. Bovendien
zijn zij hier minder stereotiep. Het komt zelfs voor dat Van Bos ons verrast met een
uitgesproken gelukkig beeld, al behoeft dit niet te betekenen dat er geen literaire reminiscens
aan
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aan syn geweide kon: aan zijn kleding herkende.
De tekst heeft Dy (= u), omdat Van Bos aan zijn slotregels de vorm geeft van een allocutio tot Mendoza.
Zie boven, blz. 473.
Zie noot 58.
Voer haar toe: sprak hen aan.
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ten grondslag ligt. Zo b.v. als de ruiters van Lodewijk Gunther de gevaarlijke havenmond
van Nieuwpoort oversteken (blz. 339):
64

Soo in Meanders diep een witgepluymden hoop
Van swanen, uyt de vlucht van over d'hooge toppen
Der bergen, werpt sich neer, en gaat den doorganck stoppen
Der golven, en bedeckt met veeders wit als snee,
De mont des waaters en de kalmte van de see.

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

Zulke vergelijkingen dragen er inderdaad toe bij, de Mauritias uit te heffen boven de kroniek
en in de sfeer van het epos te brengen.
Nog effectiever is in dat opzicht de Tassoniaanse verteltrant voor gevechtsepisoden. Ik
laat hier de beschrijving volgen van een mêlée in het heetst van de slag bij Nieuwpoort, als
de Spanjaarden een aanval doen op de door Sir Francis Vere bezette duinen (blz. 349):
Daer rees een hart gevecht, en yeder sonderlingen
Deed daer sijn best; de een de hoochte te bespringen,
Ontsach noch vier noch swaert noch wat hem wederstaet,
En licht dat prijckel en dat groot gevaer versmaet:
5 En kreunt sich niet of hy uit 't midden van haer allen,
De een en d'andre siet ter aerden neder vallen;
Dees door een vinnich loot geworpen neer te gront,
En die door swaert of spiets doorstoocken en gewont.
65
En d'ander weder haer en 't haere te verweeren,
10 En den bespringer met gewelt daer af te keeren,
Stout op sijn voordeel en verstoort door d'overlast,
Rept sijne handen en sijn rappe voeten vast,
Nu hier dan weder daer het vyantlijck vermoogen
66
Te stutten poogend, en te treden onder d'ogen,
67
15 En yl te maecken daer so mennich harden stoot,
Geparst door 't prijckel en gedreeven door de noot.

Een soortgelijke episode vindt men reeds eerder op blz. 325 (waar het om de slag bij Leffinge
gaat), en bepaalde uitdrukkingen - b.v. ‘door een vinnich loot geworpen neer te gront’ - keren
ook elders met kleine variaties wel te-
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Meander: rivier in Klein-Azië.
haer en 't haere te verweeren: om zichzelf en het hunne (de door hen bezette hoogte) te verdedigen.
stutten: tegenhouden.
yl: ijdel, vergeefs.
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rug. Maar de lezer voelt deze herhalingen niet als een bezwaar; hij aanvaardt ze als
bestanddelen van de epische stijl, zoals zij ook bij Homerus en Vergilius geregeld voorkomen.
Ongeveer hetzelfde geldt voor de beschrijving van het optreden der aanvoerders. Ook
hier geef ik één voorbeeld voor alle. Het gaat om Maurits tijdens de meest hachelijke
momenten van de strijd in de Nieuwpoortse duinen (blz. 351):
En ondertusschen den aansienelijcken helt
En veltheer, toonde oock sijn moet en dapperheeden,
En wat syn plicht vereyst volvoerde, dan met reeden
Aanpraatend hart en moet syn volck, dan met beleit(,)
5 Syn hulp verdeelende, naar reden en bescheit
Daar 't noot was keerende, om weder op te rechten
Der mannen kloecke moet, en yver in het vechten.
Dan weederhoudende den blooden in haar vlucht,
Vergaderende die verslagen, of beducht,
10 Den krijch verliepen, en opweckend haar begeeren,
Weer doende naar den strijd en haren vyant keeren.

Men kan moeilijk ontkennen, dat het Van Bos in dergelijke gedeelten gelukt is het gevaar
van een kroniekmatige verteltrant te overwinnen.

Proeve van het resultaat
Ter illustratie van het gemiddelde, dat Van Bos in de Mauritias als epopiserend dichter weet
te bereiken, citeer ik een fragment uit het tweede Canto. Lodewijk Gunther is met zijn ruiters
over de havenmond getrokken en krijgt nu aan de Noordzijde contact met de ruiterij van de
vijand. Wat er dan gebeurt, laat ik eerst volgen in de woorden van Van Reyd en vervolgens
in die van de Mauritias. Daardoor wordt het mogelijk na te gaan, hoe nauw Van Bos zich
enerzijds aan de feiten uit zijn bron houdt, en hoe gretig hij anderzijds elke kans aangrijpt
om die epopiserend uit te werken.
Als Lodewijk Gunther contact met de vijand heeft gemaakt - aldus Van Reyd -,
Verstendight (hy) hier af Pr. Maurits/ ende dat hy sonder synen uytdruckelijcken
last van die plaets niet wijcken soude/ hem biddende mettet voetvolck te haesten/
aengesien de vyant alreede so na was/ dat men begoste te schermutseren. Pr.
Maurits ontbiedt/ dat den grootsten dienst dien hy dien dagh van hem verwachte/
ware/ den vyant so lang optehouden/ tot dat hy respijt hadde/ zijn Legher door
die Have te brengen/ ende dat hy den Ridder Veer/ met den Voor-tocht van
'tvoetvolck datelijck oversenden wilde: Die Ruyterye vanden Ertz-hertogh/ Gr.
68
Lodewijcx ordeninge siende/ tucte datelijck ende bleef buyten een kartouwen
scheut staen/ schicte een kleyn getal te schermutseren/ 't selve dede Gr.
Lodewijck ooc/ kreeg eenen Italiaenschen Capiteyn gevangen/ ende verstont de
nederlaghe van sijnen Broeder. (blz. 625)
Bij Van Bos zendt Lodewijk Gunther de beide verkenners, die de nabijheid van de vijand
hebben ontdekt, door naar Maurits

68

tucte: draalde, vertraagde zijn opmars.
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En doet haer seggen, dat sy selver des bescheyen,
De vyant hebben sien recht op haar komen aen,
En dat hy Grave uyt sijn plaetse niet sal gaan,
Al sou hem duysentmael het leven syn benoomen,
Voor dat hy des 't bevel des Veltheers heeft bekoomen.
Verwondert en verheucht was desen braven helt.
Verheucht, om dat hy nu ten minsten in het velt
Of sterven sou, of 't hooft syn vyant moogen bieden,
En doortocht vinden en voor hem en voor syn lieden.
Ia self de vreucht was in sijn aensicht openbaer,
Alreets wel wenschende syn moedicheit aldaer
Te toonen, en vol herts sijn vyant toe te varen,
70
Gelijck het moedig ros, ontrent Alpheus baren,
Gekomen om ter loop te winnen prijs en lof,
Als 't de trompette hoort, staet in het gulle stof
En trampelt, en sich self kan nauwlijcks wederhouwen, [.]
Hy geeft haer weder last den Graeve van Nassouwen
Te seggen, dat hy heeft de bootschap aengehoort,
En dat de beste dienst die hy hem rechte voort
Bewijsen kan, is niet als met sijn volck te stutten
Den vyant, en hem self soo lange te beschutten,
Tot dat hy met de rest van 't leger sy gelant,
En hem met al sijn macht kan bieden onderstant:
En dat Franciscus Veer hem met sijn oorlochs benden
Flux by sal sijn: en gaet haer soo weeromme senden.
Den vyant onder dies was nu alreets soo dicht
Gekoomen, dat hy kreech de heirkracht in 't gesicht
Der Staten, des hy strax sijn troepen in het hellen
Der duynen, op de strant sich doet ter neder stellen,
En om te proeven eens sijn knechten lust en moet,
Send eenge ruiters heen 't geen oock den grave doet:
Die met malkanderen daer daadlijck toe gaen rechten
Een kleenen ooreloch, en wonder lustich vechten,
Elck ander groetende met wapens in de hant, [.]
Daer was eerst recht te sien wat ieder in het sant
Vermogt, wat moet en kragt by hem mocht sijn gevonden,
Wie dattet alderbest syn dapper ros in 't ronde
Kost dreyen, om 't geschut des vyants te ontgaen,
En op syn voordeel weer op nieu te vallen aen.
Daer hielp de vroomheit, daer de vaerdicheit ter wapen,
Daer konst van vechten, om syn vyant te betrapen
Op 't onversienste, en door rappicheit van hant,
Hem neer te werpen en te helpen aen een kant:
Of af te schutten met geleerde en kloecke streecken,
Sijn weederstander, en syn slagen en sijn steecken.
't Scheen geen gevecht maer eer een vrolijck hantgespel,
Van meesters in de kunst, soo even als men wel
In Vorsten hooven siet op feestelijcke dagen,
Om groote vrouwen en Princessen te behagen,
So heftich niet als vol van kloeckheit en bescheit,
Soo bloedich niet als vol van toorn en hevicheit:
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des bescheyen: daartoe (nl. voor verkenning) aangewezen.
Alpheus: de grootste rivier van de Peloponnesus, die vroeger bij Olympia in zee uitmondde. Vandaar
Van Bos' zinspeling op de paardenrennen bij de Olympische spelen.
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Dit duerd' een wijl, tot dat te swak voor ons vermogen
71
Den Iber liet 't gevecht, en weer is afgetogen,
Nalatende een deel der synen in het sant,
55 Als oock een hopman als gevangen in onse hant.
Voorspoockend haren val en sware nederlagen,
Waar met haar onsen Vorst doen en ter selver dagen
Den lust brack, en vergaan haar overmoedicheit,
En groote hoochmoet deed vol trots en onbescheit.
(Triodon, blz.340-342)

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

Conclusie
Doordat het in de Mauritias om één enkele gebeurtenis gaat, is de structuur daarvan veel
gelukkiger uitgevallen dan die van de Belgias. Er is ditmaal geen sprake van juxta-positie
en het ontbreken van samenhang. De éne gebeurtenis brengt vanzelf mee, dat er eenheid
van handeling is. De symmetrische bouw - een veldslag in het eerste en in het derde Canto,
met het afluister-avontuur als hart van het tweede - kan niet anders dan geslaagd worden
genoemd; dat de symmetrie tevens antithetisch is - in het eerste Canto loopt de slag uit op
een nederlaag, in het derde op een overwinning - is nog een plus-punt te meer. Natuurlijk
werd deze gelukkige structuur in de hand gewerkt door het verloop der gebeurtenissen die
de auteur te behandelen had, maar men mag ze toch niet dááraan alleen toeschrijven. Van
Bos heeft wel degelijk recht op waardering voor de dispositio van zijn stof. Hij had de
nederlaag van Ernst Casimir niet zó uitvoerig hoeven te behandelen dat zij het tegenbeeld
werd van de overwinning die Maurits behaalde. Hij had de inhoud van zijn tweede Canto in
enkele tientallen regels kunnen samenvatten, zonder er een interlu-
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Den Iber: (hier voor) Spanje, de Spanjaard.
Zie boven, blz. 471.
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dium van te maken dat op zichzelf een boeiend geheel vormt. Hij had zijn beschrijving van
de gevechten zakelijker en kroniekmatiger kunnen houden, zonder de Tassoniaanse toets
die er leven en beweging in brengt.
De eliminatie van het Wonderbaarlijke, die wij in eerste instantie geneigd zijn te betreuren,
blijkt achteraf toch eerder een voor- dan een nadeel. Zolang Van Bos het Wonderbaarlijke
niet op de manier van Tasso tot drijvende kracht kon of wilde maken van alles wat er in zijn
epos gebeurt, was het ontbreken van een incidenteel en arbitrair gebruik ervan geen verlies,
maar kwam het integendeel de natuurlijkheid en geloofwaardigheid van zijn werk ten goede.
In tegenstelling tot de Belgias mag de Mauritias als epos dan ook geslaagd worden
genoemd. Althans als historie-epos - wat betekent dat het naar de opvattingen van de
contemporaine theoretici geen wèrkelijk epos was, maar epopiserende geschiedschrijving
in de trant van Lucanus. Iets anders had Van Bos echter niet beoogd, zodat deze restrictie
geen afbreuk doet aan de betekenis van zijn Mauritias. Helaas wordt die betekenis wèl
gerelativeerd door het feit, dat zijn dichterschap te zwak was om er de poëtische bezieling
in te brengen die aan dit werk blijvende waarde zou hebben verleend.

§ 5. De ‘Batavias of Batavische Aeneas’
Uit de alternatieve titel ‘Batavische Aeneas’, die Van Bos aan de Batavias meegaf, blijkt wat
hij met zijn nieuwe epos beoogde. Het moest de Nederlandse aequivalent van de Aeneis
zijn, ‘spreeckende vande Hollantsche beginselen’ (= handelend over het ontstaan van
Holland) op eenzelfde wijze als Vergilius dat gedaan had van de ‘Romeynsche beginselen’.
En ook hier moest een held in het middelpunt staan, die als grondlegger fungeerde van de
machtige staat die uit deze ‘beginselen’ zou voortkomen: een Batavische (= Nederlandse)
Aeneas.
Het doel, dat Van Bos zich stelde, komt dus volledig overeen met wat Ronsard voor ogen
stond bij het schrijven van de Franciade. En ook de wijze, waarop hij bij de realisering
daarvan te werk ging, loopt parallel aan die van zijn Franse voorganger. Ronsard kon bij
zijn opzet steunen op een bestaande Francus-mythe, die aan het begin van de 16de eeuw
door Jean le Maire de Belges in zijn Illustrations de Gaulle et Singularitez de Troie opnieuw
73
naar voren was gebracht; het kwam er dus op aan, deze mythe zó te vervormen en uit te
breiden dat zij een fabula opleverde die in grote lijnen aan het verloop van de Aeneis
herinnerde. Van Bos doet precies hetzelfde. Ook hij gaat uit van een bestaande mythe over
Baeto als stamvader van de Batavieren, en bewerkt die naar het model van de Aeneis. Deze
treffende overeenkomst behoeft overigens niet te betekenen, dat Van Bos bij de opzet van
zijn Batavias het voorbeeld van Ronsard zou hebben gevolgd; daarvoor ligt de methode te
veel voor de hand. Anderzijds mag men die invloed echter ook niet als onmogelijk uitsluiten.
Bij een polyhistor als Van Bos is het alleszins denkbaar, dat hij de Franciade kende.
74
Het heeft geen zin, hier op de oorsprong en de varianten van de Baetomythe in te gaan.
Van Bos heeft namelijk slechts één enkele bron gebruikt,
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Zie boven, blz. 84.
Men vindt daarover een en ander in Veenstra's inleiding op zijn uitgave van Hooft's Baeto: P.C. Hooft,
Baeto, ed. F. Veenstra (Zwolse Drukken en Herdrukken nr. 11; Zwolle 1954), blz. 64-69.
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waarin hij alles vond wat hij nodig had en waarmee wij bij de bespreking van zijn epos dus
kunnen volstaan.

De bron voor de Baeto-mythe
Die bron is de berijmde vaderlandse geschiedenis, die in 1645 werd uitgegeven door de
75
blinde auteur Kasper Wachtendorp en waarvan het titelblad luidt:
Oude Hollandsche Geschiedenissen // Ofte Corte // Rym-Kronyck // Verdeelt in
XIIII Boecken, // beginnende van de Suntvloet, tot den Iare 1560. // Verciert // Met
verscheyden copere Platen // Door // Casparvm Wachtendorp // Tot Amsterdam,
76
// Gedruckt by Iohannes Pauli, op de // Geldersche Kay inde Romer, Anno 1645.
Uit dit werk blijkt, hoe ook de rijmkroniek zich aangepast had aan de poëtische opvattingen
van het midden der 17de eeuw. De verdeling in Boecken behoeft misschien niet uitsluitend
op rekening van die aanpassing te worden gesteld, al zal zij er ongetwijfeld door zijn
bevorderd. Daarentegen is de versificatie - in weliswaar weinig poëtische, maar over het
algemeen goed geconstrueerde alexandrijnen, met zorgvuldige alternering van mannelijke
en vrouwelijke rijmparen - typerend voor de tijd van ontstaan. Wachtendorp kon zich voor
zijn rijmkroniek geen andere versvorm voorstellen dan de verhalende alexandrijn. Bovendien
maakte hij vrij veelvuldig gebruik van de epische allocutie, van vergelijkingen die men met
enige goede wil Homerisch zou kunnen noemen, en soms zelfs - zij het dan terloops - van
het Wonderbaarlijke. Dat laatste is b.v. het geval, als hij beschrijft hoe in de tijd van Noach
de mensheid steeds meer ontaardde, zodat er geen plaats bleef voor de Deugd: ‘De deucht,
de edele Vrou wert Ballingh op der aerde, // En vloogh ten hemel op, daer sy haer reynheyt
spaerde. // Sy quam voor Godes Throon met scheuren in haer kleet, // Met tranen op de
wangh en klaeghde soo haar leet. [:] // Zijt ghy niet groote Godt de geene die my baerde?’
enz. God geeft aan haar klacht gehoor en besluit tot de Zondvloed. - Het blijven echter
slechts uiterlijkheden. In wezen is Wachtendorp's werk inderdaad niet meer dan het titelblad
aankondigt: een rijm-kroniek, d.w.z. een pretentie- en compositieloos relaas van feiten,
overleveringen en anecdoten, in zoveel mogelijk chronologische volgorde.
Wat er over Baeto - hier Bathus genoemd - wordt meegedeeld, laat zich als volgt
samenvatten.
De nakomelingen van Grijph - een kleinzoon van Jafeth, die na de behouden landing van
de Ark zijn vader Noach verlaten en zich in Europa gevestigd had - waren in Hongarije tot
een volk uitgegroeid. Zij dienden de veldgod Pan en leefden aanvankelijk in vrede en
voorspoed. Daarin kwam echter verandering, toen de betekenis van het zout als
conserverings-middel werd ontdekt en de zoutwinning zich ontwikkelde. ‘De Heeren van het
Landt die stelden hier op keuren, // En tollen al te swaer voor het gemeene Volck’. Dat leidde
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Volgens I.J. Brugmans was deze ondanks zijn blindheid achtereenvolgens predikant te Deursen (NB),
Nieuwpoort, Oudewater, Breda en Gouda, waar hij in 1700 stierf (N.N.B.W., V, kol. 1084). In het oudere
Biographisch Woordenboek van A.J. van der Aa wordt echter gewaarschuwd tegen verwarring van de
blinde Amsterdamse auteur met de predikant van diezelfde naam.
In 1648 verscheen van dit werk een tweede druk in 's-Gravenhage.
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tenslotte tot een burger-oorlog. ‘Het onderdruckte deel heeft tot haer Hooft verkooren //
Bathus, een deftigh man van d'oude stam gebooren’. Hoewel deze trachtte met koning
Handolph tot een vergelijk te komen, kreeg hij daartoe geen kans. Met een machtig leger
rukte Handolph tegen Bathus op, ‘Die met een kleynen hoop heeft op het vlacke Veldt // Sijn
Leger [= legerplaats] uytgevoerdt, en Tenten neer-gesteldt’, waar hij ‘houdt hem stil, besloten
in de wallen’. Door een nachtelijke uit- en overval weet hij Handolph's leger tot de aftocht te
dwingen. De koning keert daarop ‘met grooter macht’ terug, ‘Maer Bathus met sijn Volck
heeft hem alsoo ontfaen // Dat Handolph van het Paerdt gevallen, t'huys most gaen’. Ook
een derde poging van de koning om het verzet te breken mislukt,
En eyndelijck besluyt hy lijf om lijf te vechten,
In 't toesien van sijn Volck en oock van Bathus Knechten:
Dit was ontrent die tijdt dat Turnus wierdt gedoodt,
Die Heer Aeneas een gelijcke strijdt aen-boodt.

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

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

Vanuit de Betuwe breidt Bathus' volk - ‘Dat zijn de Batavi die soo veel Schrijvers roemen’ zich verder over het land uit, tot aan de zeekust. Evenals de Betuwe is ook dit gebied naar
Bathus genoemd: het Griekse woord βάϑος betekent immers ‘hol en diep’, vandaar de naam
Hol-land. Een ander deel van de Bataven vestigt zich onder leiding van Bathus' broeder
Salant in de streek die naar hem Zeeland heet; daar wordt een stad gebouwd, welke ter
gedachtenis aan Bathus' en Salant's vader Meetèl de naam Middelburg krijgt. Ook degenen,
die in de Betuwe zijn gebleven, gaan over tot de stichting van een stad: ‘Batavoduyren [=
78

o

o

Batavodurum]: // Dat Wijck te Duyrstee is, gelegen by de Ling’. (fol. C r - D2 v )

77
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Wachtendorp doet hier blijkbaar een wat geforceerde poging om zijn voorstelling van zaken in
overeenstemming te brengen met de mededeling van Tacitus (Germania 29) dat de Batavieren ‘Chattorum
quondam populus et seditione domestica in eas sedes [= het eiland der Batavieren] transgressus’ waren.
Een zonderlinge situëring; heeft Wachtendorp misschien de Linge met de Lek verward?
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Verder-op komt de legende van de stad Gelder aan de orde. Ten tijde van de Franse koning
Karel de Kale werd de streek bij de Niers geteisterd door een monster: ‘Een feninigh wildt
gediert, gebroetsel van een Haen, // Of van een water-slangh’, zowel met een ruige huid als
met veren bedekt, dat met ‘wonder hees geluyt, gelijck een menschen stem, // Riep driemael
79
Gellere met vreselijck gebram’. Niemand durfde in de buurt te blijven wonen. Maar tenslotte
wisten ‘twee Soonen van de Heer van Pont’, Wichardt en Lupoldt, het monster te doden.
80
Wichardt ‘heeft daer na de plaets met muyren omgevadt, // Dat is nu Gelderen een redelijcke
o

o

Stadt: // Die heeft het gantsche Landt rondtom de naem gegeven’. (fol. F r - v )
Nog weer verder-op wordt nader ingegaan op de voorgeschiedenis van Holland, waar ‘als voor-verhaelt’ - de Bataven zich kwamen vestigen. Er woonden daar ook reuzen. Bekend
is vooral de reuzin Walberech geworden:
Die plagh ontrent den Haegh haer wolligh Vee te voen,
Sy weyden Ossen en oock Paerden in het groen;
Gewendt van Hollandt af na Engelandt te treden,
Door 't midden van de Zee met uytgestreckte leden.

Wachtendorp kan niet nalaten daaraan toe te voegen, dat zij een waardige vrouw voor
o

o

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

Even verder wordt zij vol-uit ‘de Toveres Medea’ genoemd, zodat er niet aan getwijfeld
o

o

81

behoeft te worden wèlke ‘Medee’ Wachtendorp op het oog heeft. (fol. H v - H2 r )

79
80
81

gebram: gebrul.
Zo genoemd naar de roep van het monster: Gellere.
Aan welke bron Wachtendorp zijn gegevens heeft ontleend, heb ik niet nagegaan. H. Kampinga vermeldt
in zijn De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der
XVIe en XVIIe eeuw (diss. Leiden; 's-Gravenhage 1917) de Baeto-mythe slechts zeer terloops. Hij verwijst
daarbij naar Gerardus Noviomagus' Historia Batavica (1530), maar voegt in een noot toe dat Noviomagus
naar eigen zeggen een oudere kroniek volgt, die niet identificeerbaar bleek (blz. 65). Kampinga noemt
in dit verband het boek van Wachtendorp niet, maar het komt wel voor in zijn ‘Lijst van gebruikte auteurs’
(blz. XXXII). - Meer aandacht aan Wachtendorp's kroniek wijdt H. van de Waal in zijn Drie eeuwen
vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800, 2 delen ('s-Gravenhage 1952): deel I, blz. 80; deel II,
blz. 40 (sub 80: 5 en 6), en blz. 53 (sub 104: 5). Op laatstgenoemde bladzijde wordt ook de Batavias,
die in Kampinga's ‘Lijst’ niet voorkomt, terloops genoemd, zonder dat er echter verband wordt gelegd
tussen dit epos en de kroniek van Wachtendorp. - Ik heb het aan mijn oud-leerling Dr. P.E.L. Verkuyl te
danken, dat ik dit verband heb ontdekt. Hij wees er mij namelijk op, dat de Batavias door Van de Waal
wordt vermeld, wat er mij toe bracht de bewuste plaats op te slaan. Ik vond daar in dezelfde noot de
opsomming van een reeks curieuse namen uit Wachtendorp's rijmkroniek die op één na ook in de Batavias
voorkomen. Nader onderzoek bracht toen aan het licht, dat deze kroniek de bron is geweest waaraan
Van Bos alle gegevens voor de Baeto-mythe heeft ontleend.
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Ik heb Wachtendorp's mededelingen over de legendarische ‘Hollantsche beginselen’ met
enige uitvoerigheid weergegeven, omdat daardoor straks des te duidelijker zal blijken, hoe
integraal ze in de Batavias werden overgenomen. Zonder het boek van Wachtendorp zou
Van Bos zijn heldendicht niet hebben kunnen schrijven. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk,
dat hij door de lezing daarvan op de gedachte gekomen is, Baeto tot held van zijn derde
epos te kiezen.
Het typeert de jonge epicus, dat wij nu al voor de derde maal tot een dergelijke conclusie
komen. Steeds weer dringt het vermoeden zich op, dat een pas-verschenen boek hem tot
het schrijven van zijn epen heeft ‘geïnspireerd’. Voor de Belgias en de Mauritias waren dit
respectievelijk de Neederlantsche Histoorien van Hooft en de derde druk van de Oorspronck
ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen door Van Reyd. Voor de Batavias kunnen
wij daar nu de Oude Hollandsche Geschiedenissen van Wachtendorp aan toevoegen.

Opmerkingen bij het titelblad
Het titelblad vertoont enkele merkwaardigheden, waaraan wij niet zonder meer kunnen
voorbijgaan.
1. In de eerste plaats treft ons de discrepantie tussen de beide titels. Batavias kan hier
82
moeilijk iets anders betekenen dan: epos over Batavië (Holland); het gaat daarin dus om
het lànd dat bezongen wordt. Daarentegen verwijst de tweede titel naar de bezongen hèld,
zij het in omschrijving. Bovendien wordt hier geen epos-titel gegeven, maar een eigennaam:
er staat niet ‘Aeneis’, maar ‘Aeneas’. Men moet dus Batavias of Batavische Aeneas
weergeven als: ‘epos over Holland of: de Hollandse Aeneas’. Over deze disharmonie is nog
wel heen te komen, al blijkt daaruit opnieuw de haastige en slordige werkwijze van Van Bos
waarop ik al eerder gewezen heb. Erger is, dat in zijn titel Baeto in het geheel niet wordt
genoemd; de lezer moet er maar naar raden, wie met de ‘Batavische Aeneas’ is bedoeld.
Vermoedelijk heeft Van Bos gemeend, dat dit vanzelfsprekend genoeg was om misverstand
uit te sluiten. Maar ten eerste was de parallellie tussen Aeneas en Baeto te weinig
gemeengoed om op dit punt zekerheid te bieden, en ten tweede was het een technische
fout: als een epos-titel naar de held verwijst, moet deze daarin worden genoemd en niet zoals in de propositio - omschreven.
2. Aandacht verdient verder de nadrukkelijke mededeling: Op de wijse der oude en moderne
Italiaensche Poëten voorgestelt. Eigenlijk was zij volstrekt overbodig en wekte ten onrechte
de indruk, als zou Van Bos daarmee iets nieuws hebben gebracht. Zoals wij in Hoofdstuk II
hebben gezien, richtten in heel West-Europa de Renaissancistische epen-dichters zich bij
hun werk niet alleen naar het voorbeeld van hun voorgangers uit de Oudheid, maar ook
naar dat van Tasso en Ariosto. Van Bos zelf had dit trouwens in zijn Belgias en Mauritias
ook al gedaan, zonder er toen de aandacht op te vestigen. Waarom doet hij dit hier dan
wel? Ik kan er geen andere verklaring voor vinden dan: bij wijze van legitimatie, en misschien
ook enigszins als geleerdheidsvertoon. Hij wilde waarschijnlijk bij voorbaat de kritiek het
zwijgen opleggen door er
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Op zichzelf zou het ook mogelijk zijn Batavias te interpreteren als: epos over Batavus (= Baeto). Maar
‘Batavus’ komt als eigennaam in Van Bos' werk niet voor, slechts als volksnaam die van ‘Baeto’ is afgeleid.
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zich op te beroepen dat hij precies hetzelfde gedaan had als de beroemde ependichters uit
de Oudheid en uit de Italiaanse Renaissance; wat men bij hen bewonderde, kon men daarom
bij hem niet afkeuren. In ieder geval is een dergelijke mededeling-op-het-titelblad mij in onze
letterkunde van elders niet bekend, en ook buiten onze grenzen was iets dergelijks - voor
zover ik weet - allerminst gebruikelijk.
Van Bos' verwijzing naar zijn oude en moderne ‘Italiaensche’ voorbeelden is een goede
aanleiding om hier tevens te vermelden, wèlke voorbeelden hij in zijn Batavias heeft gevolgd.
Daarmee loop ik uiteraard vooruit op het resultaat van ons verdere onderzoek, maar de
winst ervan is dat mijn betoog overzichtelijker en duidelijker wordt, als ik de modellen bekend
mag veronderstellen.
Ver-uit het belangrijkste voorbeeld is Vergilius geweest, zoals trouwens te verwachten
viel op grond van de subtitel ‘Batavische Aeneas’. Maar de invloed van Statius doet zich
gelden in de manier waarop Vergilius door Van Bos wordt geïmiteerd: slechts naar het
uiterlijke aspect, met verwaarlozing van de centrale idee die de Aeneis beheerst en er zin
aan geeft. - Ook Lucanus vinden wij als model terug; naar het voorbeeld van diens Pharsalia
laat Van Bos het Wonderbaarlijke achterwege, maar verleent hij ruim plaats aan het magische.
De eliminatie van het goddelijk- (en duivels-)bovennatuurlijke, die de Mauritias kenmerkt,
zet zich in de Batavias dus voort; dáár ontbrak echter de magie, die hièr het wegvallen van
het Wonderbaarlijke moet compenseren. - Méér dan aan Lucanus heeft Van Bos voor zijn
magische episoden overigens te danken gehad aan Tasso, die hij - evenals in de Mauritias
- ook volgde in diens verteltrant bij gevechtshandelingen. - En tenslotte blijkt ook Ariosto
zijn invloed te hebben doen gelden, niet alleen in een rechtstreeks aan hem ontleende
episode, maar vooral in de onbekommerdheid waarmee verhalen worden ingelast die met
de hoofdhandeling niet of nauwelijks verband houden.
3. De derde merkwaardigheid van het titelblad is, dat de opdracht van de Batavias aan
Jeremias van Vliet dáár te vinden is en niet in een afzonderlijke toewijding onder het voorwerk.
Er is zelfs helemaal géén voorwerk. Wat Van Bos in verband met zijn epos aan Van Vliet
te zeggen heeft, vormt het begin van zijn gedicht, waar het de plaats inneemt van propositio
en invocatio. De opdracht op het titelblad kan daarom beschouwd worden als een aequivalent
voor b.v. ‘ad familiares’, ‘ad Herennium’, ‘ad Pisones’, waarmee in de Oudheid een betoog
of gedicht in epistolaire vorm werd aangekondigd. In zoverre klopt het dus dat Van Bos, na
de vermelding van Van Vliet in zijn titel, de Batavias inzet met een tot hem gericht epistolair
exordium. Daar staat evenwel tegenover, dat een dergelijke inzet onverenigbaar is met de
traditie van het epos. Wij zullen dan ook zien, dat de revolutionaire afwijking van Van Bos
allerminst ten goede gekomen is aan het werk dat ermee werd ingeleid.
Vooraf dien ik echter mee te delen, wat er omtrent de persoon van de destinataire bekend
is. Dat is, voor zover ik weet, bijzonder weinig. Ik heb slechts kunnen vinden, dat Jeremias
van Vliet een vooraanstaand dienaar van de Verenigde Oostindische Compagnie was, die
haar achtereenvolgens als opperhoofd van Siam, gouverneur van Malakka en raad van
Indië gediend heeft; bovendien gaf hij enkele publikaties in het licht over zijn ervaringen in
het verre Oosten. Hoe Van Bos hem heeft leren kennen en in welke relatie zij tot elkaar
stonden, heb ik niet kunnen vaststellen.
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Het epistolaire exordium
Van Bos' inzet telt 60 regels, en bevat wat wij verwacht zouden hebben in het voorwerk aan
te treffen, hetzij in een uitgewerkte Opdracht, hetzij in een ‘Aen den Leser’. De dichter zet
er uiteen, welke overwegingen hem ertoe gebracht hebben zijn episch werk voort te zetten
ondanks de teleurstellende ervaringen die hij daarmee tot dusver heeft opgedaan. Zijn
betoog is overigens gecompliceerd en onhelder, zodat het moeite kost het te volgen. Ik
meen de inhoud ervan, parafraserend en citerend, als volgt te mogen samenvatten:
Van Bos betreurt het niet méér poëtisch talent te bezitten, zodat hij zich de
dankbaarheid van zijn tijdgenoten en eeuwige roem zou kunnen verwerven, en
zodat zijn ‘slappe pen’ - hier richt hij zich tot Van Vliet - zou kunnen ‘Oock u
opofferen, een gift die niet in schijn, // Maer rechte waerdicheyt u gunst mach
83
waerdich zijn’. Bovendien heeft hij het ongeluk geboren te zijn in een tijd, die
geen belangstelling meer heeft voor de vruchten van de geest en ‘De schoone
wijsheyd deed voor gout sijn glans verliesen’. Onder deze omstandigheden blijft
al zijn dichterlijke inspanning vergeefs, ‘En mijne kracht, die 'k meend in d'aenvang
yets te lijcken, // Voel ick hoe langs hoe meer vermind'ren en beswijcken’. Het
best kon hij er maar mee ophouden. Maar zijn Muze, ‘die so gaeren sweet en
84
swoecht’, laat hem niet met rust. Opnieuw schijnt zij ‘ten arrebeyt sich selven
toe te rusten’, al weet zij ‘hoe swacken loon beswaerde moeyten kroont, // Hoe
schaers den yveraer de schampre tong verschoont’. En zo brandt dus de dichter
van verlangen om nòg eens aan het werk te gaan en te zien of hij zijn vorige
mislukkingen slechts kan uitwissen ‘Met weeder op een nieuw te doolen en te
missen’ dan wel ... eindelijk succes hebben! Daar komt nog iets bij. Als hij in zijn
momentele moedeloosheid het dichten ‘voor kleenen tijt’ opgaf, zou hij slechts
dubbel ongelukkig zijn, omdat hij het niets-doen zou ervaren als ‘vyandt van mijn
eer’ en er daarom geen rust in zou vinden. Het is voor hem dus beter zich
geleidelijk voor te bereiden op een periode van ‘leedicheyt’ in de toekomst, als
dichterlijke eerzucht hem niet meer voortdrijft. Dan eerst ‘Sal sachte rust van my
noch endlijck sijn beleeft’. De implicatie daarvan wordt niet uitgesproken, maar
is natuurlijk: totdat het zo ver is, zal ik blijven dóórdichten. En met deze conclusie
eindigt het exordium. In reg. 61 keert de auteur zich van verdere beschouwingen
85
af: ‘Doch tijt ist dat ick neem mijn voorstel by der hand’; in reg. 62 begint hij met
de narratio. (blz. 3-4)
Erg overtuigend kan men deze uiteenzetting moeilijk noemen. Er zit bovendien een groot
stuk topiek in, dat men niet al te serieus moet nemen: de betuiging van beperkte dichterlijke
begaafheid is een traditionele bescheidenheids-formule; het heimwee naar de ‘beeter eeuwe
soo veel eeuwen van te vooren’ berust op de conventionele verering voor de aetas aurea;
de ‘schampre tong’ van vitters en kritikasters vormt een cliché dat men in vrijwel alle
opdrachten of voorberichten aantreft. Toch meen ik, dat achter dit alles wel

83
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Dit zijn de enige regels, die rechtstreeks naar Van Vliet verwijzen en het epistolaire karakter van
deze inleiding onderstrepen.
Met een bijgedachte aan arrebeyt = barenspijn?
voorstel: plan.
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degelijk een persoonlijk element schuil gaat. Lambert van Bos is inderdáád teleurgesteld
door de onverschilligheid waarmee zijn Triodon door het publiek ontvangen - of liever:
genegeerd - is. Hij heeft aan zelfvertrouwen ingeboet en begint te twijfelen aan ‘mijne kracht,
die 'k meend in d'aenvang yets te lijcken’. Nog één keer wil hij echter proberen gehoor te
vinden, nu met een volwaardig legendarisch epos volgens de beste traditie van oude en
moderne poëten: de Batavias. - Dat hij, toen succes opnieuw uitbleef, definitief van het epos
86
afzag, bevestigt de indruk dat hat om een laatste poging ging.
Men vraagt zich onwillekeurig af, of dit merkwaardige - en een beetje ‘zielige’ - exordium
wel tot de oorspronkelijke opzet van de Batavias heeft behoord. Het is moeilijk zich in te
denken dat Van Bos, die blijkens zijn beide vorige epen heel goed wist hoe een heldendicht
moest beginnen, hier van de aanvang af daarvan zou zijn afgeweken. Aannemelijker lijkt
de veronderstelling dat hij achteraf - toen de Batavias op het punt van verschijnen stond de inzet heeft gewijzigd, en propositio plus invocatio vervangen door zijn beroep op de lezers
om belangstelling en begrip. De Batavias verscheen in de loop van 1648, ongeveer een jaar
na de (titel)uitgave van Triodon. Van Bos moet dus het heldendicht over Baeto geschreven
hebben, vóórdat het echec van zijn eerste epische bundel duidelijk aan het licht getreden
was; daarvoor was immers toch wel een jaar nodig. Toen hij aan de Batavias begon, had
hij dus nog geen reden om zich ontgoocheld te voelen. Eerst toen dit werk voltooid en
misschien reeds gedrukt was, werd hij met de harde werkelijkheid van een onverkoopbaar
gebleken Triodon geconfronteerd. Als dit juist is, wordt begrijpelijk dat hij het oorspronkelijke
exordium van zijn epos opofferde om plaats te maken voor zijn noodkreet. De kans dat deze
de aandacht zou trekken, werd daardoor veel groter dan wanneer hij er een ‘Aen den Leser’
van had gemaakt of een tot Jeremias van Vliet gericht betoog. Het voorwerk werd door de
lezers immers als bijkomstig beschouwd en dus gemakkelijk overgeslagen; voor de eerste
kennismaking met een boek sloegen zij het eigenlijke begin daarvan op, en dáár moesten
zij dus vinden wat Van Bos hun te zeggen had. Wellicht heeft daarnaast ook nog de
overweging gegolden, dat bij de deskundigen onder hen de volkomen onorthodoxe inzet
een schok-effect zou veroorzaken dat eveneens tot lezen kon brengen.
Intussen - hoe dit ook zij, uit poëtisch oogpunt is het bewuste exordium een welhaast
onvergeeflijke misgreep. Niet omdat Van Bos daarmee de traditie verzaakte en tegen de
regels van het genre inging, maar omdat hij niet gevoeld heeft dat in dit geval de regels
gelijk hadden en hij door zijn afwijking het wezen van het epos aantastte. Men zou het epos
kunnen vergelijken met een imposant bouwwerk, en de inzet met het voorportaal waardoor
men dit binnentreedt. Dat voorportaal moet in stijl en sfeer bij het bouwwerk passen; het
moet door zijn eigen verhevenheid voorbereiden op die welke in veel indrukwekkender
dimensies daarachter ligt. Bij het exordium van Van Bos is van iets dergelijks geen sprake.
Het leidt niet in en het bereidt niet voor; het voorportaal is er vervangen door een particulier
aanbouwsel dat niet bij de façade hoort en die grondig bederft. Daar komt nog bij, dat de
lezer door
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De Britannias is voor Van Bos niet een ‘Vervolg van sijne Heldendichten’ - zoals de Batavias op het
titelblad wordt genoemd -, maar een gelegenheidsgedicht waarvan het onderwerp zich het best leende
voor een, althans naar het uiterlijk, epische vormgeving.
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Van Bos' noodkreet in geen enkel opzicht wordt ingelicht omtrent de held die hij in het epos
zal ontmoeten, wat des te irriterender werkt omdat ook het titelblad hem daarover geen
uitsluitsel gegeven had. Als men in reg. 62 voor het eerst de naam Baeto tegenkomt, is men
geneigd zich verontwaardigd af te vragen waarom daar zó lang op moest worden gewacht;
en die verontwaardiging doet een mogelijk effect van de noodkreet volledig teniet.

Eerste Boeck (798 regels; blz. 3-21)
In het derde jaar van Baeto's omzwervingen wordt diens vloot bij de kust van (West-)Friesland
overvallen door noodweer. Het gebed van de held tot de ‘geduchte goden’ wordt echter
verhoord: Baeto's schip bereikt veilig het land. Aldaar ‘op een berch geklommen’ (blz. 6)
ziet hij tot zijn vreugde ook het schip van zijn broeder Salant behouden binnenkomen. Dan
gaat hij op jacht en schiet drie jonge herten, voor de bemanning van elk van zijn drie schepen
één. De volgende morgen maakt hij ‘met sijn beminden Ludewijck’ (blz. 8) een
verkenningstocht. Zij ontmoeten ‘een jonge jagerin’, van wie Baeto twijfelt of zij mens is dan
wel godin en die hij dienovereenkomstig aanspreekt, als hij haar vraagt: ‘wat lant is dit?’ Het
meisje antwoordt geen goddelijke eer waardig te zijn; zij is slechts de onderdane van een
machtige koningin die toverkracht bezit. Daarmee gaat zij haars weegs, zonder de naam
van het land of die van haar koningin te noemen. - Baeto en Ludewijck trekken verder en
87
ontdekken even later de stad van Medea in aanbouw: ieder is er druk aan het werk. Zij
vragen Medea verlof ‘Ons scheepen afgeslooft en weerloos boven dien, // Een weynich aen
u strant en oever te versien’ (blz. 10). Het antwoord van de koningin is zo gunstig als maar
mogelijk is: ‘Niet salder sijn ontseyt verstroyde vreemdelingen’ (blz. 10). Zij neemt hen mee
naar haar paleis, stuurt ‘wijn en voorraet’ naar de mannen op het strand, en doet voor haar
gasten een feestmaaltijd aanrichten. Aan het einde van het banket laat zij voor de
88
vriendendronk een kostbare beker rondgaan, waarop momenten uit het leven van Bacchus
staan afgebeeld (blz. 11). En dan vraagt zij Baeto om het verhaal van zijn lotgevallen (blz.
12).
Het lijkt mij overbodig, punt voor punt aan te wijzen hoe nauwkeurig Van Bos
hier het eerste Boek van de Aeneis volgt. Tot in details doet hij Baeto hetzelfde
beleven als Aeneas. Alleen laat hij alle gedeelten weg,
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Hoe zij ineens weten dat de koningin zo heet, wordt niet duidelijk. Blijkbaar veronderstelt Van Bos dat
zijn lezers de mythe, zoals Wachtendorp die vertelt, goed genoeg kenden om hem te kunnen volgen. De
aanduiding van Medea door de ‘jonge jagerin’ als een machtige tovenares kon dan als identificatie
inderdaad voldoende zijn. Evenzo neemt Van Bos aan, dat zijn lezers zonder meer in de stad-in-aanbouw
Medemblik zullen herkennen, dat volgens Wachtendorp naar Medea werd genoemd.
Het zal wel geen toeval zijn, dat drie van de vier beschreven voorstellingen precies overeenkomen met
de charmante kopergravures van Jacob Matham, die in Daniël Heinsius' Nederduytsche Poemata diens
‘Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus’ illustreren. Bij de episode van Bacchus en Ariadne heeft Van Bos
vrijwel zeker de desbetreffende gravures op blz. 120 en 123 voor ogen gehad; bij die van de spottende
schippers, die in dolfijnen worden veranderd, de gravure op blz. 132, bij die van de naast Jupiter tegen
de Giganten strijdende Bacchus de gravure op blz. 126. - In de moderne editie van Heinsius' lofzangen
door L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan (Bacchus en Christus, Zwolse Drukken en Herdrukken
nr. 53, Zwolle 1965) vindt men deze gravures resp. op blz. 140 en 146, 164, 152.
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die met goden-handelingen en godenverschijningen te maken hebben: het bezoek
van Juno aan de windgod Aeolus om hem te bewegen zijn stormen over de vloot
der Trojanen te doen losbarsten; het ingrijpen van Neptunus; de interventie van
Venus bij Jupiter ten gunste van Aeneas; de zending van Mercurius naar de
Carthagers om hen tot gastvrijheid tegenover de Trojanen te stemmen; de nubes
die Aeneas en Achates bij hun komst in Carthago aan het oog onttrekt, totdat
alles veilig blijkt; de machinaties van Venus om Dido verliefd te doen worden op
Aeneas. Merkwaardigerwijs wordt echter de ontmoeting met de ‘jonge jagerin’
wèl gehandhaafd. Vermoedelijk vond Van Bos deze passage een tè beroemd
en typerend ‘herkennings-moment’ om ze in zijn imitatie te willen missen. Maar
ook hier werkt hij het bovennatuurlijke weg. Bij hem is de jageres een gewoon
89
meisje en geen vermomde godin. Daardoor wordt Baeto's begroeting een
overdreven en veel te lang uitgesponnen compliment. Bovendien is de ontmoeting
in de Batavias niet functioneel. Anders dan Aeneas van Venus, krijgt Baeto van
zijn ‘jagerin’ nauwelijks een nuttige inlichting, zelfs niet de naam van het land
waar hij zich bevindt! - In het algemeen trouwens betekent de eliminatie van het
Wonderbaarlijke een wezenlijke verarming van de imitatie: er blijft een vrij nuchter
en simpel verhaal over, dat Van Bos in ruim 340 regels kan afdoen (tegenover
de ruim 740 die Vergilius nodig heeft).
Baeto begint zijn verhaal met tegenzin. Het is voor hem het openkrabben van een oude
wonde; ‘u beveelen // Nochtans, vermach ick nu geensins te weederstaen, // Des soo u 't
hooren lust sal ick 't u vangen aen’ (blz. 12). - Hij en de zijnen komen uit Hongarije, waar
het leven goed was, totdat Handolph er koning werd en zijn onderdanen overmatige
belastingen ging opleggen. ‘Het beste deel des volcks’ kwam daartegen in verzet en koos
hem - Baeto - ‘tot haer overheer, // Om Handolph en zijn macht daer meed het hooft te
bieden, // En zijne kroon hem af te nemen, kost 't geschieden’ (blz. 12). Maar Baeto wilde
niet als eerste de vijandelijkheden openen; binnen de wallen van een goed-versterkte stad
wachtte hij af, wat Handolph zou gaan doen. Deze kwam met zijn hele leger en met tal van
hulptroepen de stad belegeren; keurend bezichtigde hij de wallen die hij bestormen moest.
Maar dan is Baeto hem voor. In de nacht overvalt hij met ‘een trop van hondert man’ (blz.
15) de posten van de belegeraars, die hij volkomen verrast: ‘Help Godt hoe ginckmen daer
in 't bloet sijn handen baeden!’ (blz. 15). Baeto's broeder Salant laat een spoor van
gesneuvelde vijanden achter zich, en ‘ick oock, des sy Diaan // In kennis, liet oock niet met
een bedroefde reegen // Van bloet
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Batavias, blz. 8:

gegroet o schoone Maecht,
't Zy dat gy sterflijck zijt en van een menschlijck wesen
Beneffens ons, of dat gy hooger opgereesen
In glory, Godlijckheyt in dese schijn besluyt,
Om doen en laten van den mensch te vinden uyt,
Of dat gy zijt 't getal der Nimphen ingeschreven,
En dit geboomte u zy, ten eeuwgen woonst gegeven. .
Men vergelijke daarmee Aen. I, 327-329:

O, quam te memorem virgo: namque haud tibi vultus
Mortalis, nec vox hominem sonat; o, dea certe:
An Phoebi soror? an Nympharum sanguinis una?
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te sprenkelen mijn hant en mijne deegen’ (blz. 16). Eén der vijanden slaagt er echter in te
ontkomen en Handolph's legerkamp te alarmeren. Haastig verzamelt de koning een groep
van zijn ‘gereetste’ krijgslieden en ‘Komt naer ons toe, ons ganck te stutten, by soo veer //
Het moochlijck was, en ons in onse lust te stooren’ (blz. 17). Baeto hergroepeert zijn kleine
troep om weerstand te bieden aan Handolph's aanval. Een hevige strijd ontbrandt, waarin
opnieuw tal van doden vallen. Tot hen behoort Handolph's gunsteling: de jonge Gryph,
90
‘moedich op sijn hooch en Konincklijck geslacht’ (blz. 18). Razend van verdriet en woede
stort de koning zich op de ‘moordenaar’, Salant. Als deze in nood komt, redt Baeto hem
door Handolph aan te vallen en diens aandacht van zijn broeder af te leiden. In het daarop
volgende tweegevecht raakt de koning gewond, maar slaagt hij er desondanks in, Baeto
met een zware slag op het hoofd te verdoven. Deze herstelt zich echter en valt opnieuw
Handolph aan, die nu evenwel door de zijnen omringd en beschermd wordt. In het heetst
van het gevecht krijgt de held bericht, dat Handolph's hoofdmacht op de been gekomen ‘En
aen het trecken self met grooten yver was, // Om te besluyten ons van achteren den pas’
(blz. 20). Langzaam wijkt hij daarom terug naar de stad. Hijzelf en Salant, ‘verselt met
Guildebert en Lodewijck’, dekken de aftocht. Daarbij sneuvelt Guildebert; de anderen komen
veilig binnen (blz. 21).
De tegenzin, waarmee Baeto zich tot vertellen zet, is een duidelijke navolging
van Aen. II, 1-13a, waar Aeneas met dezelfde aarzeling zijn verhaal begint; zelfs
de woordkeus komt vrijwel overeen. Maar in de weergave van Baeto's lotgevallen
laat Van Bos de Aeneis als voorbeeld los en houdt hij zich nauwkeurig aan de
gegevens die hij bij Wachtendorp gevonden had. Slechts heel sporadisch komt
91
er in Baeto's verhaal een reminiscens aan Vergilius voor. - De strijd tussen
Baeto en Handolph wordt uitgewerkt naar het model van Tasso, op eenzelfde
manier als Van Bos dat reeds met de gevechts-episoden in de Mauritias had
92
gedaan. Alleen is hij hier niet gebonden aan de historiciteit van de
gebeurtenissen, zodat hij ook specifieke details kan ontlenen. Het dichtst sluit
hij aan bij de nachtelijke overval van Soliman op het leger der Christenen in canto
IX van de Gerusalemme, dezelfde passage waarvan hij ook al gebruik gemaakt
had in het vierde Boeck van zijn Belgias, toen hij de overval van de Spanjaarden
93
op de legerplaats van Willem van Oranje vóór Bergen beschreef. Ook hier laat
hij nu echter al het bovennatuurlijke weg (de
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Namelijk dat van de stamvader Grijph, Jafeth's kleinzoon (zie boven, blz. 485).
Zo wanneer Baeto beschrijft, waar hij vóór de strijd met Handolph het orakel van Pan raadpleegt:
‘Te midden inde stat stond een bosschaedje, out // Van jaeren, en beset met hoochgetackte
boomen, // Godt Pan gewijt’ (blz. 13). Dat komt geheel overeen met de plaats, waar in Carthago
de tempel van Juno door Dido was gebouwd: ‘Lucus in urbe fuit media, laetissimus umbrae. .’
(Aen. I, 441). - Verder kan men een zekere parallel zien tussen de nachtelijke overval van Baeto
op de niets-vermoedende belegeraars en Aeneas' onverhoedse aanval op de Grieken in het
overrompelde Troje (Aen. II, 336-369 en 390b-401). In de hierboven geciteerde regel ‘Help Godt
hoe ginckmen daer in 't bloet sijn handen baeden!’ kan men een echo horen van Aen. II, 361-362:
‘Quis cladem illius noctis, quis funera fando // Explicet aut possit lacrimis aequare labores?’
Zie boven, blz. 474 en 480-481.
Zie boven, blz. 467-468, sub d.
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furie Alecto als leidster van de vijanden, het ingrijpen van God ten gunste van
de Zijnen), en bovendien draait hij de situatie om. Bij Tasso zijn de Christenen
de belegeraars en doen de heidenen uitvallen vanuit Jeruzalem, ter ondersteuning
van Soliman's ontzettingsleger; bij Van Bos zijn de ‘goeden’ (Baeto en de zijnen)
94
de belegerden en tevens de plegers van de nachtelijke overval. - Ik laat ter
illustratie een viertal plaatsen volgen, die onmiskenbaar op de Gerusalemme
teruggaan:

a. De opsomming van Handolph's hulptroepen op blz. 13-14 herinnert - op zéér verkleinde
schaal - aan de ‘monsteringen’ der legers bij Tasso: door Godfried in canto I, door
95
Soliman in canto XVII.
b. Op blz. 14 bezichtigt Handolph de wallen van de stad, die hij veroveren moet. Zo doet
96
in canto III, st.54, ook Godfried, als hij met zijn leger voor Jeruzalem gekomen is.
c. Op blz. 17 wordt verteld hoe Handolph op het gerucht van de overval ‘uyt sijn slaep
ontschiet, en eer men omme sach, // Sich in de waepens voecht, en daedlijck doet
vergaeren // Ontrent sijn woonplaets, de gereetst der oorlochs schaeren, // En t'wijl de
anderen sich voegen in 't geweer, // Komt naer ons toe ...’. Vgl. canto IX, st.41, 5-8,
over Godfried: ‘Sin da quei primi gridi erasi desto // Goffredo, e non istava in tanto a
bada: // già tutto è armato, e già raccolto un grosso // drappello ha seco, e già con lor
s'è mosso’.
d. De dood van Handolph's gunsteling Gryph door de hand van Salant en de reactie van
de koning daarop (blz. 18-19) is een - vereenvoudigde - navolging van cato IX, st.81-88,
waar Soliman's geliefde page Lesbino door Argillano gedood en door zijn meester
gewroken wordt.

Tweede Boeck (788 regels; blz. 21-39)
[Baeto vervolgt zijn verhaal]. De volgende morgen wordt zichtbaar, hoe zwaar de verliezen
van Handolph zijn geweest. Woedend koelt deze zijn spijt aan het lijk van Guildebert, laat
diens hoofd op een lans steken en door zijn dienaar Brances dragen ‘Rontsom de vesten,
met veel schempen en braveeren’ (blz. 22). Otto, de broeder van Guildebert, kan dit niet
verdragen; na een gebed schiet hij ‘met 't uyterst van sijn kracht’ een pijl op Brances af, die
deze in de keel treft en hem ‘sijn verraste siel al ciddrend braecken uyt’ doet (blz. 22). Daarop trekken de belegerden de poort uit, om Handolph's leger in het open veld tegemoet
te treden. Het komt tot verbitterde gevechten die de gehele dag voortduren, maar geen
beslissing brengen. - Dan daagt Handolph Baeto uit tot een tweegevecht, onder beding ‘dat
die 't lot // Verwinning jonde, en voort sijn vyant had verslaegen, // De kroon van 't rijck als
vorst en koninck soude dragen’ (blz. 29). Baeto neemt de uitdaging aan. De volgende morgen
stellen de beide legers zich als toeschouwers op, en de tweekamp begint. De kampioenen
strijden met heldenmoed, eerst te paard, later te
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Om dichter bij de situatie in de Gerusalemme aan te sluiten laat Van Bos zijn held zich ‘in de
wallen’ van een vesting verschansen. Bij Wachtendorp houdt Bathus zich ook wel ‘besloten in de
wallen’, maar daar zijn het die van zijn versterkte legerkamp (zie boven, blz. 486).
Iets dergelijks overigens ook bij Vergilius, die tot Tasso's grote voorbeelden behoorde: Aen. VII, 641-817.
Van Bos zal zich deze Vergiliaanse achtergrond ongetwijfeld wel hebben gerealiseerd.
Ook hier is weer Vergilius het primaire voorbeeld: Aen. IX, 57b-58.
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voet. Tenslotte valt Handolph's zwaard hem uit de hand. Als hij geen kans krijgt dit weer te
bereiken, werpt hij eerst zijn schild en daarna een zware steen naar Baeto. Die steen blijkt
echter te zwaar voor hem, en hij stort ter aarde, ‘Het lichaem geevend en het leeven in mijn
handen’ (blz. 33). Baeto doodt hem, en ‘dus verwinner, nam den kroon en scepter aen, //
Verwelckomt van het volck, eendrachtichlijck haer t'saem // Vereenigende op nieuw ...’ (blz.
33).
De episode met Guildebert's hoofd en het wrekende pijlschot van diens broeder
Otto is een combinatie van twee verschillende passages bij Vergilius. In Aen. IX,
465-467, laat Turnus de hoofden van Nisus en Euryalus op spietsen steken; in
IX, 621-637, beantwoordt Ascanius met een dodelijke pijl de hoon die Numanus
de Trojanen toeschreeuwt. - De strijd tussen beide legers wordt opnieuw
Tassoniaans beschreven, met enkele opvallende ontleningen aan de
Gerusalemme. Zo draagt Handolph op zijn helm dezelfde draak als Soliman in
IX, st.25-26, met dit verschil dat bij Soliman de draak leeft en bij Handolph van
goud is. Eénmaal treft ons zelfs een letterlijke ontlening. Als Baeto de vijf zonen
van Arthur gedood heeft, stort ‘Den ouden vaeder, nu eylaes geen vaeder meer’
(blz. 25) zich tevergeefs op hem om hen te wreken; zo stort in Ger. IX, st.27-39,
na de dood van zijn vijf zonen, Latino - ‘Il padre, ah non piú padre’ - zich op
Soliman. - Het tweegevecht tussen Baeto en Handolph is in verkorte en
gesimplificeerde vorm een imitatie van dat tussen Aeneas en Turnus aan het
slot van Aen. XII. Van Bos heeft dankbaar gebruik gemaakt van de parallellie,
97
waarop Wachtendorp reeds de aandacht gevestigd had.
Baeto heeft niet lang plezier van zijn koningschap. Hongersnood en pest teisteren zijn land.
De oogsten mislukken; midden onder hun werk vallen de mensen, door de ziekte
aangegrepen, dood neer. Ten einde raad wendt hij zich tot het orakel van Pan en krijgt ten
antwoord: ‘Verlaet dit lant, en kiest een ander tot u woon, // Daer beeter uwe naem opwassen
mach en bloeyen’ (blz. 34); dan zal de plaag ophouden. Baeto legt dit aan zijn volk voor, en
‘Strack was den meesten hoop om my met wijf en kint // Te volgen, ernstelijck geneegen en
gesint’ (blz. 34). Na een droevig afscheid van hun verwanten trekken de landverhuizers weg.
Zij worden ‘meewaerdelijck ontfangen // In gastvrye armen’ (blz. 35) door Catmeer, koning
van de Catten en vriend van Baeto's gestorven vader Metel(lus). Zelfs krijgen zij toestemming
zich in het land van de Catten te vestigen, wat zij graag aanvaarden. Maar na ‘een ruymen
tijt [...] aldaer in vreed en rust’ (blz. 36) krijgt Baeto ‘van hooger hant’ opnieuw opdracht het
land te verlaten. In de nacht verschijnt hem de geest van zijn vader, die hem de wil des
hemels voorhoudt: Baeto moet verder! Na overleg met Catmeer geeft deze aan de opdracht
gehoor. Beide vorsten bezoeken de tempel van Apollo, waar Baeto bidt om aanwijzing van
een definitieve woonplaats. Heel de tempel gaat ‘ciddren en [...] beeven’ bij het antwoord
van Apollo; de eindbestemming van Baeto is: ‘'t Eylant dat naer u sich Betuw noemen laet’
(blz. 38). Catmeer weet gelukkig waar dat eiland ligt: niet zo heel ver weg, en het best
bereikbaar per schip. De rivier de Weser zal Baeto moeiteloos naar zee voeren, en vanuit
die zee zal hij het eiland wel
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Zie boven, blz. 486.
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vinden. De Catten helpen mee met het uitrusten van ‘een kleene vloot’. Dan volgt opnieuw
een droevig afscheid van degenen die liever bij de Catten blijven. Na een rustige tocht langs
de Weser bereikt Baeto's vloot de zee, waar hem het noodweer overviel dat hem naar de
kust van Medea's rijk voerde.
Nu de gevechts-episoden voorbij zijn, richt Van Bos zich weer veel meer naar
het voorbeeld van de Aeneis. Bij Wachtendorp verliet Baeto na het verkrijgen
van het koningschap zijn vaderland vanwege het voortduren van de burgeroorlog.
Van Bos vervangt dit door een teken van het ongenoegen der goden: hetzelfde
teken dat Aeneas ontving, toen hij zich op grond van de onjuiste interpretatie
van een orakelspreuk op Kreta gevestigd had (Aen. III, 137b-142). Het droevig
afscheid van de achterblijvenden heeft Aen. V, 765-769, tot model gehad, waar
de vertrekkende Trojanen afscheid nemen van degenen die wegens plaatsgebrek
op de schepen bij koning Acestes op Sicilië moeten blijven. De gastvrije ontvangst
98
bij Catmeer - een naam die wel aan Hooft's Baeto ontleend zal zijn - herinnert
zowel aan die welke Aeneas bij koning Helenus in Epirus als aan die welke hem
bij koning Acestes op Sicilië ten deel viel, resp. in Aen. III en Aen. V. De
verschijning van Metellus aan Baeto om hem aan te zeggen dat hij verder moet
trekken, is een imitatie van Aen. V, 721-745, waar de geest van Anchises
eenzelfde opdracht aan zijn zoon overbrengt. De raadpleging van het orakel van
Apollo loopt parallel aan Aen. III, 84-98, waar Aeneas op Delos aan dezelfde
god vraagt: ‘quove ire jubes? ubi ponere sedes?’ en onder het beven van tempel
en omgeving antwoord krijgt. Catmeer wijst Baeto de weg naar de Betuwe, zoals
Helenus - maar veel uitvoeriger! - aan Aeneas uitlegde hoe hij in Italië moest
komen (Aen. III, 374-462). - Dat een deel van Baeto's volgelingen bij de Catten
99
achterblijft, klopt met wat Wachtendorp daarover meedeelt, maar óók met het
achterblijven van een deel der Trojanen bij koning Acestes op Sicilië!

Derde Boeck (598 regels; blz. 40-53)
Na Baeto's verhaal begeven de disgenoten zich ter ruste. Maar Medea kan niet slapen: zij
heeft haar hart aan Baeto verloren. Helaas echter is zij niet jong en mooi meer, maar verkeert
‘in d'herrefst (van haer) daegen’ (blz. 40). Daarom besluit zij gebruik te maken van haar
toverkunst: ‘Of is nu Medenblick met krachten min versien // Als eertijts Colchis en Tessalien
om dien // Te trecken dien men wil tot ongestuyme vlaegen, // Hem gaende d'aederen vol
heete vlamme jaegen’? (blz. 41). Zij bereidt een toverpoeder en verzekert zich van de hulp
100
der onderaardse machten. Dan gaat zij naar Baeto's slaapkamer
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Vgl. P.C. Hooft, Baeto, ed. F. Veenstra, blz. 67-68.
Zie boven, blz. 486.
Daartoe begeeft zij zich

ter steede
Daer sy gewoon was haer onsuyvere gebeeden
Te storten, en aldaer met stille reen dachvaert
De swarte gooden en zielplaegers onder d'aert,
Om te begunstigen haer saecken aengevangen.

(blz. 41)

Hier heeft Van Bos ongetwijfeld de magische praktijken van Penta voor ogen gehad, zoals Hooft die
beschrijft in Baeto I, 53-78.
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‘En blaest met pijpen haer vergiftich stof ten harsen // En lippen in’ (blz. 42). Als gevolg van
deze betovering gaat de held erotisch van Medea dromen, en de volgende morgen ziet hij
haar als ‘sijn soet en lecker welbehaegen’ (blz. 42). In weelde en ledigheid brengen de
gelieven hun dagen door; in hun nachten: ‘Wat minnefeesten gaet de lust niet toebereyen!
// Wat handel pleechtmen op en onder sijde spreyen ...’ (blz. 43). - Ondertussen heeft Salant
de schepen gekalefaterd en de vloot weer reisvaardig gemaakt. Wind en weer zijn gunstig
voor de afvaart, maar Baeto weigert te vertrekken. Dan ziet Salant in zijn droom een
verschijning: ‘Een jongelinck, van stal [= gestalte] en schoonheyt uytgeleesen, // En meer
als menschelijck en sterfelijck van weesen’ (blz. 43). Met een stem ‘gelijck een bel van silver
klanck’ (blz. 44) draagt hij Salant op, zijn broeder van Medea's toverij te verlossen door diens
ogen te bestrijken met de olijftak die hem wordt toegereikt. Om aan deze opdracht te voldoen,
gaat Salant 's morgens vroeg naar Baeto, die hij vindt ‘In schaduw van 't geboomte, in wellust
ongebonden, // En dertelheyt, het hayr van balsem vet en nat, // De sinnen wijfs, de kracht
en armen loom en mat ...’ (blz. 44), en met een rozenkrans op het hoofd in plaats van een
helm. Salant beroert zijn ogen met de olijftak, en onmiddellijk komt Baeto weer tot zichzelf,
‘door eedle schaemt geraeckt’ (blz. 45). In gezelschap van zijn broeder gaat hij dadelijk
afscheid nemen van Medea. Hij ziet haar nu zoals zij werkelijk is: ‘Het hooft door ouderdom
reets grijs en sonder haeren, // Het vel vol rimpelen, de oogen ingevaeren // In 't hooft ...’
(blz. 46). Het kost hem dan ook geen enkele moeite weerstand te bieden aan haar verwijtende
aandrang om te blijven. Wanneer Medea zich op zijn weigering gaat gedragen als een
razende Bacchante, laat Baeto haar aan zichzelf over en begeeft zich aan boord van zijn
schip. De vloot vaart uit en is reeds in zee, als Medea ‘komt gevloogen op de strant’. Vanaf
een heuvel, ‘die de vloet van d'Oceaen // De voeten spoelt’, slingert zij Baeto haar vervloeking
na, en stort zich dan in zee waar zij ‘smoort in 't midden van de grouwelijcke baeren’ (blz.
47).
Deze episode moet natuurlijk het aequivalent vormen voor Aeneis IV: het
liefdesavontuur van Aeneas en Dido. En Van Bos zorgt voor genoeg parallellen
om te voorkomen dat de lezer dit uit het oog zou verliezen. De liefdeskoorts van
Dido (Aen. IV, 1-5), haar Bacchantische razernij en haar verwijten als Aeneas
haar verlaten wil (IV, 300-330), diens standvastigheid tegenover haar aandrang
(IV, 331-361), Dido's ontdekking dat de vloot vertrokken is (IV, 586-588), haar
vervloeking van de ontrouwe minaar (IV, 607-629) - wij vinden dat alles, zij het
sterk bekort, in de Batavias terug. Ook de verschijning van Mercurius aan Aeneas
om hem op te dragen Carthago te verlaten (IV, 265-278) valt bij Van Bos te
herkennen, al laat deze de verschijning in een droom plaats vinden en noemt hij
101
de naam van de goddelijke boodschapper niet. - Verder gaat de Nederlandse
dichter echter een geheel andere weg dan Vergilius. Gebruik makend van het
feit dat de koningin een tovenares is, ontleent hij het verloop van Baeto's
liefdesavontuur met haar aan de Orlando furioso van Ariosto. In Boek VII daarvan
wordt verteld, hoe Alcina door haar toverkunst Ruggiero met valse schoonheid
verleidt en aan zich bindt. Hij
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Beide wel ter vermijding van nadruk op het Wonderbaarlijke. Dat de boodschapper zich tot Salant
richt en niet rechtstreeks tot Baeto, is nodig omdat deze laatste betoverd is en eerst door onttovering
weer toerekeningsvatbaar gemaakt moet worden.
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wordt van die betovering verlost door een magische ring, die hem Alcina doet
zien zoals zij werkelijk is: ‘zo leelijken en mismaeckte vrou, datmen in de gantsche
werelt geen ouder noch leelijker had konnen vinden. Alcinaes aengezicht was
bleek rimpeligh, en mager. Haer hairen waren gants wit van ouderdom. Zy was
van gestalte niet veel hoger dan een elle. Zy had niet een tand in de mond. [...]
102
Doch door haer listen, onbekent in onze eeuw, scheen zy schoon en jong’. Ook Van Bos' beschrijving van de toestand waarin Salant zijn betoverde broeder
aantreft, gaat op deze episode van Ariosto terug. Met name ‘het hayr van balsem
vet en nat’ herinnert aan diens ‘Umide avea l'innanellate chiome // de' più suavi
103
odor che sieno in prezzo’.
Op zee ziet Baeto in zijn droom de schim van Medea verschijnen, ‘het lijf geplettert en
afgryselijck geschonden’ door de wijze waarop zij de dood gezocht heeft (blz. 48). Zó dreigend
treedt zij op hem toe, dat hij ervan wakker schrikt. Diep onder de indruk erkent hij zijn schuld
tegenover haar ‘en uyt sijn oogen deed // Een vloet van traenen, op sijn boesem nederdaelen’
(blz. 49). Zijn vriend Lodewijck tracht hem te troosten. Het is maar goed - zo betoogt hij -,
dat Medemblik al weer ver achter hen ligt en zij buiten het bereik van Medea zijn; immers:
‘De vrouwelijcke wraeck en hout noch maet noch spoor’ (blz. 49). Ter illustratie daarvan
vertelt hij Baeto het afschuwelijke verhaal van een vrouwen-wraak, waarvan hij tijdens een
patrouille-tocht gedurende de strijd tegen Handolph toevallig het einde heeft meegemaakt.
Het gaat om een vrouw, die haar ontrouwe echtgenoot tot een laatste liefdesnacht weet te
bewegen, hem daarna in zijn slaap doorsteekt en hun beide kinderen voor zijn stervende
ogen met dezelfde dolk ‘op sijn lijf’ (blz. 52) vermoordt. Bij haar poging een zak met ‘de
roereloose leeden // Van d'arme Halon, en de kinders alle twee’ (blz. 52) door haar dienaars
in een droge put te doen werpen, wordt zij door Lodewijck verrast en gevangen genomen;
de dienaars weten te ontsnappen. Terwijl Lodewijck haar ‘in 't naeste huys’ (blz. 50)
ondervraagt, springt plotseling de deur open, ‘en siet een spoock naer binnen treen, // Een
104
lichten fackel kleeft al brandende inde een, // In d'ander hant een poock, waer van men 't
bloet sach lecken’ (blz. 53): de schim van de vermoorde Halon! Het spook legt zijn hand op
de schouder van de vrouw die hem willoos
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Ik citeer hier de vertaling van J.J. Schipper uit 1649 (aldaar blz. 95), die in het volgende hoofdstuk
besproken wordt. De tekst van Ariosto luidt:

donna si laida, che la terra tutta
né la più vecchia avea né la più brutta.
Pallido, crespo e macilente avea
Alcina il viso, il crin raro e canuto,
sua statura a sei palmi non giungea,
ogni dente di bocca era caduto;
[......]
Ma sì l'arti usa al nostro tempo ignote,
che bella e giovanetta parer puote.
(VII, st. 72, 7-8; 73, 1-4 en 7-8)
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St. 55, 1-2. Ik geef hier de Italiaanse tekst, omdat in Schipper's weergave van deze plaats het
kenmerkende ‘umide’ (Van Bos: ‘nat’) is weggevallen: ‘Zijn golvende hairen roken zo zoet als men
zich zou kunnen inbeelden’.
poock: dolk.
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volgt. Als Lodewijck en zijn mannen even later ook naar buiten gaan, vinden zij daar het lijk
van de vrouw, met bebloede borst en in haar hand de fatale moorddolk waarmee zij zichzelf
heeft doorstoken. Lodewijck laat zijn mannen de vier lijken begraven en legt hun een
zwijgplicht op: ‘'t Recht is voldaen’ (blz. 53) en het heeft dus geen zin meer, de zaak
wereldkundig te maken. Baeto's vriend besluit zijn verhaal - en tevens het Boeck - met de
woorden: ‘Soo was de saeck, mijn Heer, en ick heb uytgeseyt’ (blz. 53).
Baeto's droom over de wraakzucht van Medea heeft geen parallel in de Aeneis
en is een eigen vondst van Van Bos. Hij had die nodig als rechtvaardiging voor
het verhaal van Lodewijck, dat erdoor wordt ingeleid. Desondanks blijft diens
griezel-verhaal er te los bijhangen om werkelijk in de hoofdhandeling geïntegreerd
te mogen heten. Er is te weinig overeenkomst tussen de situatie van Baeto en
die van Halon om een zó uitvoerige illustratie van vrouwelijke wraakzucht te
rechtvaardigen. Daardoor krijgt Lodewijck's verhaal het karakter van een inlassing
die de compositie van het geheel verstoort en als enige functie heeft, dat het
derde Boeck er een aanvaardbare omvang door bereikt: ‘vulsel’. - Ik heb voor
de geschiedenis van Halon geen bron kunnen vinden, maar wij behoeven er m.i.
niet aan te twijfelen dat zij berust op een - vermoedelijk Spaanse - novelle,
misschien enigszins geadapteerd, maar toch niet meer dan strikt nodig was. Wij
hebben Van Bos' werkwijze langzamerhand goed genoeg leren kennen om het
onwaarschijnlijk te achten dat hij hier naar eigen vinding zou hebben aangevuld.
Alle motieven van enig belang in de Batavias blijken terug te gaan op voorbeelden
die hij navolgde of overnam. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen, dat
hij zich hier ineens zoveel zelfstandiger zou hebben betoond. - Dat ik in de eerste
plaats aan een Spáánse bron denk, hangt samen met het feit dat hij later zo
105
veelvuldig van Spaanse novellen gebruik heeft gemaakt.

Vierde Boeck (806 regels; blz. 54-72)
Onder het verhaal van Lodewijck is de vloot in de buurt van de Hontsbos gekomen ‘dat van
veer sijn groot gerucht laet horen’ (blz. 54): een uiterst gevaarlijke plaats voor zeevarenden.
Als dit perikel vermeden is, dreigt er noodweer; de stuurman klaagt over die opeenvolging
van gevaren. Alles loopt echter goed af en er wordt weer een veilige kust bereikt. ‘Een deel
van 't volck’ (blz. 55) gaat het land verkennen, maar keert in paniek terug: er zijn daar reuzen!
Haastig weggevaren, ziet Baeto vanaf zijn schip inderdaad ‘een vrouwen beelt sich self van
langer hant, // Begeeven van 't gebercht, en daelen naer de strant; // [...] // In hoocht een
berch gelijck, of tooren ...’ (blz. 55) en met een mastboom als herdersstaf in de hand. - De
nacht daarop hoort de stuurman Asterion een liefelijk gezang; hij stuurt in de richting daarvan,
met het gevolg dat het schip op een klip loopt ‘en flux van een begint te splijten’ (blz. 56)
Gelukkig kost de schipbreuk niet meer dan enkele mensenlevens, waaronder dat van
Asterion. - Uiterst gedeprimeerd door deze nieuwe tegenspoed dwaalt Baeto nog vóór het
aanbreken van de morgen langs het strand. Dan hoort hij ‘Een stem, gelijck die den Asterion
bedrooch’ (blz. 57), en ontdekt ‘midden inde baeren’ een vrouwengestalte, die hij even verder
aanduidt als ‘Zee goddin’. Zij verzekert hem dat zijn leed nu geleden is.
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Zie boven, blz. 445, noot 3.
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Voor hemzelf is dit land [Walcheren] nog wel niet de plaats van bestemming, ‘Maer Salant
moet alhier sijn daegen en sijn leeven // Afslijten ...’ (blz. 58) en er een stad bouwen ter ere
van hun vader Metel(lus). Zelf behoeft hij nog maar ‘een kleene wijl te vaeren’, tot de
zee-vrouw zich opnieuw aan hem vertoont: ‘Daer is de plaets dien u den heemel heeft gejont’
(blz. 58). Baeto heeft deze troostende verzekering wel nodig! Want als het licht wordt, blijkt
Salant met schip en al verdwenen! In vertrouwen op de woorden van de ‘Zee goddin’ laat
Baeto desondanks ter gedachtenis van Metellus - ‘schoon hy was geweest // Voor lang
gestorven’ - een nieuwe ‘grafstee’ (blz. 58) bouwen en een myrtenbos daaromheen planten.
Eveneens ter ere van zijn vader organiseert hij vervolgens wedstrijden, waarvoor hij kostbare
prijzen ter beschikking stelt. Meer dan eens ontstaat er over de uitslag een ruzie, die door
Baeto moet worden bijgelegd. Na afloop proclameert deze de kampspelen tot een jaarlijkse
plechtigheid tot eer van Metellus (blz. 63). - Dan ineens: ‘Door 't midden van den hoop der
mannen komt gedrongen // Een hert ...’ (blz. 63), zó snel dat alleen Baeto erin slaagt het te
volgen.
Ook in dit gedeelte is weer Vergilius het grote voorbeeld. In het vermijden van
de gevaarlijke Hontsbos herkennen wij Aeneas' vermijding van de Charybdis
(Aen. III, 558-560 en 682-686). De klacht van de stuurman over de opeenvolging
van gevaren, en de behouden landing daarna volgen uit de verte Aen. V, 8-34.
De vlucht van Baeto's mannen voor de reuzen loopt parallel aan die van de
Trojanen voor Polyphemus en zijn makkers in Aen. III, 655-681. Het
verongelukken van Asterion is vrij nagevolgd naar het omkomen van stuurman
Palinurus in Aen. V, 833-874. De geruststellende verzekering van de ‘Zee goddin’
herinnert aan wat de Sibylle in Aen. VI, 83, tot Aeneas zegt, als deze de kust
van Italië bereikt heeft: ‘O tandem magnis pelagi defuncte periclis!’ Het oprichten
van een ‘grafstee’ voor Metellus en de uitvoerig beschreven kampspelen (inclusief
de ruzies om de uitslag) zijn een navolging van resp. Aen. V, 75-79 en 104-603.
- Er blijft dan niet zo heel veel meer over, maar enkele punten verdienen toch
nog opmerking. Zo sluit de episode met de reuzen niet alleen bij Vergilius aan,
maar ook bij Wachtendorp! Volgens de laatste wàren er oudtijds reuzen in
Holland, en de reuzin, die door Baeto gezien wordt, is niemand anders dan de
106
vermaarde Walberech. Bij de ‘Zee goddin’, die de held komt geruststellen,
zullen wij wellicht aan een meermin moeten denken, gezien het feit dat
Wachtendorp uitvoerig vertelt over de meermin die in de 15de eeuw in de Purmer
gevangen zou zijn. Evenals reuzen wàren er oudtijds dus meerminnen ter plaatse.
- De plotselinge verdwijning van Salant roept het even spoorloze verdwijnen van
Reinout in de Gerusalemme in de herinnering, mede omdat in beide gevallen
magische krachten er de oorzaak van blijken. - Het hert, dat aan het slot van dit
gedeelte Baeto naar een nieuw avontuur lokt, zou ik willen beschouwen als een
eigen vinding van Van Bos, die ook hier weer een schakel nodig had naar wat
er volgen moest.
Het hert voert Baeto ‘in een spelonck’ (blz. 63) en verdwijnt dan even plot-
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Zie boven, blz. 487. Van Bos noemt haar naam niet in de tekst, maar wèl in het argumentum van
zijn vierde boeck, waar zij overigens ten onrechte tot een man wordt gemaakt: ‘den grooten
Walburch’ (blz. 54).
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seling als het verschenen is. In de verte ziet de held echter ‘een weynich lichts’ waar hij op
afgaat. Zo komt hij in een met lampen verlichte zaal, waarvan het gewelf ‘Op twaelef marbere
Colomnen lach gespreyt’ (blz. 64). Een oude vrouw in een haren kleed en met ‘een boeck
in haere hand’ begroet hem. Zij verwacht hem al lang; hier zal hem namelijk geopenbaard
worden ‘'t Geheim van uwe staet en lant u toegestaen’ (blz. 64). Hij zal de stamvader zijn
van ‘een groot en machtich volck’ dat zich over de hele wereld zal doen gelden. Zij voorzegt
de bloei en grootheid van Amsterdam, en toont hem dan in een spiegel al degenen ‘Die
107
schier of morgen staen te heerschen en gebieden // De Batavieren’ (blz. 65). Zij begint
met Graaf Dirk I van Holland - ‘Want Batavieren sich verandren metter tijt // In Hollanders,
wanneerse haer paelen breet en wijt // Uytbreyden gaen en vast aenwassen in vermoogen’
(blz. 65) - en gaat door tot en met koning Filips II van Spanje. Door het tyrannieke optreden
van de laatste zal het volk in verzet komen (blz. 70). Een kort overzicht van de strijd tegen
Spanje volgt, waarbij ook op de Bestandstwisten wordt gezinspeeld. Er komt geen nieuwe
heerser, maar een ‘t'saemverbonden Staet’ (blz. 72) die tenslotte de vrede [van Munster]
108
zal bevechten. - ‘Dus sprack Camilla, en maeckt een end van haere reeden’ (blz. 72).
Baeto dankt haar, en keert terug naar zijn metgezellen op het strand.
De spelonk, waarin het hert Baeto voert, komt overeen met het antrum inane
van de Sibylle in Aen. VI, 11. De oude vrouw, die hij daar aantreft, is de
Nederlandse aequivalent van de Sibylle zelf. Camilla voert haar cliënt echter nièt
naar de onderwereld, waar de schim van zijn vader hem de toekomende heersers
over zijn volk toont, zoals bij Aeneas het geval is. Zij blijft in haar grot en laat
hem dáár die heersers zien in een spiegel. Naar alle waarschijnlijkheid is Van
Bos op deze gedachte gekomen door de reeks fraaie afbeeldingen van Hollandse
graven die hij bij Wachtendorp aantrof. In Camilla's spiegel ziet Baeto één voor
één alle 31 portretten die daar voorkomen. De bijzonderheden, die de oude vrouw
bij elk van deze portretten vertelt, zijn eveneens alle aan Wachtendorp ontleend;
alleen bekort Van Bos sterk, wat vaak afbreuk doet aan de duidelijkheid van de
‘profetie’. Terwijl Wachtendorp echter niet verder gaat dan 1560, zoals de titel
109
van zijn boek ook aangeeft, zet Van Bos de toekomst-geschiedenis voort tot
in zijn eigen tijd. - Het achterwege laten van de tocht door de onderwereld - een
van de hoogtepunten uit de Aeneis - blijkt later slechts uitstel te zijn geweest en
geen afstel. In zijn laatste Boeck geeft Van Bos ook dáárvan een imitatie.

Vijfde Boeck (686 regels; blz. 73-88)
Even onverwacht als Salant verdwenen is, keert hij ook weer terug; op een vroege morgen
ligt zijn schip behouden aan het strand. Bij de vreugdevolle begroeting vertelt Baeto zijn
broeder dat zij zich volgens de ‘Zee goddin’ op de plaats bevinden waar Salant zich moet
vestigen, wat deze dankbaar aanvaardt. Aan het feestmaal ter viering van zijn terugkeer
doet hij het verhaal
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schier of morgen: vroeger of later.
De naam van de oude vrouw is nog niet eerder genoemd en komt hier opeens uit de lucht vallen.
Zie boven, blz. 485.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

503

van zijn avonturen. Door onverklaarbare krachten - toverkrachten, naar blijken zal - was zijn
schip in de nacht van zijn anker geslagen en weggevoerd. In volle zee werd hij door zeerovers
aangevallen, die hem aan boord klampten: ‘... daer vingmen aen te kampen, // Van
wedersijden, met soo veel gewelt als moet, // De zee in korten tijt wiert niet als enckel bloet,
110
// En d'overloop bedeckt met afgekurve leeden’ (blz. 74). Na lange strijd kapte de rover
echter plotseling de touwen en trok zich terug, met achterlating van talrijke doden en één
gewonde. Bij het verbinden bleek die gewonde een meisje te zijn! - Hier onderbreekt Salant
zijn verhaal om dat meisje - Parthenia - zelf te laten vertellen, hoe zij op het zeeroversschip
was terecht gekomen. Haar verhaal blijkt een dramatische liefdesgeschiedenis. Ondanks
haar liefde voor Filinde was zij door haar ouders uitgehuwelijkt aan een aanzienlijke, maar
uitgebluste grijsaard. Zij vindt daarvoor compensatie bij Filinde, die tenslotte een plan bedenkt
om haar voorgoed tot de zijne te maken. Hij verschaft haar een vergif ‘'t Geen voor een wijl
den mensch van sijn gevoel ontbloot, // En sich laet aensien als een afgestorven doot’ (blz.
77). Parthenia neemt dat in en ‘sterft’. Hoewel niet zonder onverwachte complicaties weet
Filinde haar vervolgens uit de grafkelder te bevrijden, en samen gaan zij op weg naar de
‘plaets van sijn geboort’ om daar als man en vrouw te leven. Om hun identiteit nog beter te
verbergen, verwisselen zij van kleren: ‘... soo hebben wy ons weesen omgewent, // Hy mijn,
en ick sijn kleet en aensien aengetoogen’, wat mogelijk was ‘mits de jeucht sijn schijn niet
had veraert, // Noch oock te pronck gejont de mannelijcke baert’ (blz. 79). Onderweg vallen
zij echter in handen van zeerovers, die hen op hun schip meevoeren. Zowel de hoofdman
als zijn luitenant verliezen hun hart aan Filinde die er in Parthenia's kleren uitziet als een
‘schoone maecht’. Dat leidt tot een onderling gevecht tussen de rovers, waarin de luitenant
wint en zich als nieuwe hoofdman weet te doen erkennen. Bij de aanval op Salant's schip
had Parthenia - zij was immers een ‘man’ - zich uit wanhoop in de strijd gestort en door een
verwonding het bewustzijn verloren. Sindsdien verkeert zij in dodelijke onrust over het lot
van haar geliefde Filinde.
Met Salant's verslag van zijn avonturen begint een uitvoerig verhaal-inhet-verhaal,
dat slechts formeel met de hoofdhandeling verband houdt en in wezen geheel
op zichzelf staat. Alleen de feestmaaltijd waaraan dit verhaal wordt verteld,
herinnert nog aan de Aeneis; de omstandigheden zijn ongeveer dezelfde als die
bij Aeneas' relaas over zijn lotgevallen aan het feestmaal in Dido's paleis. - De
reden voor deze àl te zelfstandige episode zal wel gezocht moeten worden in
het feit, dat Van Bos opnieuw behoefte had aan een ‘vulsel’. Aan het einde van
Boeck IV is Baeto veilig op Walcheren aangeland en op de verdere tocht naar
de Betuwe wachten hem geen avonturen van betekenis meer. Als Van Bos
desondanks zijn epos tot zes Boecken wilde doen uitdijen - de helft van de twaalf
bij Vergilius, die op hun beurt weer de helft vormden van het aantal boeken in
de epen van Homerus - moèst hij dus wel zijn toevlucht nemen tot episoden die
ver van de hoofdhandeling afweken, in de trant van Tasso en Ariosto. Men zou
kunnen zeggen, dat hij zich bij het verhaal van Salant nog beperkt heeft tot het
voorbeeld van Tasso; hoe los
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ook, er is daarin toch nog altijd enig verband met de hoofdhandeling, evenals er
in de Gerusalemme samenhang blijft bestaan tussen het liefdesavontuur van
Reinout en het beleg van Jeruzalem. Maar bij het verhaal van Parthenia - een
verhaal-in-het-verhaal van de tweede graad! - heeft Van Bos elke gedachte aan
eenheid van handeling laten varen en moet hij de grillig-vrijmoedige compositie
van de Orlando furioso voor ogen hebben gehad, waarin alles mocht en alles
kon. Deze veronderstelling wint nog aan waarschijnlijkheid, als wij bedenken dat
hij in zijn Batavias al eerder de Orlando had nagevolgd, namelijk voor de
111
toverpraktijken van de verliefde Medea tegenover Baeto. - De vraag naar
eventuele bronnen voor de beide inlassingen laat ik voorlopig rusten. Het verhaal
van Salant is nog maar nauwelijks begonnen, en dat Van Parthenia krijgt straks
een vervolg.
Na het intermezzo van Parthenia zet Salant het verslag van zijn belevenissen voort. De
onverklaarbare krachten blijven aan het werk. In storm en noodweer voeren zij tenslotte zijn
schip naar een soort haven in een bar. Poolgebied waar het geen dag meer wordt. Als hij
met een aantal van de zijnen op verkenning uitgaat, ontmoet hij twee mannen op ski's en
112
113
met een rendierslee, die hem naar ‘seecker wijt, en ruym doch ongesien gebouw’ (blz.
84) brengen. Daar wordt hij verwelkomd door ‘een schepsel misgemaeckt’, een satyr, die
zich aan hem voorstelt als Memming. Deze laat voor zijn gasten een feestmaal bereiden,
waaraan hij verklaart dat het zijn toverkracht was die Salant's schip naar het hoge Noorden
heeft gevoerd, en een bewijs levert van zijn magisch vermogen. Nog veel méér zou hij zijn
gastvriend kunnen vertonen, als deze ‘gelegentheyt (had) om hier met ons te woonen’ (blz.
86); ter adstructie hiervan somt hij allerlei namen en magische gebeurtenissen op, die
blijkbaar verondersteld worden aan Salant bekend te zijn. Met nadruk vertelt hij vooral van
zijn ontmoeting met ‘den Gilbert’, die hij ‘by d'Ostrogothen’ op een door een meer omsloten
eiland in een diepe en lichtloze spelonk heeft aangetroffen, ‘Met banden eeuwichlijck
verknocht en vast gebonden’ (blz. 87) als straf voor een vergrijp tegen de autoriteit van zijn
meester Catil. Deze Gilbert aanvaardde zijn lot als rechtvaardig en had nog maar één wens:
‘Laet my een spiegel zijn voor soo veel komende eeuwen, // Voor soo veel menschen als
de ronde aert betreên. // Hoovaerdigen kom hier, en spiegelt u met een // Aen mijn ellenden
...’ (blz. 88). De Satyr knoopt aan dit verhaal nog een waarschuwend betoog tegen de
hovaardij vast, waarmee het vijfde Boeck abrupt eindigt.
Zo langzamerhand gaan wij een aantal motieven uit Salant's avontuur herkennen.
Wat Baeto's broeder bij Memming beleeft, vertoont enige overeenkomst met de
ervaringen van de twee ridders, die in de Gerusalemme uitgezonden worden om
de verdwenen Reinout op te sporen. Zij komen dan terecht bij il mago: een
bekeerde tovenaar die hun tal van vreemde zaken toont en in allerlei opzichten
een en ander met Memming gemeen heeft (Gerus. XIV). Alleen heeft bij Tasso
de ontmoeting met de
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Zie boven, blz. 498-499.
Salant, die noch ski's noch rendieren kent, noemt deze woorden niet, maar omschrijft wat hij gezien heeft.
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tovenaar zin: hij deelt de ridders mee, dat Reinout zich in de toverban van Armida
bevindt en wijst hun het middel om hem te verlossen. Daarentegen heeft het
bezoek van Salant aan Memming in de Batavias geen enkele functionele
betekenis. Salant komt niets te weten dat hij nodig heeft voor het volvoeren van
zijn taak. Het wordt zelfs niet duidelijk, waaròm Memming hem naar het Noorden
heeft gehaald. En waarom is Memming een Satyr? Waarom verblijft hij in het
Poolgebied? Wij kunnen ons moeilijk aan de indruk onttrekken, dat Van Bos hier
het sensationele heeft laten prevaleren boven het zinvolle en logische. - Dat is
echter niet alles. Hoewel de parallellie met Tasso's bekeerde tovenaar ongetwijfeld
een rol speelt, blijft toch onduidelijk of de belangrijke verschillen met de episode
uit de Gerusalemme moeten worden toegeschreven aan Van Bos' eigen vinding,
dan wel berusten op een bepaalde bron waaraan hij Memming's naam, satyrschap
en arctische verblijf ontleende, evenals de gevallen van magie die deze aan
Salant voorhoudt en in het bijzonder de geschiedenis van Gilbert. Het laatste
lijkt mij verreweg het waarschijnlijkst. De genoemde details - vooral de namen!
- zijn tè talrijk en in het verband van de Batavias tè irrelevant om het aannemelijk
te maken dat zij er speciaal voor zouden zijn bedacht. - Kwam in de door ons
veronderstelde bron óók de geschiedenis van Gilbert voor, die Memming aan
Salant vertelt - opnieuw een verhaal-in-een-verhaal van de tweede graad! - of
is die weer van elders afkomstig? In ieder geval wijzen de details en de namen
(tot die van Gilbert's meester toe) ook hier eerder in de richting van ontlening
dan van eigen vinding. Waarom Van Bos zo uitvoerig op deze geschiedenis
ingaat, wordt niet duidelijk. Misschien om in zijn epos het opvoedende element
te brengen, dat volgens de theoretici het genre behoorde te kenmerken en dat
tot dusver in de Batavias volledig ontbroken had? De moralisatie over de hovaardij
blijft echter te incidenteel en staat te veel buiten de hoofdhandeling dan dat deze
veronderstelling een bevredigende verklaring zou kunnen zijn.

Zesde Boeck (784 regels; blz. 89-107)
[Salant vervolgt zijn verhaal]. Na de maaltijd neemt Memming zijn gast mee naar een
griezelige werk- en toverkamer, waar een geraamte ‘liet branden // Een toorts van menschen
114
roet geplant in sijne handen’ (blz. 89). Daar bestrijkt hij Salant en zichzelf met een
bedwelmend ‘smeersel’. En dan beleeft Baeto's broeder in een soort droom een tocht door
115
het dodenrijk. Onder Memming's geleide ziet hij eerst een lieflijk landschap en daarna een
uitgestrekte stad, ‘Bedeckt met roock en damp en dicke duysterheeden’ (blz. 91), waar de
bozen hun straf ondergaan: de stad van Pluto. Het best zijn nog de gierigaards eraan toe,
zo legt Memming uit; zij moeten wel honger en dorst lijden, maar waren daaraan op aarde
uit vrekkigheid al gewend: ‘'t Geen oorsaeck dickmaels van veel sware muyteryen // Verweckt
in d'anderen, en dat vermits men haer // Vast straf op ley (by dit geleecken) veel te swaer’
(blz. 91-92). Dan komen achtereenvolgens de straffen aan de orde van: haatdragenden,
afgunstigen, lasteraars, ondankbaren, vader- en moedermoordenaars, moordenaars van
hun eigen kinderen. Het allerzwaarst is de straf van Riama, de
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roet: vet.
Het aequivalent van de Elyzese velden bij Vergilius (Aen. VI, 637-641).
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schone vrouw die met ‘een onwaerde slaef’ echtbreuk pleegde en haar koninklijke gemaal
door haar dienaars liet vermoorden (blz. 92-93). - Vervolgens komen Salant en Memming
bij ‘een dicht geboomt met droeve duysterheden // Beschaduwt’ (blz. 93): de verblijfplaats
van de zelfmoordenaars wier straf bestaat in wanhopig berouw. Salant herkent er Medea
en spreekt haar aan, maar zonder antwoorden wendt zij zich af ‘Te boswaert in, en gaet
haer in de schauw verbergen’ (blz. 94). - In ‘een plaets in 't hangen van de bergen, // Met
lauwer boomen en met eycken loof verciert’ (blz. 94) vertoeven de zielen van afgestorven
helden. Daar vindt Salant zijn vader Metellus, die hem allerlei beroemde personen uit de
Oudheid aanwijst. Ook ‘den ouwden Handolph’ bevindt zich daar, die echter weigert Salant
te woord te staan. Verder toont Metellus zijn zoon een aantal zielen die opnieuw op aarde
zullen gaan leven: Alexander de Grote, Aeneas (die als Willem van Oranje zal herrijzen),
Scipio Africanus (die in Maurits zal terugkeren); op deze reïncarnatie zal dan ‘sijn broeder’
(Frederik Hendrik) volgen, wiens lof breed wordt uitgemeten, terwijl ook op Ernst Casimir
116
wordt gezinspeeld (blz. 95-96). - Daarna verdwijnt Metellus, en plotseling vindt Salant zich
met Memming in diens werk- en toverkamer terug. - Op zijn dringend verzoek verleent de
Satyr-tovenaar hem toestemming naar zijn broeder terug te keren en verleent hem daarbij
alle hulp. Salant en zijn metgezellen worden weer naar hun schip gebracht en dank zij
Memming's toverkunst verloopt de reis onvoorstelbaar vlot: ‘'t Schip sneed gelijck een pijl
door 't ysich waeter heen, // Of als den blixem, of de sterren in 't gemeen // Ter nederdalen’
(blz. 97), totdat allen ‘endelijck geluckich hier aen lant’ (blz. 98) kwamen.
Het is zó duidelijk, dat Van Bos hier Vergilius' beschrijving van Aeneas' tocht
door de onderwereld (Aen. VI, 268-901) imiteert, dat het geen zin heeft op de
punten van overeenkomst te wijzen; een aantal daarvan zijn zelfs in de
bovenstaande samenvatting gemakkelijk terug te vinden. Interessanter is het,
vast te stellen dat er daarnaast ook opvallende afwijkingen voorkomen. In de
eerste plaats laat Van Bos niet de held zelf deze tocht beleven, maar diens
broeder, en niet onder geleide van Camilla - de aequivalent van de Sibylle -,
maar van de raadselachtige Memming. De reden daarvoor zal wel zijn, dat de
dichter aan de episode van Salant's avonturen - in wezen een ‘vulsel’ - genoeg
poids heeft willen verlenen om zich naast de hoofdhandeling te kunnen
handhaven; bovendien kreeg de episode daarmee een Vergiliaans stempel dat
ertoe kon bijdragen de voorafgaande magie gemakkelijker te doen aanvaarden.
- Opmerkelijk is verder, dat Salant de tocht door het dodenrijk niet wèrkelijk
maakt, maar in de bedwelming van Memming's ‘smeersel’ als droom beleeft.
Daarmee brengt Van Bos het bovennatuurlijke van Vergilius terug tot het
magische, in overeenstemming met de opzet het Wonderbaarlijke buiten zijn
epos te houden. Weliswaar zijn de grenzen tussen het bovennatuurlijk- en het
magisch-wonderbaarlijke niet altijd even scherp getrokken en loopt de
onderscheiding Van Bos wel eens wat uit de hand, maar ik meen toch dat wij
hier te doen hebben met een van zijn richtlijnen. Aan deze opzet schrijf ik ook
toe, dat b.v. Charon,
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de overvaart over de Styx, en Cerberus in de Batavias geen aequivalent krijgen.
- In het algemeen trouwens is de imitatie nogal vrij. Van Bos neemt tamelijk
willekeurig een aantal punten over, laat andere weg, verandert volgorde en
details, en voegt eigen motieven in. Het meest functioneel is zijn toepassing van
de leer der zielsverhuizing - zoals Anchises die in Aen. VI, 703-752, aan Aeneas
uitlegt - op de Prinsen van Oranje; het meest verrassend is zijn vermelding van
Riama als de zwaarst gestrafte van alle zondaars. Uit de context blijkt
onmiskenbaar, dat met dit doorzichtige anagram gedoeld wordt op Maria Stuart
van Schotland, haar veronderstelde liefdesverhouding met haar secretaris Rizzio
en de moord op haar echtgenoot Darnley. Van Bos reageert daarmee ongetwijfeld
scherp-afwijzend op Vondel's Maria Stuart (1646), waarin de Schotse koningin
als martelares van het Rooms-Katholicisme en bijna als heilige wordt uitgebeeld.
Nauwelijks heeft Salant zijn verhaal beëindigd, ‘als een schaer en woesten hoop van jongen
// En ouwden, komt de tent van Baeto ingedrongen, // En brengt een maget schoon van
leeden by der hant’ (blz. 98), die zich in het bos verborgen hield. Het is Parthenia's minnaar
Filinde, nog altijd in travestie! Hij begint ‘van self’ met het vertellen van zijn lotgevallen, vanaf
het moment dat hij van Parthenia gescheiden werd. Toen bij het gevecht met Salant's schip
de nederlaag voor de zeerovers onvermijdelijk scheen, had ‘den overst Luytenant’ (blz. 99)
hem willen doden om te voorkomen dat ‘zijn geliefde’ in handen van de vijand zou vallen.
Alleen het uit elkaar drijven van de beide schepen had Filinde's leven gered. Met veel moeite
lukte het hem ontmaskering voorlopig te vermijden door de hoofdman te bewegen de
liefdesgemeenschap uit te stellen tot zij aan land zouden zijn en niet ‘in 't mids van soo veel
metgesellen’ (blz. 99). Maar zodra de rovers ergens aan de kust hun kamp hadden
opgeslagen, werd een spot-bruiloft georganiseerd die uitliep op een algemene braspartij.
Iedereen was dronken; Filinde's ‘lieve Bruydegom’ werd laveloos naar zijn tent gebracht en
de ‘bruid’ hem zingend nagedragen. Als eindelijk het hele kamp stil is geworden, maakt
Filinde gebruik van de roes van de hoofdman om hem met diens eigen zwaard te doden:
‘hy spouwt sijn wijn uyt met het bloet’ (blz. 100). Daarna sluipt hij, met het zwaard in de
hand, door het slapende kamp en weet ‘daer behouwden door te raecken’ (blz. 101). Na
een nacht zwerven ‘het gantsche lant in 't ront’ (blz. 101) werd hij door Baeto's mannen
gevonden. - Baeto laat hem en Parthenia de keus: zij mogen bij hem blijven of naar elders
gaan, waarbij hij hen dan zal helpen. Filinde kiest het laatste, maar vraagt slechts om
mannekleren en om overtocht naar Vlaanderen, zijn geboorteland; dan ‘sal de rest den
heemel sijn bevoolen’ (blz. 101).
Daarmee heeft de episode van Parthenia en Filinde een gelukkige afsluiting
gevonden. Tot het einde toe blijft zij een corpus alienum in Van Bos' epos. De
winst aan afwisseling en spanning weegt niet op tegen het bezwaar dat de
handeling er tot tweemaal toe door onderbroken wordt en de aandacht op zijpaden
gevoerd. - Evenmin als voor Lodewijck's verhaal over Halon in Boeck III heb ik
voor de geschiedenis van de twee gelieven een bron kunnen vinden. Maar er
kan m.i. niet aan getwijfeld worden, of ook hier heeft Van Bos gebruik gemaakt
van een bestaande, vermoedelijk Spaanse, novelle. De dominerende motieven
in het verhaal
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- gedwongen huwelijk, schijndood, travestie, gevangenneming door zeerovers,
dramatische gevolgen van de verwisseling van kleding, gelukkig einde na uiterste
nood - vormen even zovele verwijzingen naar een bekend novellistisch patroon.
Nu de episoden zijn afgewerkt, kan de aandacht weer op de hoofdhandeling worden gericht.
Salant gaat onmiddellijk aan het werk, en ‘Begint nu al een stat en vesting af te steecken;
//Men bouwter wallen en haer toorens inde lucht, // Men deelt de weegen af en straten. Het
gerucht // Der arbeytslieden gaet tot aen de sterren rennen, // Voorts om voor anderen de
plaets te onderkennen // Wort van Metel de naem de vesting op geleyt, // En Metelburch
van al den borgeren geseyt’ (blz. 101). - Na twee maanden kan Baeto geen weerstand meer
bieden aan de lust ‘Om van sijn vesten oock te leggen het begin’ (blz. 101). Na een smartelijk
afscheid van de achterblijvenden zet hij met de zijnen tussen de eilanden door koers naar
het Oosten. Op de vierde dag ziet hij de ‘Zee goddin’ weer, die hem in het vierde Boeck
gezegd had dat zij hem opnieuw zou verschijnen als hij het voor hem bestemde land had
bereikt (blz. 102). Dadelijk gaat hij aan wal om zijn nieuwe gebied te verkennen. Het blijkt
vruchtbaar, en nergens vallen er mensen te ontdekken, totdat Baeto vanaf een heuvel ‘Een
kleenen hoop van volck ten lesten kreech in 't ooch’ (blz. 103). Het is een groepje Geldersen,
‘door twist verdreven en verjaecht // Uyt onse landen, aen de andre sijd geleegen // Van
dese stroomen’ (blz. 103). Als de beide groepen zich met elkaar hebben verstaan, vertellen
de Geldersen uitvoerig - wéér een verhaal-in-het-verhaal - hoe hun vaderstad haar naam
gekregen heeft. Aanvankelijk werd de streek geteisterd door een monster, ‘Bedervende met
stanck en aedem, die het uyt // Den monde blies, het gras, geboomt, en 't groene kruyt //
Des aertrijcks ...’; 's nachts bezocht het ‘de laege daecken’, waar het ‘de siel den menschen
uyt deed braecken’ (blz. 104): en dat alles onder het krijsen van Gellere. Pogingen om dit
monster te doden mislukten steeds weer, omdat het zich hoog in de lucht aan de pijlen van
zijn aanvallers onttrok, om dan onverwachts op hen neer te duiken en ‘d'een en d'ander’ te
verscheuren. Ten langen leste wisten de inwoners het dier echter gewond te doen neerstorten
en vervolgens te stenigen. Toen pas durfden zij naderbij komen om het te bekijken. Op de
plaats van hun overwinning bouwden zij een stad, ‘die in vermoogen // Op heeden bloeyt’
en naar de roep van het monster Geller genoemd werd (blz. 105). - Vervolgens wijzen de
Geldersen Baeto op diens verzoek een geschikte plaats om aan de Rijn een stad te bouwen,
en dadelijk gaat men aan het werk. Bij het graven stoot men op ‘een rif van mensche been
// Van groote en van gestalt vry meerder als gemeen’ (blz. 106). Volgens ‘den ouwen // En
wijsen Seegemont’ is dit een gelukkig voorteken dat ‘een groote Staet bediet’. Uit Baeto's
‘arme hoopken’ zal een machtig volk voortkomen, ‘En ons nakomeling sal munten immermeer
// In kracht van wapens uyt, en worden stoute lieden, // Seer wijt en breet, mits haer beproefde
deucht, gebieden, // En soo geen haet en twist aen ons de hant en schent, // Neemt dese
grootheyt voor de werelt geenen end’ (blz. 107). Deze gelukkige voorspelling vormt het slot
van de Batavias.
In dit slotgedeelte keert Van Bos weer tot de Aeneis als zijn voornaamste bron
terug. Het bouwen van Metelburch wordt beschreven naar het model van Aen.
V, 755-758: de stichting van de stad Aceste op Sicilië door Aeneas. Baeto's
afscheid van Salant en de zijnen loopt parallel aan dat
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van Aeneas, als hij na de stichting van Aceste een deel van zijn Trojanen daar
achterlaat (Aen. V, 765-771). Het ‘teken’, waardoor Baeto weet de voor hem
bestemde plaats te hebben bereikt, is een vrije variant op Aen. VII, 112-134,
waar Aeneas iets dergelijks beleeft. - De ontmoeting met de Geldersen is een
verre ‘naboots’ van Aeneas' bezoek ààn en bondgenootschap mèt koning Evander
die al eerder uit Griekenland in Italië was gekomen en een stad had gesticht op
de plaats van het latere Rome (Aen. VIII). Tegelijkertijd echter stelt die ontmoeting
Van Bos in de gelegenheid de ontstaansmythe van Gelder in te lassen, die hij
117
bij Wachtendorp gevonden had. Maar hij buigt dit verhaal om tot een nieuwe
imitatie van Vergilius. Bij Wachtendorp was er geen sprake van, dat het monster
kon vliegen. Van Bos echter maakt er een vliegend gedrocht van, naar het model
van de Harpijen die op de Strofadische eilanden Aeneas en de zijnen het leven
ondraaglijk maken en tot de aftocht dwingen (Aen. III, 209-255). De
nieuwsgierigheid, waarmee de Geldersen na hun overwinning het dode monster
bekijken, is een duidelijke reminiscens aan Aen. VIII, 265-267, waar het om de
dode Cacus gaat. - Opmerking verdient, dat Van Bos de door Baeto gestichte
stad niet Batavodurum (Wijk bij Duurstede) noemt, zoals Wachtendorp had
118
gedaan; hij laat ze zonder naam. Wellicht vond hij de geographische aanduiding
in zijn bron ‘gelegen by de Ling’ te aanvechtbaar. Wel situeert hij Baeto's vestiging
uitdrukkelijk aan de Rijn, maar uit de context valt niet anders op te maken dan
dat hij daarbij aan de Zuidelijke oever denkt. In dat geval kon hij inderdaad niet
beter doen dan de naam in het midden laten, want aan de Zuidelijke Rijnoever
heeft nooit een stad van enige betekenis gelegen.
Het was onvermijdelijk, in mijn inhouds-overzicht van de verschillende Boecken vrij uitvoerig
te zijn. Alleen daardoor werd het mogelijk te doen uitkomen, hoe gecompliceerd en hybridisch
de Batavias in elkaar zit, en hoe verscheiden de bronnen zijn waarvan Van Bos gebruik
heeft gemaakt. Maar nu beschikken wij dan ook over alle gegevens, die nodig zijn om tot
een karakteristiek van dit merkwaardige epos te komen. Alvorens tot een afsluitende conclusie
over te gaan, dien ik echter eerst nog een proeve te geven van de wijze waarop de dichter
zijn verhaal in vers brengt. Ik koos daarvoor uit het vijfde Boeck een fragment, dat zoveel
mogelijk afwijkt van de hierboven geciteerde gedeelten uit Van Bos' beide historie-epen.

Maaltijd bij Memming
Salant vertelt van zijn vreemde belevenissen aan het feestmaal, dat Memming voor hem en
de zijnen had aangericht:
Voort valtmen aen de spijs soo greetich als men konde,
Ick ondertusschen laet mijn oogen gaen in 't ronde,
En met verwonderen beschouw haer vremde wijs
Van drincken, yder scheen het sware nat om prijs
5 In 't lijf te swelgen, en met kranssen te bekroonen
Het droncken hooft, en bergd het rond van hare koonen
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Zie boven, blz. 487. Ook Evander vertelt aan Aeneas de mythe van het monster (Cacus), dat
eerder zijn woongebied geteisterd had.
Zie boven, blz. 486.
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In 't yselijcke hol van 't onbesuysde vat.
Maer 't geen my over dwers in mijn gedachten sat,
Was dat ick versche vrucht, en ooft als vande boomen
Terstont gepluckt, daer sach op tafel voor my koomen,
Daer 't niet als winter was het gantsche lant in 't ront;
Ick des benieuwt gae dus ontsluyten mijne mont:
Soo stout moet ick noch zijn als u te ondervraegen,
Van waer gy dese vrucht in dese barre daegen
Moocht krijgen, daer 't nu al van blaeren en van ooft
Door d'ongelegentheyt des winters staet berooft.
Hy lacht my toe, en heeft my sulck bescheyt gegeven:
Ick merck wel dat ghy hier zijt nieuw en onbedreven,
En dat gy van ons doen met allen niets en weet.
Zijt gy belust, om eer gy uyt de kamer treet,
Hier Rijnsche Druyven sap te smaecken met u lippen?
Gehaelt niet binnen dees soo woeste en barre klippen,
Maer vande plaets daer die geteelt wort en gevoet?
Dus spreeckende stampt hy alleenich met de voet,
En siet (de groote schrick doet my te spreecken schromen)
Beneffens mijne zy, van uyt der aerde komen
Een leelijck vrouwen beelt, wanschapen en mismaeckt,
't Hayr om het hooft, 't gesicht in 't rimplich voorhooft blaekt
Als enckel vyer, soo haest ick sulcks voor mijne oogen
Beschoudde, ben ick uyt mijn seetel opgevloogen,
Maer hy geboot my vry te weesen sonder vaer,
En spreeckt haer toe, weest welkom moeder, zijt gy daer?
En neemt een kan met een het monster uyt de handen,
En sy vertreckt weer, en laet ons genochsaem vande
120
Verrijsenis in 't hart verwondert en verbaest.
Maer Memming recht sich weer om hooch, en alsoo haest,
Heeft my de Rijnsche vocht al springend in geschoncken,
Ick doch door vrees en heb geen drop daer van gedroncken,
Maer weyger heuselijck te proeven 't eedle nat.
Maer hy sprack dus tot my (o Saland) doet u dat
Of nieuw of vreemt? Veel meer soud ick u mogen toonen,
Had gy gelegentheyt om hier met ons te woonen...
(blz.85-86)

Dit korte fragment is voldoende om te illustreren, dat de overgang van het historische naar
het legendarische epos geen invloed heeft gehad op Van Bos' wijze van versificeren. Ook
nu schiet hij als dichter tekort, doordat het hem niet lukt tot een werkelijk poëtische ziensen zegswijze te komen. Hij schrijft nog steeds dezelfde betrekkelijk vlotte alexandrijnen,
maar ook nog altijd dezelfde nauwelijks veredelde ‘gewone’ taal in dezelfde vrij banale stijl.
De vaart, die in de historie-epen the redeeming feature was, is hier eveneens nog aanwezig,
maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de stuwkracht ervan is verminderd. Van
Bos wordt niet meer voortgedreven door de veelheid van historische feiten waaraan hij recht
moet doen wedervaren, maar heeft integendeel enige moeite genoeg stof bijeen te brengen
om er zes boecken mee te vullen. Hij heeft dus de neiging zoveel mogelijk profijt te trekken
van wat hij ter beschikking heeft, door dit breed uit te werken; en dat vertraagt het tempo
van zijn verhaal.
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't onbesuysde vat: de vormeloze (grof-gevormde) beker.
verbaest: verbijsterd.
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Conclusie
De Batavias is een unicum in onze 17de-eeuwse literatuur: het enige legendarische epos
in Vergiliaans-Tassoniaanse trant dat wij uit de Gouden Eeuw bezitten, en tevens het enige
waarin de Renaissancistische exuberantie zich voluit doet gelden, nog ongeremd door
klassicistische overwegingen. Het werk moet dan ook zonder enige twijfel beschouwd worden
als een literair-historisch curiosum van de eerste orde, dat verdient onttrokken te worden
aan de volstrekte vergetelheid waarin het is weggezakt. En op zijn auteur is van toepassing
wat bij een experimentator te vaak uit het oog verloren wordt: ut desint vires, tamen est
laudanda voluntas (al faalt de kracht, de wil is prijzenswaard).
Met de verwijzing naar dit adagium is impliciet al gezegd, dat de Batavias ondanks zijn
curiositeits-waarde een mislùkt experiment moet worden genoemd. Van Bos is er niet in
geslaagd, aan zijn epos ook poëtische waarde te verlenen. Hij was te weinig dichter om ook
maar bij benadering de plaats te kunnen innemen, die Vondel door het opgeven van de
Constantinade voor een andere epicus had opengelaten. Zijn ontoereikende dichterschap
blijkt niet alleen uit het poëtische tekort in taal en stijl, waarop ik zo juist naar aanleiding van
het geciteerde fragment gewezen heb; ook achter een gebrekkig expressievermogen zou
een dichterlijke geest kunnen schuil gaan. Maar juist daarvan is bij Van Bos geen sprake.
Uit het inhouds-overzicht van de Batavias is duidelijk aan het licht getreden, dat hij elke
dichterlijke zelfstandigheid en originaliteit mist. Hij kan alleen maar een bestaande
geschiedenis navertellen en de vormgeving van een voorganger imiteren. In de Belgias en
de Mauritias was dit geen onoverkomelijk bezwaar geweest; in een historie-epos werd van
de dichter niet anders verwacht dan dat hij zich aan de ‘bestaande geschiedenis’ zou houden.
Maar bij een legendarisch epos moet de auteur op grond van minimale gegevens zèlf een
geschiedenis opbouwen, en dan verhindert het gebrek aan originaliteit elke innerlijke
samenhang, elke werkelijke opvlucht, elke verrassende visie. De eerste vier boeken van de
Batavias zijn daarvan een typerend bewijs. Wij zien er Van Bos bezig met het navertellen
van wat hij over Baeto en de ‘Hollantsche beginselen’ in Wachtendorp's Oude Hollandsche
Geschiedenissen had gevonden, in een vormgeving, die primair aan de Aeneis en secundair
aan de Gerusalemme liberata is ontleend. Praktisch voor ieder detail hebben wij de plaats
bij Vergilius of Tasso kunnen aanwijzen, die hij daarbij voor ogen heeft gehad. Hij houdt zich
wel niet precies aan zijn voorbeelden, met name wat de volgorde van de gebeurtenissen
betreft, maar hij kan blijkbaar toch niet buiten een model voor elk van zijn episoden. Wanneer
een bepaalde situatie zich herhaalt, zoals b.v. het afscheid-nemen van achterblijvenden,
grijpt hij iedere keer weer terug op het standaard-model voor zulk een afscheid, in casu het
vertrek van Aeneas uit Aceste. Slechts een heel enkele maal legt hij een eigen verbinding
tussen twee opeenvolgende episoden, zoals bij het hert dat in het vierde Boeck Baeto naar
121
de spelonk van Camilla voert. Overigens kunnen wij er zelfs daar niet helemaal zeker van
zijn, dat hij geen gebruik maakt van een ontleend motief waarvan de herkomst ons onbekend
is gebleven. Want Van Bos ontleent ook aan andere bronnen dan de Aeneis en de
Gerusalemme, getuige de Alcina-figuur uit de Orlando furioso die hij in de verliefde stichtster
122
van Medemblik laat herleven - om maar
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Zie boven, blz. 501-502.
Zie boven, blz. 498-499.
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niet te spreken van Lodewijck's verhaal over de wraak van Halon's vrouw op haar ontrouwe
echtgenoot. De eerste vier boeken van de Batavias kunnen dan ook worden gekarakteriseerd
als een mozaiekwerk van imitaties en ontleningen, hier en daar enigszins bijgetekend of
bijgekleurd, maar zonder andere inbreng van de dichter zelf dan een niet al te onhandige
adaptatie van dit alles aan de situatie van Baeto.
In de beide laatste boeken gaat Van Bos anders te werk. Hij moest trouwens wel. Alle
gegevens, die Wachtendorp hem over Baeto verstrekte, had hij verwerkt; hij kon zijn held
alleen nog maar doen aankomen in de voor hem bestemde landstreek. Maar zijn epos had
nog niet de omvang van zes boeken, die hem voor ogen stond als minimum van wat voor
een Nederlandse aequivalent van de Aeneis aanvaardbaar was. Voor een adaequate
aanvulling met episoden, waarin Baeto avonturen beleefde die niet op de een of andere
manier op de kroniek van Wachtendorp waren gefundeerd, was zijn verbeeldingskracht te
zwak. Aan de gevechtshandelingen uit de tweede helft van de Aeneis had hij niets, omdat
de overlevering wilde dat Baeto zich in een onbewoond gebied had gevestigd. De enige
mogelijkheid, die hem overbleef, was dus het inlassen van episoden, die feitelijk niets met
de geschiedenis van Baeto te maken hadden, maar er door een dunne draad mee konden
worden verbonden. Hij had dit procédé trouwens ook al toegepast, toen het liefdesavontuur
van Baeto en Medea niet voldoende bleek om aan het derde boeck de gewenste omvang
te geven. Hij had toen een ‘dunne draad’ gelegd tussen Lodewijck's griezelverhaal en de
situatie van Baeto door het voor te stellen alsof dat verhaal een voorbeeld gaf van
vrouwenwraak, terwijl het in werkelijkheid gaat om de wraak van een spook. Op veel groter
schaal maakt hij nu van hetzelfde middel gebruik. Aan zijn lectuur ontleent hij het verhaal
over de tovenaar Memming en dat over het liefdespaar Parthenia-Filinde, die hij beide
oppervlakkig met de geschiedenis van Baeto verbindt. Wat Memming betreft, is de adaptatie
niet zonder enige verdienste, vooral ook omdat hij er de tocht door de onderwereld in
verwerkte, waardoor zij in een (pseudo-)Vergiliaanse sfeer wordt getrokken. Toch kan dit
niet verhinderen, dat de hele episode compositorisch in de lucht blijft hangen, omdat Salant's
bezoek aan de satyrtovenaar geen enkele invloed heeft op het verloop van de handeling en
in structureel opzicht dus als zinloos moet worden beschouwd. Datzelfde geldt in nog sterkere
mate voor de geschiedenis van Parthenia en Filinde, waar de enige verbindingsdraad met
Baeto is dat Parthenia toevallig op het schip van Salant terecht komt. - Eerst in het
slotgedeelte van het zesde Boeck keert Van Bos eindelijk weer tot de hoofdhandeling terug,
maar slechts om deze af te sluiten.
Op grond van dit alles kunnen wij de Batavias karakteriseren als een epos dat in zijn
laatste twee boeken tot romanzo (ver)wordt. Van Bos' bewondering voor Statius, die zich
in de Thebais minder aan eenheid van handeling dan aan spanning in de afzonderlijke
episoden gelegen liet liggen, zal dit ongetwijfeld in de hand hebben gewerkt. Zij vervaagde
voor hem het verschil tussen enerzijds Vergilius en Tasso, anderzijds Ariosto.
Een onvermijdelijk gevolg van Van Bos' onzelfstandige, imiterende en adapterende
werkwijze is, dat er in de Batavias geen spoor te vinden is van een centrale idee die de
achtergrond vormt van de verhaalde gebeurtenissen en hun verloop bepaalt. Kenmerkend
is in dit verband, dat de dichter het Christelijk-wonderbaarlijke overal zorgvuldig vermijdt.
Het gebruik daarvan zou immers een visie nodig hebben gemaakt, waarin Baeto's avonturen
werden
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beheerst door Gods plan met het volk dat uit hem en de zijnen zou voortkomen. Tot zulk
een visie was Van Bos op eigen kracht niet in staat, en aan anderen ontlenen kon hij daarbij
niet. Vandaar dat hij zich beperkte tot het magische, dat hij echter - anders dan Tasso - niet
in verband bracht met God en Duivel, maar enkel hanteerde als sensationeel motief. Ook
op dit punt sloot hij meer bij Ariosto aan dan bij Tasso.

§ 6. De ‘Britannias’
Het is niet zo vreemd, dat er in de Republiek een warme sympathie voor de jonge Karel
Stuart leefde en dat de Restauratie van 1660 er met algemene vreugde werd begroet. Niet
alleen had de onthoofding van de wettige Engelse koning in 1649 een schok van
verontwaardiging door het land doen gaan, maar nadien had de mercantilistische politiek
van Cromwell zich steeds scherper tegen de handelsbelangen van de Zeven Verenigde
Provinciën gekeerd. De Acte van Navigatie (1651) was zelfs rechtstreeks tegen de
Nederlanders gericht en had dan ook tot de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) geleid.
Hoewel deze geen beslissende overwinning voor de Engelsen opleverde, was hij voor de
Republiek toch niet gunstig verlopen. De Nederlanders hadden niets te verwachten van de
‘koningsmoorders’, en hoopten op een vriendschappelijker verhouding met Engeland onder
een nieuw bewind.
Daar komt bij, dat de bewogen en avontuurlijke levensloop van de jonge Prins sterk tot
de fantasie sprak. Zelden was iemand zó door het ongeluk achtervolgd als hij. Bij de
onthoofding van zijn vader was Karel achttien jaar. Hij vertoefde toen in Den Haag, na een
mislukte poging zijn vader door een landing in Engeland te hulp te komen. Een stoutmoedige
inval van Montrose te zijnen behoeve in Noord-Schotland liep - mede als gevolg van noodweer
op zee - op een volkomen mislukking uit; Montrose werd gevangen genomen en in Edinburgh
als verrader gehangen (1650). Kort daarna wist Karel zich echter door de Schotten te doen
erkennen en op 1 januari 1651 werd hij te Scone tot koning gekroond. Enkele maanden later
werd hij evenwel bij Worcester vernietigend door Cromwell verslagen. Slechts door zich
enkele dagen in een holle eik verborgen te houden, wist hij aan zijn vijanden te ontkomen
en met heel veel moeite Frankrijk te bereiken, waar ook zijn moeder - een dochter van
Hendrik IV en dus oud-tante van Lodewijk XIV - verblijf hield. De vrede, die in 1655 tussen
Frankrijk en Engeland gesloten werd, noodzaakte Karel als kroonpretendent dit toevluchtsoord
te verlaten. Hij begaf zich eerst naar Keulen en vervolgens naar de Nederlanden, waar hij
bij zijn zuster - Maria Stuart, de weduwe van stadhouder Willem II - en in Brussel vertoefde.
Onderwijl bleef hij steeds contact houden met de koningsgezinden in Engeland, wachtend
op een ommekeer in de situatie aldaar.
Die ommekeer kwam na de dood van Cromwell in 1658 en de abdicatie van diens zoon
Richard als Lord-Protector een jaar later. De verwarring in Engeland werd toen zó groot,
dat generaal George Monk in een herstel van het koningshuis het enige middel zag om
daaraan een einde te maken. Zonder zijn bedoelingen bekend te maken, trok hij met zijn
leger vanuit Schotland naar Londen, waar hij op 3 februari 1660 aankwam. Met grote
bekwaamheid en sluwheid wist hij daar, nu eens toegevend aan de ene en dan weer aan
de andere partij, een ondoorzichtige rol te spelen waardoor het ontbranden van een onderlinge
strijd werd voorkomen. Toen Monk de tijd rijp achtte, herstelde
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hij de in 1648 afgezette leden van het Parlement in hun oude functie, waardoor de
meerderheid koningsgezind werd. Dit z.g. Lange Parlement besloot tot herstel van de
monarchie en het uitschrijven van verkiezingen voor een nieuw Parlement. Inmiddels werd
echter reeds een deputatie naar Karel gezonden om met hem te onderhandelen over de
voorwaarden voor zijn terugkeer (o.a. algemene amnestie). Bij de declaratie van Breda (4
april) aanvaardde Karel deze voorwaarden. Drie weken later kwam het nieuwe Parlement
voor het eerst bijeen en bevestigde op 1 mei de Restauratie.
Kort daarop ondernam de jonge koning de reis van Breda naar Scheveningen, waar een
Engelse vloot hem opwachtte. Deze reis - per schip van de Moerdijk naar Delft en vandaar
per koets naar Den Haag - werd een ware triomftocht. Overal verdrong men zich aan de
waterkant om de passerende Karel te zien en toe te juichen. Velen hadden er een lange
123
tocht naar Scheveningen voor over, om getuige te kunnen zijn van de inscheping. Op zijn
dertigste verjaardag, 29 mei 1660, deed Karel zijn triomfantelijke intocht in Londen.
Reeds voordat hij de Britannias schreef, had Lambert van Bos zich beziggehouden met de
actuele materie die door dit alles werd gevormd. In 1660 was van zijn hand in Dordrecht waar hij sinds 1654 conrector van de Latijnse school was - verschenen:
De // Historie // van sijn Majesteyt // Karel de II. // van dien Name, // Koning van
Engelandt, Schot- // landt, V[r]anckrijck en Ierlandt, Bescher- // mer des Geloofs.
// Aenvangende van de onsalige Moort van sijn // Koninglijcke Vader van
geluckiger geheuchenis, // en vervolght tot dit tegenwoordige // Iaer 1660. // Uyt
het Engels in het Nederduyts vertaelt, // door L.v. Bos. // Hier is noch by-gevoecht,
// Herstelde // Zeegtriomf, // van // Karel de Tweede. // Door verscheyde
voornaemste Poëten van // Hollandt. // vignetje // Te Dordrecht, // Voor Abraham
Andriesz. Boeckverkooper, 1660.
De Historie is opgedragen aan Willem van Blijenbergh, een vooraanstaand Dordtenaar
die verschillende stedelijke ambten heeft bekleed, op het gebied van theologie en wijsbegeerte
publiceerde, en ook wel verzen schreef; Van Bos noemt hem in zijn aanspraak: ‘Gunstige
Neef’. In deze Opdracht wordt het boek als volgt gekarakteriseerd:
Hier sien wy een klaer en beknopt verhael, dat groote deugden van waerheydt
heeft, sonder dat wy weten wie wy daer voor hebben te dancken, en dit is het
geen wy u aenbieden, soo goet en quaedt als ick het met een na-gesweepte pen
heb konnen op het papier brengen, uyt de Moeder-tael, van ick weet niet wie;
geschreven, ick weet niet waer.
Het gaat dus om een anoniem boekje, duidelijk bedoeld als propaganda-geschrift voor Karel.
De gebeurtenissen in Engeland worden er behandeld tot en met de komst van Monk in
Londen en het herstel van het Lange Parlement.
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Een dergelijke tocht - in casu vanuit Dordrecht - vormt het kader voor een reeks ‘Oude en hedendaeghsche
Geschiedenissen, lustige Vertellingen, Rymery en diergelijcke stoffen’, waarmee de reizigers zich onderweg
de tijd korten, in Lambert van Bos' Zuydt-hollandtsche Thessalia (1663).
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De Engelse versie kan dus niet vóór het begin van maart 1660 zijn verschenen, en Van Bos
moet die toen heet van de naald hebben vertaald. Het propagandistische karakter blijkt
vooral aan het slot, dat gevormd wordt door een lange eulogie van Karel en een aansporing
tot de Engelsen zich aan hem toe te vertrouwen.
De Historie is ongetwijfeld de voornaamste historische bron geweest, die Van Bos voor
zijn Britannias heeft gebruikt. Zowel voor de mislukte expeditie van Montrose als voor het
optreden van Monk houdt hij zich nauwkeurig aan wat hij daar vond. Alleen voor zijn
beschrijving van Karel's nederlaag bij Worcester schijnt hij van een andere bron te zijn
uitgegaan; de volgorde der gebeurtenissen en de namen die worden genoemd komen
tenminste niet helemaal overeen met die in de Historie. Daarentegen berust de episode van
de holle eik, waarin Karel zich na de nederlaag voor zijn vijanden verborgen hield, weer wèl
op die laatste. Evenals de auteur daarvan duidt Van Bos deze boom aan als Karel's tijdelijk
124
‘paleis’.
De Herstelde Zeeg-triomf, die aan de Historie werd toegevoegd, is eigenlijk een boekje
op zichzelf, met eigen titelblad en eigen paginering; het zal ongetwijfeld ook afzonderlijk
verkrijgbaar zijn geweest. Men vindt er een groot aantal gedichten op Karel en de Restauratie,
waarvan de auteurs voor het merendeel Dordtenaren zijn of nauwe betrekkingen met Dordt
onderhielden. Het is daarom waarschijnlijk, dat Van Bos als de geestelijke vader van deze
verzameling moet worden beschouwd. Hoe hij aan gedichten van buitenstaanders als b.v.
Vondel, Westerbaen en Oudaan gekomen is, valt slechts te gissen. Misschien heeft hij erom
gevraagd, misschien ook heeft hij ze ongevraagd van elders overgenomen. Dat laatste is
125
b.v. waarschijnlijk voor de ‘bijdrage’ van Vondel, die reeds in plano verschenen was.

Het voorwerk van de ‘Britannias’
Uit het voorwerk van Van Bos' laatste heldendicht blijkt duidelijk, hoezeer zijn positie sinds
de jaren 1646-1648 verbeterd is. Toen stond hij in de literaire wereld praktisch alleen. Hij
droeg zijn epen wel aan anderen op, maar de edities daarvan werden niet gesierd en
gesteund door drempeldichten, waarin vrienden en kennissen blijk gaven van waardering
voor zijn werk. In 1661 zijn die drempeldichten echter volop aanwezig; na de Opdracht aan
de Dordtse schepen Roeland de Carpentier volgen er niet minder dan tien, van negen
verschillende auteurs. Voor zover ik hen kan thuisbrengen, blijken zij allen
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Historie, blz. 102:
... alwaer hy een hollen Eycken Boom gevonden heeft, van dewelcke hy sich nu genoeghde
sijn Paleys te maecken, want hy verbergde sich in deselve voor eenige dagen, gaende sijn
vriendt geduerigh, wanneer den doncker begost te vallen, om sijn Majesteyt eenige Spijse
en vervarsching te halen, terwijl dit eensame verblijf duerde.
- Vgl. Britannias, blz. 7:

Daer staet noch tot çieraet en eere van de bosschen
Die Eyck, geschapen om een Koninck te verlossen,
Als d'eedle vluchtelingh gevollight op het spoor,
Sijn vyant en sich selfs in dit paleys verloor,
En graetiger beklom die eer van bosch en dalen,
Als immermeer de pracht van Konincklijcke zalen.
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Het betreft hier Vondel's Opgang van Karel Stuart den tweeden, Koning van groot Britanje, Vranckrijck
en Yrlant (WB IX, 250-253).
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Dordtenaars, wat de veronderstelling rechtvaardigt dat de anderen dit ook wel geweest
zullen zijn. Onder hen treft men de dordrechtsche Parel Margaretha Godewijck aan, die door
haar tijdgenoten vergeleken werd met Anna Maria van Schuurman; de schilder Samuël van
Hoogstraten; de advokaat Cornelis van der Staey à Colybrant; de rijke koopman Willem van
Blijenbergh aan wie Van Bos de Historie van Karel II had opgedragen. En is C. de Bevere
- die ook tot de medewerkers aan de Herstelde Zeeg-triomf had behoord - dezelfde als
burgemeester Cornelis van Beveren, ‘jarenlang de leider der regenten in zijn stad, tegenover
de coterie der De Witten’ (Winkler Prins)? - Op zichzelf zijn al deze gedichten van weinig
betekenis, maar zij doen ons Van Bos zien in de kring van Dordtse intellectuelen waartoe
hij als conrector van de Latijnse school was gaan behoren. En het is toch wel
opmerkenswaard dat Van Hoogstraten zich aan hem verplicht voelt, omdat hij ‘Hollant
schenckt het eerste Heldendicht’. Het wordt niet helemaal duidelijk, of Van Hoogstraten
daarmee enkel de Britannias bedoelt dan wel het epische werk van Van Bos in het algemeen.
Margaretha Godewijck kende in ieder geval de Batavias, waarop zij in haar Latijns lofdicht
zinspeelt. Bij C. de Bevere blijven wij weer in het onzekere verkeren omtrent zijn bekendheid
met Van Bos' vroegere werk, maar ook hij eert de dichter van de Britannias als baanbreker
van het epos in Nederland: ‘Kom Phoebus wilt de kroon van Maroos heldenzanghen // Om
hooft en hayren hanghen // Van Dordreghts Dighter: maekt, maekt soo sijn naem bekent, //
Soo leeft hy, na sijn doodt, tot aen des werelts endt’. In Dordrecht vond Van Bos uiteindelijk
toch enige erkenning van zijn pionierswerk als Nederlands epicus: ‘Wie Heldendicht wil
zingen, volg uw spoor’, zingt Van Hoogstraten hem toe.
Maar die erkenning kwam te laat. Dat blijkt uit de Opdracht, waarin de dichter aan De
Carpentier uiteenzet hoe hij ertoe gekomen is de Britannias te schrijven. Bij een zó belangrijke
gebeurtenis als de Restauratie in Engeland mocht zijn stem in het koor van blijde reacties
niet ontbreken: ‘Ick sou my ingebeelt hebben, de vloek van dese eeuw waerdigh te zijn,
indien ick mede my niet had laten hooren’. Hij lièt zich dus horen,
En dat noch in vaersen, daer ick geduerigh soo ongeluckigh in ben geweest,
126
dat ick vastelick voorgenomen had, Extremum formosa vale te spelen, en my
niet meer met de Musen te bemoeyen, die haer mijnder soo weynigh aentrecken,
dat ick voor soo veel veersen, die ick den hals gebroken heb, nauwlijcks een
soet gesicht heb konnen krijgen.
In de gegeven omstandigheden kon hij bovendien niet met een kort gedicht volstaan:
Een vers of twee kon mijn niet vergenoegen, ick most mijn overlang snaerloose
en ontlijmde luyt weer voor den dagh halen, en op sijn Marôs (si dijs placet) een
gesang queelen.
Zo is ‘dese late geboorte’ ontstaan, die hij aan De Carpentier aanbiedt, ‘niet twijffelende of
U Achtbaerheyt sal soo veel goetheyt tegen my hebben, als de
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‘Extremum formosa vale te spelen’: er definitief mee te breken. - De Latijnse woorden zijn een
afscheidsformule, gericht tot een voormalige geliefde: ‘voor de laatste maal, schoon meisje,
vaarwel’.
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bescherming van dit kleyne Werck, dat (hoe heltachtigh het daer uyt siet, evenwel niet
machtigh is sich selven te beschermen) aen te nemen’.
Er is geen twijfel mogelijk. Van Bos heeft in 1660-1661 de hoop opgegeven ooit als dichter
- laat staan: als epicus - naam te kunnen maken, en zich definitief tot het proza gekeerd.
De Britannias is een ‘late geboorte’ van zijn poëzie, waarvoor hij zich min of meer
verontschuldigt met een verwijzing naar de omstandigheden: een allerlaatste Extremum
formosa vale en het tegendeel van een nieuwe dichterlijke opvlucht.
Deze karakteristiek van zijn epos door de dichter zelf blijkt bij lezing van de tekst volkomen
juist. Er is in de Britannias nauwelijks iets nieuws te vinden. In hoofdzaak herhaalt Van Bos
slechts, zowel wat de opzet als wat de imitatie van voorgangers en het inlassen van weinig
relevante episoden betreft, wat hij in zijn epische jeugdwerk op precies dezelfde manier ook
al had gedaan. Het nauwst sluit hij aan bij de Belgias, waarin eveneens de historische
gebeurtenissen uit een aantal opeenvolgende jaren epopiserend waren verwerkt. Die
aansluiting gaat zelfs zó ver dat wij hier het goddelijk-wonderbaarlijke in Tassoniaanse trant
terugvinden, waarvan Van Bos zich in de Mauritias en de Batavias zo nadrukkelijk onthouden
had.

Eerste Boeck (682 regels; blz. 1-25)
De overeenkomst met de Belgias geldt niet voor het exordium. In zijn eerste heldendicht
had Van Bos zich daarvoor naar het model van de Thebais gericht; eerst in de Mauritias
had hij zijn aanhef op het Vergiliaanse ‘Arma virumque cano’ afgestemd. Dat doet hij nu
127
opnieuw, en het is duidelijk dat hij ook verder het procédé herhaalt waarmee hij zijn epos
op Maurits had ingezet. Dáár: de Vergiliaanse propositio, de tot God gerichte invocatio, de
verwijzing naar Maurits, de dedicatio aan Frederik Hendrik. Hier precies hetzelfde; alleen
komt Karel I in de plaats van Maurits en Karel II in die van Frederik Hendrik. Zelfs de
uitbreiding van de periphrase, die in de propositio een rechtstreekse benoeming van de held
128
moet vervangen, tot eenzelfde vermijding van namen in invocatio en dedicatio keert terug.
Na het exordium gaat Van Bos echter de Belgias volgen. Evenals daar wordt de eigenlijke
narratio voorafgegaan door een korte schets van de situatie op het moment dat het verhaal
aanvangt (blz. 2-4). En ook nu wordt de actie op gang gebracht door een droomverschijning.
Zoals in de Belgias Willem I op Dillenburg in zijn slaap werd bezocht door ‘het beelt des
Vaderlants [...] mismaeckt met meer als duysent wonden’, zo ziet Monk in Schotland de
geest van Karel I - met een duidelijk litteken aan de hals, haar en borst nat van bloed - voor
zijn bed verschijnen. En ook hij wordt ertoe aangezet over te gaan tot daden: ‘Op op, dat
swaert waer voor u vyandt plach te beven, // Gort aen de zy, door u moet Karel weder leven’
(blz. 5). Monk is diep onder de indruk van deze verschijning: ‘Komt ghy noch segenen daer
't passen sou te vloecken, // En tot soo grooten dienst u dienaer self versoecken?’ (blz. 5),
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Ditmaal weet hij, behalve de inzet, ook de derde regel uit Vergilius' propositio te verwerken: ‘multum ille
et terris jactatus et alto’. De eerste regels luiden bij hem:

Ick sing den Man, die vroom van inborst en gemoet
Als balling swerven most te midden door de vloet,
En veel op zee en landt gesmaeckt heeft en geleden,
Eer, tot voldoening, hy sijn strijt had uytgestreden.
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roept hij uit, gedachtig aan het feit dat hij in 1646 tegen Karel I de zijde van het Parlement
had gekozen. - Evenals in de Belgias volgt op de droomverschijning een beschrijving van
de voorbereidingen tòt en het verloop vàn de krijgstocht. Monk trekt uit Schotland Engeland
binnen en rukt op in de richting van Londen. ‘De Faem loopt onder dies het gantsche lant
in 't ront, // En spreeckt van dese tocht uyt meer als eenen mont, // En helpt in korter tijt als
oyt gedacht sou meenen, // Het gantsche lant in roer, en Londen op de beenen’ (blz. 8). Van
Bos is er niet onverdienstelijk in geslaagd, de algemene onzekerheid omtrent de bedoelingen
van de generaal en diens omzichtige optreden na het binnentrekken van Londen te tekenen.
Maar tenslotte herstelt Monk het Lange Parlement ‘Om soo door dit begin een ruymen wegh
te banen, // Tot hulp van Karel, en tot troost der onderdanen’ (blz. 12). - En nu grijpt God in.
Hij zendt de aartsengel Raphaël naar de aarde om ‘'t gespuys des afgronts’, dat ‘daer nu
lang genoegh gewoelt en huys-gehouwen’ heeft, uit Londen en Engeland te verjagen (blz.
13). Wij herkennen daarin de episode uit Belgias IV, waar God op eenzelfde wijze ingrijpt
om de Prins te redden bij de nachtelijke overval van de Spanjaarden op zijn legerplaats bij
129
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Bergen. Maar ditmaal werkt Van Bos het motief van de descent from heaven véél
uitvoeriger uit. Hij beschrijft de nedervaart van Raphaël voorbij sterren en planeten, totdat
de aarde in zicht komt. Daar ontwaart de Engel tot zijn verontrusting ‘in 't Westen’ (blz. 15)
een pauze in de gebruikelijke gevechten en oorlogen. Alle boze geesten hebben hun
werkzaamheid elders tijdelijk gestaakt om hun activiteit op Engeland te concentreren: de
Twist, de Schijn-deugd, de Staatzucht, het Vals Gerucht, de Haat, de Nijd, Bedrog,
Wantrouwen, ‘Blinden yver’. Met het zwaard in de hand komt Raphaël ‘gelijck een blixem
na beneden gestoven’ en gebiedt ze Engeland te verlaten, om hun boosheden te plegen
‘daer gy 't plegen zijt gewent’ (blz. 19). Elkaar verdringend in hun angst, vluchten de boze
geesten voor hem weg, elk naar de plaats waar hij oorspronkelijk ‘werkte’: Parijs, Rome,
Lissabon, Byzantium. Hun vertrek veroorzaakt in Engeland ‘terstont een andre lucht’, als
een nieuwe lente. Het goede komt weer boven in het volk: ‘Elck roept om Karel en beweent
sijn treurigh dwalen’ (blz. 20). - Het besluit van het Lange Parlement om de monarchie te
herstellen wordt door Van Bos geëpopiseerd. Hij laat dit vallen op een banket, dat Hogeren Lagerhuis aan Monk aanbieden. De stemming is opperbest: ‘De gantsche zael vol vreught,
de tafel vol geschal’ (blz. 21). Maar dan maakt ‘d'Harper Musidoor’ de aanzittenden stil door
zijn harpspel en zijn lied dat uitloopt op een evocatie van Karel's vlucht en ballingschap na
de nederlaag bij Worcester. Monk haakt daarop in; al dat leed heeft alleen maar geleid tot
een lege schatkist en ellende voor het volk: ‘Noyt volck is soo met list geworden slaef der
slaven: // En vryheyt heet men noch 't verlies van goet en have’ (blz. 23). De enige hoop
voor Engeland ligt in Karel: ‘Derft ghy hem roepen en met hart en ziel begeeren, // Ick derf
versekeren sijn vreedsaem weder keeren, // En soo u sulcks berouwt of wee doet aen 't
gemoet, // Verhaelt, ick staet u toe, 's Lants na deel op mijn bloet’ (blz. 24). Even is er een
moment van aarzeling. Maar dan roept iemand: ‘Lang leve ons Koninck, lang leef Karel’, en
die roep wordt zó algemeen overgenomen ‘Dat wand en solder scheen te rijten van het huys’
(blz. 25). De Restauratie is een feit!
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Zie boven, blz. 466.
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Tweede Boeck (666 regels; blz. 26-50)
Karel vertoeft op het kasteel van Breda. Op een morgen heeft hij zich in het bos
teruggetrokken, ‘Daer hy, om heylighlijck sijn stonden te besteden, // Sich oeffende in aen
Godt bestede aendachtigheden’ (blz. 26). Daar verschijnt hem Raphaël, in de gedaante van
zijn vriend en raadsman, om hem ‘een blijd gerucht’ mee te delen: in Londen hebben Hogeren Lagerhuis ‘u herstellingh met malkander goet gevonden: // Ia haer gesantschap wort,
voor 't dalen van de nacht, // Soo wint en weder dient hier in het hof verwacht’ (blz. 26). Maar
nu wacht Karel een moeilijke taak; hij moet tact en wijsheid tonen, zachtmoedig optreden,
zich van wraak onthouden, de welvaart bevorderen, het recht handhaven, ‘En wat gy doet
stelt dit u ziele voor een wet, // De schant te hoeden van 't geheylight echtebet’ (blz. 27). Als
Karel hem wil antwoorden, ‘Den grooten redenaer hem schielijck is ontvlogen, // Omcingelt
met een glants van hooge heerlijckheyt’ (blz. 28). De koning begrijpt dan dat er een Engel
tot hem gesproken heeft, en roept hem na: ‘Met ootmoet neme ick aen de bootschap die gy
bracht’. Vervolgens bidt hij God voor zichzelf en voor zijn volk, ‘sijn nat betraende oogen’
ten hemel opgeslagen (blz. 29). Direct daarop brengt een bode hem het bericht, dat een
Engels gezantschap is aangekomen om hem de kroon aan te bieden.
Deze episode, waarvoor in de Belgias geen aequivalent valt aan te wijzen, is
een curieus mengsel van motieven uit verschillende voorbeelden. De ‘roeping’
van Karel door een Goddelijke boodschapper is ontleend aan het begin van
Gerusalemme I, waar Gabriël aan Godfried Gods opdracht overbrengt de leiding
van het Christen-leger op zich te nemen. Evenals deze het Godfried deed (st.
15), vindt ook Raphaël de uitverkorene in gebed verzonken. - Anders dan bij
Godfried verschijnt de Engel aan Karel echter niet in zijn ware gedaante, maar
in die van zijn vriend en raadsman. Van Bos herhaalt hier de variant op Aen. VII,
406-459 (Alecto bij Turnus), zoals hij die in Belgias I had toegepast voor de
131
verschijning van Alecto aan Alva. - En tenslotte is de herkenning van zijn
Goddelijke bezoeker door Karel een imitatie van Aen. I, 402-410, waar Venus
(na zich eerst als jageres te hebben voorgedaan) zich bij haar vertrek aan Aeneas
als godin openbaart en deze ‘fugientem est voce secutus’.
In het kasteel wacht men op de komst van Karel, onderwijl de tapisserieën bekijkend waarop
de geschiedenis van Engeland is uitgebeeld, van Richard II tot en met de onthoofding van
Karel I: zoals Aeneas, wachtend op Dido in de tempel van Juno te Carthago, de muren
versierd vindt met taferelen uit de Trojaanse oorlog (Aen. I, 441-493). - Als Karel eindelijk
met zijn beide broeders (Jacobus en Hendrik) binnentreedt, knielt de ‘eerste en hooft-gesant’
(blz. 32) voor hem neer en vraagt hem in een fraaie allocutie de kroon en de trouw van
Engeland te willen aanvaarden, waartoe de jonge vorst zich bereid verklaart. Terwijl in het
kasteel een feestmaal volgt, verspreidt de Faam ‘dees blijde maer het gantsche lant in 't
ront’ (blz. 34). - Kort daarop begeeft de nieuwe koning zich op weg, vergezeld door zijn beide
broeders en zijn zuster Maria. Onder grote belangstelling en met veel eerbetoon voert ‘Een
binnenlantsche vloot van 's Lants bevare kielen’ (blz. 35) hem van de Moerdijk langs

131

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

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

520

Dordrecht - waar men op gunstig tij moet wachten, wat Karel gelegenheid biedt ‘voor een
132
wijl met Dort op Dortsche kost te leven’ (blz. 37) - naar Delft, vanwaar de tocht per koets
wordt voortgezet naar Den Haag. Daar wacht hem een schitterende ontvangst door de
Staten-Generaal. - Intussen ‘wast al in roer in 't duyster schimmen Rijck’ (blz. 39). Pluto enkele regels verder wordt hij Lucifer genoemd - is woedend over de gang van zaken op
aarde, en roept zijn Helleraad ter beraadslaging bijeen. Dat leidt tot eenzelfde episode als
in Belgias I, die evenals daar eindigt met het uitzwermen van de helse geesten, ‘Elck
133
daerwaerts daer 't bevel sijns Konincks hem bescheydt’ (blz. 42).
In tegenstelling tot wat in de Belgias het geval is, heeft de episode hier echter
geen enkele zin. De boze geesten waren, na hun verdrijving door Raphaël uit
Engeland in het eerste Boeck, al eigener beweging gaan doen wat Lucifer hun
in de Helleraad achteraf nog eens opdraagt. Bovendien houdt geen van die
opdrachten verband met de geschiedenis van Karel. De episode moet dan ook
beschouwd worden als een ‘vulsel’, wat nog onderstreept wordt door de
uitvoerigheid waarmee Lucifer zijn duivels een overzicht geeft van de politieke
en militaire situatie in Oost-Europa.
Onderwijl geniet Karel in Den Haag ‘het breed onthael van Hollants wijsen Raet’ (blz. 42).
Als het voor het eerst even stil is aan tafel, verzoekt ‘de eerste van den hoogh genoemden
134
Raet’ de koning te vertellen ‘Wat seltsaemheydt met u de luck-vrouw heeft gespeelt’ (blz.
43) in de door hem verloren slag bij Worcester. Karel voldoet aan dit verzoek en beschrijft
uitvoerig - meer kroniekmatig dan episch - het verloop van de strijd (blz. 43-49).
Ook in dit verslag herhaalt Van Bos een van zijn vroegere episoden. Als de
nederlaag onvermijdelijk geworden is, dringt Buckingham er bij Karel op aan,
zichzelf te redden ter wille van de goede zaak (blz. 48). Eenzelfde aandrang
135
werd in Mauritias I na de verloren slag bij Leffinge op Ernst Casimir uitgeoefend.
Hoe hij na zijn nederlaag heeft weten te ontkomen, wil de koning er niet bij vertellen; daarvoor
is het te laat geworden. Na een laatste heildronk wordt de maaltijd besloten, terwijl de
dageraad ‘Ontloock in haer gewaet van Violet en rosen’ (blz. 50).

Derde Boeck (586 regels; blz. 50-72)
Eindelijk is het ogenblik gekomen, ‘Dat Karel met sijn vloot sou ruymen onse stranden’ (blz.
50). Voor de kust van Scheveningen wacht een Engelse oorlogsvloot hem op. In een versierde
pink verlaat de koning het strand, om even later over te stappen in een Engelse sloep die
hem aan boord brengt. Onder het afvuren van saluutschoten kiest zijn schip zee, ‘Gevolgt
op dese toon van sestien Oorloghskielen’ (blz. 52). - In zijn hut in slaap gevallen, ziet Karel
in de droom zijn vader voor zich verschijnen, met ‘dry Scepters’ [nl.
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van Engeland, Schotland en Ierland ] en met ‘den rijckskloot’ in de hand (blz. 54). Hij
waarschuwt er zijn zoon voor, dat het koningschap naast ‘lust’ ook ‘druck’ zal brengen.
Vervolgens neemt hij zich de kroon van het hoofd, zet die op dat van Karel, ‘En leght hem
in 't vervolgh de Vorstelijcke panden, // Den Gouden Appel, en de Scepters in sijn handen’
(blz. 55). - Ontroerd en bedrukt ontwaakt de koning uit deze droom. ‘Om was het mogelijck
sijn quelling te versetten’, vertelt zijn broeder Jacobus hem dat er een edelman aan boord
137
is ‘die in voorleden Iaren // Met Graeem geleen heeft al sijn heyloos wedervaren’ (blz. 55).
Karel ontbiedt hem en luistert naar zijn uitvoerig ooggetuige-verslag over de zo tragisch
verlopen expeditie van Montrose en over diens terechtstelling in Edinburgh aan een dertig
meter hoge galg (blz. 56-67). - En dan rijst de morgen van de grote dag, waarop de koning
voet aan wal zal zetten in Engeland. Met deze nieuwe dageraad breekt de dichter echter
zijn narratio af. Hij voegt nog slechts een tweetal apostrophen toe, één tot Engeland en één
tot Karel. Aan het ‘krijdigh Eyland’ houdt hij voor, dat de koning niet komt om wraak te
oefenen; ondanks alle kwaad dat hem is aangedaan ‘verselt’ hem ‘Sachtmoedigheyt die
traeg tot tooren wort geverght’ (blz. 69). Zonder scherpe overgang richt Van Bos zich daarna
138
tot Karel. Hij laat het aan ‘Een andre in kracht, veel eer als liefde, boven my’ over, te
beschrijven hoe Karel aan land ging ‘met Jorck en Hendrick aen u sy’ (blz. 70), hoe Monk
beloond werd ‘met den Kousebant en Ridderlijck gewaet’, hoe feestelijk de intocht in Londen
was. Aan die ander laat hij ook de weergave over van de rouw die zo spoedig op de vreugde
volgde - de dood van Karel's jongste broer Hendrik en van zijn zuster Maria aan de pokken
-, alsmede het bezingen van het kroningsfeest en het huwelijk van Jacobus: ‘Dus menge
hy bly en droef, na konst vereysch, te samen’ (blz. 72). Daarbij moet hij echter liefst maar
zwijgen over ‘het straf tonneel van Charing kruys’ (de wraakneming, tegen Karel's bedoelingen
in, op de naaste vrienden van Cromwell door het voorlopige Parlement), om zodoende
‘klanck voor beter stof te sparen, // Met Amstels hooft Poët eens over Zee te varen; // Daer
uyt te dond'ren met een ongemeene kracht, // Het werck dat van u hand, en staet, en kerk
139
verwacht’ (blz. 72). Met deze regels eindigt het epos.

De ‘Britannias’ als structuur
Het was geen gelukkige greep van Van Bos, om voor zijn vreugdezang over de Restauratie
in Engeland de vorm van een heldendicht te kiezen. De triomf-
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In zijn drempeldicht noemt Roeland de Carpentier deze drie rijken. Op het titelblad van de Herstelde
Zeeg-triomf wordt Karel echter ‘Koning van Groot Brittanjen, Vranckrijck en Ierlandt’ genoemd. Dat gebeurt
ook in de titel van Vondel's Opgang (zie boven, blz. 515, noot 125). In reg. 6 van zijn gedicht spreekt
Vondel van ‘vier kroonen’.
Graeem: James Graham, markies van Montrose.
D.w.z.: een ander die mij in dichterlijk vermogen - maar niet in genegenheid voor U - overtreft.
Overmatig duidelijk zijn deze slotregels niet. Ik lees eruit: ‘om in plaats daarvan waardiger stof te bezingen
en met (= evenals) Vondel zijn aandacht te richten op Engeland, ten einde uit te bazuinen wat Staat en
Kerk van U, Karel, verwachten’. Van Bos denkt hier aan Vondel's Opgang van Karel Stuart den tweeden
(WB IX, 250-253), De Bruiloft van den Teems en Aemstel t'Amsterdam (WB IX, 254-256), en De
Kunstkroon voor den Koningk van groot Britanje &c. (WB IX, 260-262), alle drie als plano-druk in 1660
verschenen.
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tocht van Karel II door de Republiek, van Breda naar Scheveningen, was geen heldhaftige
oorlogsdaad die verdiende in een epos te worden vereeuwigd. Het verloop van die tocht
leende zich beter voor een ‘journalistiek’ verslag dan voor epische behandeling. Bovendien
gebeurt er, na Karel's ontvangst van de Engelse delegatie op het kasteeel van Breda, niets
essentieels meer, zodat de dichter zich genoodzaakt ziet bij gebrek aan stof de
hoofdhandeling aan te vullen met minder relevante episoden, die naar verhouding in het
geheel een veel te grote plaats innemen. De apostrophe tot Engeland aan het slot en vooral
de overdracht van de verdere taak aan een beter dichter vallen buiten de epische traditie.
Met dit slot eindigt de Britannias in de trant van een lof- en overwinningszang. Wellicht heeft
Van Bos daarbij Vondel's Verovering van Grol voor ogen gehad, waar hetzelfde gebeurt.
Maar Vondel had zijn gedicht niet als werkelijk epos bedoeld en slechts met epische
structuur-elementen gespééld, zodat de Verovering aanvankelijk een heldendicht zou lijken
140
om zich tenslotte te ontpoppen als ‘slechts een (vreugde)zang’. Van Bos daarentegen
wilde inderdáád ‘op sijn Marôs een gesang queelen’, zoals hij in zijn Opdracht zegt, en op
zijn titelblad noemde hij dat ‘gesang’ vol-uit een heldendicht. Daarom werd bij hem een
misgreep wat bij Vondel volkomen aanvaardbaar blijft.
Het meest episch en daarom het best geslaagd is Boek I, waar de voorgeschiedenis van
de Restauratie verteld wordt: Monk's besluit, zijn optrekken naar Londen, de omslag van de
volksstemming. Hier valt aan de epopisering van de gebeurtenissen en aan het gebruik van
de epische ontleningen een zekere verdienste niet te ontzeggen, al valt het op dat Van Bos
zich in die laatste telkens herhaalt, met name ten opzichte van de Belgias. - Goed is ook
het begin van Boek II, met Raphaël's verschijning aan de biddende Karel in de bossen bij
Breda: de meest ‘originele’ episode uit de gehele Britannias. Met het bezoek van de Engelse
delegatie begint dan echter de neergang naar de journalistiek en naar opvullingen zonder
functionele betekenis.
Intussen is toch ook al in Boek I merkbaar, dat de dichter worstelt met een tekort aan stof
en dankbaar elke gelegenheid aangrijpt om uit te breiden. Raphaël's descent from heaven
(blz. 13-18) wordt met een uitvoerigheid beschreven, die in geen verhouding staat tot de
vervulling van zijn opdracht op aarde (blz. 18-19) en daarom de voortgang van de handeling
verstoort. Weliswaar blijkt de Engel aan het begin van het tweede Boek nog een andere niet eerder genoemde - taak te hebben dan het verjagen van de boze geesten uit Engeland,
maar dan is in structureel opzicht het kwaad al geschied.
In het tweede, ‘journalistieke’ gedeelte van het epos nemen de vulsels een dominerende
plaats in. Er zijn niet minder dan drie grote inlassingen: de bijeenkomst van de Helleraad,
Karel's verslag van zijn nederlaag bij Worcester (beide in Boek II), en het relaas van de
edelman die aan de expeditie van Montrose heeft deelgenomen (Boek III). Van deze drie is
de tweede het meest aanvaardbaar. Het verhaal van de slag bij Worcester wordt gedaan
aan de feestmaaltijd in Den Haag en betreft de voorgeschiedenis van de held, zij het dan
slechts een klein gedeelte daarvan. Er is dus eenzelfde situatie als aan het feestmaal bij
Dido in de Aeneis, terwijl bovendien de tegenstelling tussen Karel's vroegere nederlaag en
zijn uiteindelijke triomf effectief mag heten. Niettemin wordt het bezwaar van een proportionele
wanverhouding daardoor
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toch niet helemaal weggenomen. - De episode van de Helleraad heeft, zoals ik bij mijn
inhouds-overzicht heb opgemerkt, geen enkele functionele betekenis en herhaalt slechts in
andere vorm wat in Boek I al was afgedaan. - Het verslag over de expeditie van Montrose
en diens terechtstelling betekent een dissonant in Boek III, dat naar zijn opzet in het teken
van vreugde en overwinning zou moeten staan. Niet voor niets begint dit Boeck met een
evocatie van ‘den dagh, den hoogen dagh [...] // Dat Karel met sijn vloot sou ruymen onse
stranden’, om - afgezien van de apostrophen die daarna nog volgen - te eindigen met den
‘heugelijcken dagh’ waarop hij voor het eerst als koning zijn rijk betreden zal. Van deze
achttien bladzijden zijn er echter niet minder dan twaalf aan de tragedie van Montrose gewijd,
zodat de vreugde-toon volkomen verdrongen wordt door de herinnering aan het vroegere
141
leed. Bovendien werd de bewuste expeditie feitelijk buiten Karel om ondernomen; deze
distancieerde er zich zelfs van, om zijn kroning van 1 januari 1651 in Schotland niet in gevaar
te brengen. Ook hier zijn dus de verhoudingen scheefgetrokken en wordt het ingelaste
‘vulsel’ te veel tot hoofdzaak.

Epopiserende journalistiek
Om een indruk te geven van de wijze, waarop Van Bos in de tweede helft van de Britannias
epopiserende journalistiek bedrijft, laat ik hier zijn verslag van Karel's inscheping aan de
Moerdijk volgen. Ter illustratie van het verschil citeer ik tevens de zakelijke beschrijving van
deze gebeurtenis, zoals dezelfde auteur die geeft aan het begin van zijn Zuydt-hollandtsche
Thessalia uit 1663. Hoewel het proza dus jonger is dan de dichterlijke versie, laat ik het toch
vooropgaan, omdat het een goed verstaan van die laatste vergemakkelijkt. Men vindt het
geciteerde fragment op blz. 1-2 van de Thessalia:
De tijdt komt eyndelijck dat sijn Majesteyt van Breda, op den Moerdijck te scheep
sou gaen, om van daer het Graeflick Hof, in 'sGraven-Hage te bezeylen, en van
daer te Schevelingen, daer hem de Konincklijcke vloot stont te verwachten, naer
Londen t'zeyl te gaen. 'sLandts vloot bestaende uyt Staten en Admiraliteyts
Jachten, begaf sich na die kust om dat kostelijck Hooft, verselt met sijn twee
broederen, Jacob, Hartogh van Jorck, en Hendrick Hartogh van Glocester,
beneffens Maria weduwe van den Prins Wilhelm de tweede van Orangien, en
hun gevolgh in te nemen. Ontrent den middagh genaeckt den Koninck den oever,
alwaer hy door acht vanen Ruyters ontfangen, en door een ander begeleydet
wierdt. Den weledelen Heer van Beverwaert, en den wel-achtbaren edelen Heer
van Strevelshoeck, dien ouden en door-leerden Cornelis de Bever, quamen hem
142
aldaer te verwellekomen, en den grooten soon van Maurits deed een brave
(hoe wel korte) aenspraeck in het Fransch, die van sijn Majesteyt in de selve
tael beantwoort wiert. Aldus na den oever rijdende, neemt de Koninck sijn
Konincklijcke suster by de handt, en leyt se in het Jacht
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Van Bos schijnt zich daarvan wel bewust geweest te zijn en heeft het misschien zelfs zo gewild. In de
dedicatio aan Karel II noemt hij merkwaardigerwijs zijn epos een rouwdicht: ‘Ontfangt dit Rouw-gedigt,
dat u mijn penne schenkt, // En soo ghy reets vereelt in leet, noch leet gedenkt, // En sonder afkeer siet
die jammerlijcke stonden, // Laet dit een plaester zijn voor u bedroefde wonden’ (blz. 2).
den grooten soon van Maurits: nl. de Heer van Beverwaert = Lodewijk van Nassau-Beverweerd,
natuurlijke zoon van Maurits en Margaretha van Mechelen.
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van de Admiraliteyt tot Rotterdam, gevolght van sijn broederen en hun meeste
143
Hof-gesinde. De twee afgesanten begaven sich in het jacht van mijn Heeren
de Staten van Hollandt. Daer op maeckt men zeyl, en de anckers gelicht zijnde,
stuyft men voor wint, naer het wederzijts lossen van geschut, de Kil in. De Koninck
voor uyt, gevolght van de Heeren Afgesanten, en voorts de vloot achter aen.
In de Britannias (blz. 35-36):
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Hy endlijck slaet op reys, om Hollant te verblye,
Verselt met Henderijck, met Iacob en Marye,
En vint de blijde kust, die vast van vreughde woelt,
Daer 't Zeeusche pekel schuym het Brabantsch zant bespoelt.
Acht drommen op een ry de vrye doorganck stoppen,
Van ysre Mannen met haer blinckend' ysre koppen,
Op kleppers, die gewoon daer Mavors fackel brant,
144
In vreed hun ongedult vast schrijven in het zant.
Een binnen-lantsche vloot van 's Lants bevare kielen,
Beslaet de stranden, die van grage menschen krielen;
Om met dit hoogh vermaeck te koest'ren haer gesicht,
En van dees nieuwe Son te sien het eerste licht.
Die eyndlijck rijst van veer en groet de dart'le baren,
145
Nu eerst door Argo, 't puyck der Helden te bevaren.
Het eerst dat hy ontmoet, als sulck ontmoeten waert,
Is d'Achtb're Beveren, en d'Edle Beverwaert.
Twee zielen die de trouw in 't bloet sit, van haer oudren,
146
En graeg voor 'slants gewicht te schoor staen met haer schoudren.
Ghy hebt ons dan die gonst (sprack Maurits brave Soon)
Getoont, die 't vaderlant voor lang is ongewoon,
Door ons na 't Rijck dat u den Hemel gaf, te keeren,
En met u heerlijckheyt ons kusten te vereeren.
Soo heughlijck is den dauw aen 't half verstickte loof,
Soo blijdelijck begroet' u d'onderdaen ten hoof
Als gy ons komt, volvoert dat ghy hebt aengeheven,
En siet in u genot u bontgenoten leven.
U gonst (sprack Karel weer) verbint my op het meest,
147
En dit is d'eerste van u wel wil niet geweest,
148
Maer wy, gewoon u tocht en vrientschap te genieten,
149
Sijn ver van 't doel van ons wachten mis te schieten.
Gaet voort in gunst, dat's 'tu, en wederom, 't is 'tmijn,
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hun meeste Hof-gesinde: het grootste deel van hun gevolg.
die gewoon...... in het zant: die, gewend als zij zijn aan het geweld van de oorlog, in hun gedwongen rust
(‘in vreed’) met hun hoeven ongeduldig het zand omwoelen.
Nu eerst..... te bevaren: die nu voor het eerst door Argos, die grote held, bevaren zullen worden. - Van
Bos vergelijkt dus Karel's tocht te water met die van de eerste zeevaarder Argos, de leider der Argonauten.
Argo is wel een vergissing of een drukfout; dat is de naam van het schip en niet die van de held die het
bouwde en bevoer.
te schoor staen: tot ondersteuning dienen.
d'eerste van u wel wil: het eerste blijk van uw welwillendheid jegens mij.
tocht: liefde, genegenheid.
Deze regel heeft een syllabe te weinig. Wellicht moet men lezen: ‘Sijn ver van 't doel van al ons wachten
mis te schieten’ (denken er zelfs in de verte niet aan, verloren te laten gaan wat wij met al ons wachten
hebben beoogd).

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

525

150

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

Het valt op, dat Van Bos hier voor de epopisering, behalve van de epische allocutie en de
al dan niet Homerische vergelijking, vooral gebruik maakt van de periphrase. Men lette op
zijn omschrijvingen van de Moerdijk, de ‘acht vanen Ruyters’, de zeilen en kanonnen, de
Biesbosch. Daarmee maakt hij het gewone òngewoon, om het zodoende in de sfeer van
het episch-verhevene te doen passen. Ook in ander opzicht is hij er trouwens kennelijk op
uit, zijn taalgebruik op die sfeer af te stemmen, en zoekt hij naar precieuse formuleringen
die soms zelfs een ietwat kryptisch karakter krijgen. Het gevolg is, dat zijn verzen zich minder
gemakkelijk laten lezen dan die uit zijn vroegere epen en meermalen ‘wat vertolcks’ behoeven,
al mogen wij daarbij niet uit het oog verliezen dat zijn tijdgenoten de gebeurtenissen kenden
en dus met name de periphrasen dadelijk zullen hebben doorzien.
De genoemde verschijnselen blijven niet tot de ‘journalistieke’ episoden beperkt, al doen
zij zich daar het sterkst gelden. Ook elders is een duidelijke verschuiving merkbaar naar
een minder ‘gewone’, meer ‘literaire’ stijl. In de dertien jaren, die sinds het verschijnen van
de Batavias verstreken zijn, heeft Van Bos zich een vaardigheid met de pen verworven
waarover hij bij het schrijven van zijn jeugd-epen nog niet beschikte. Dat manifesteert zich
in een
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Gaet voort..... meest sal zijn: blijf mij genegen: dat is uw taak; en aan de andere kant is het de mijne, uit
te maken wie van ons de ander in wederzijdse genegenheid overtreffen zal. - (scheyden: beslissen).
Die uyt munt..... van gelaet: die [slaat terug op Phebus-Apollo], waar hij ook komt, evenzeer uitmunt in
gestalte en voorkomen als Diana [= Suster Phebe] dat doet in schoonheid van gelaat.
Dat preuts..... stuyft voor uyt: dat, trots op zulk een vracht, onder het donderen van het geschut, met de
vorsten vooruitstuift en de kanonnen (op de wal) achter zich laat. - De constructie wordt evenwel veel
eenvoudiger, wanneer wij uitgaan van een zetfout en lezen: ‘Dat preuts op sulk een vragt, in 't midden
van 't geluyt // Der koopre monden, met de prinssen stuyft voor uyt’. Blijkens de tekst in de
Zuydt-hollandtsche Thessalia werden er immers zowel aan boord als op de wal kanonnen afgevuurd. Bij
de voorgestelde emendatie komt dit tot zijn recht, wat niet het geval is bij een letterlijk vasthouden aan
de gedrukte tekst.
't Meyr: de Biesbosch.
treyn: stoet (hier: van schepen).
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meer uitgesproken literaire pretentie, die echter niet gepaard gaat met een meer intrinsieke
dichterlijkheid.

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

§ 7. Balans en besluit
Wanneer wij het epische werk van Lambert van Bos in zijn geheel overzien om er de balans
van op te maken, kunnen wij slechts vaststellen dat het zich kenmerkt door middelmatigheid.
Het heeft altijd wel enige verdienste, maar is nooit uitgesproken goed. Het komt het best tot
zijn recht bij vluchtige lezing; tegen een meer kritische lektuur is het niet bestand.
De verklaring daarvoor ligt in de aard van Van Bos' auteurschap. Hij werd gedreven door
een onweerstaanbare drang tot schrijven, maar het ontbrak hem aan creatief vermogen. Hij
kon vlot weergeven, verwerken, variëren en combineren wat hij bij anderen aangetroffen
had, maar daaraan niets wezenlijks van eigen vinding toevoegen. Hij was een geboren
na-verteller, compilator, vertaler, popularisator, maar géén dichter in de eigenlijke zin van
het woord. Daarvoor miste hij de verbeeldingskracht, die hem in staat zou hebben gesteld
tot het scheppen van een eigen wereld en het transformeren van zijn ontleningen in nieuwe
verworvenheden. Zoals uit de Opdracht van de Britannias blijkt, is Van Bos trouwens ook
zelf tot het inzicht gekomen dat zijn mogelijkheden niet op het gebied van de poëzie lagen
en is hij zich gaandeweg steeds meer gaan richten op het terrein dat inderdaad het zijne
was: vertalend en refererend proza.
Ook de rusteloze gejaagdheid van Van Bos heeft een stempel gedrukt op
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zijn schrijverschap. Hij had bij zijn werk altijd haast. Uit het indrukwekkende aantal van zijn
publikaties valt op te maken, dat hij zichzelf nauwelijks enige verpozing kan hebben gegund.
Nog voordat hij klaar was met het ene, moet hij in gedachten al bezig geweest zijn met het
volgende. Uiteraard doet die haast zich ook gelden in zijn epen. Enerzijds in gunstige zin:
zij verleent er de vaart aan, die tot hun beste eigenschappen behoort. Maar anderzijds, en
in veel sterkere mate: ten detrimente van dit werk. Uit de analyse van zijn heldendichten
valt geen andere conclusie te trekken dan dat hij zich op het schrijven daarvan niet heeft
voorbereid door bezinning en studie omtrent het wezen van het genre. Hij ging kennelijk uit
van de algemene concepties, die hij bij het lezen van Vergilius, Statius, Lucanus, Tasso en
Ariosto had opgedaan, zonder zich daaruit een duidelijk beeld te hebben gevormd van wat
een epos naar zijn eigen opvatting nu preciès behoorde te zijn. Ook kan men zich moeilijk
aan de indruk onttrekken, dat hij met schrijven begon zònder eerst een gedetailleerd ontwerp
voor het geheel te hebben opgesteld, min of meer improviserend toewerkend naar wat het
einde van het epos worden moest. En tenslotte kwam hij er blijkbaar niet toe, zijn werk na
voltooiing nog eens kritisch door te lezen; als hij dit gedaan had, zou hij ongetwijfeld de
155
daarin voorkomende onnauwkeurigheden en vergissingen wel hebben verbeterd, alsmede
hier en daar wat hebben geschaafd aan ongelukkig uitgevallen versregels.
Gezien de ernst van de gesignaleerde tekortkomingen - creatief onvermogen, overhaasting,
nonchalance - ligt het peil van Van Bos' epische werk hoger dan wij eigenlijk zouden mogen
verwachten. Dank zij de onstuimige schrijfdrift van de auteur laat het zich te vlot en soms
ook te prettig lezen om ‘slecht’ te kunnen worden genoemd; vandaar dat ik het als
‘middelmatig’ heb gekenschetst. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Diepgang zoekt
men in dit werk tevergeefs. Overtuigende poëzie wordt het nooit. De structuur is niet hecht
en doordacht genoeg om afdwalingen te voorkomen, die strijdig zijn met wezen en geest
van het epos. Alleen de Mauritias vormt op dit laatste een uitzondering. In zijn kortste en
minst pretentieuse heldendicht heeft Van Bos voor éénmaal een werkstuk weten te leveren,
dat voldoende innerlijke eenheid vertoont om in structureel opzicht als een geslaagd epos
te kunnen worden beschouwd. Maar in zijn drie andere epische proeven winnen de
afdwalingen het. Daardoor bleef de Belgias te veel een kroniek, werd de Batavias te veel
tot ‘romanzo’, en is de Britannias niet veel meer dan een hulde-zang in epische travestie.
Er is maar één conclusie mogelijk: als epicus was Lambert van Bos wel geroepen, maar
zeker niet uitverkoren.
Desondanks neemt hij in de geschiedenis van het Nederlandse epos uit de 17de eeuw
een belangrijke en zelfs centrale plaats in. Doordat de Constantinade van Vondel onvoltooid
bleef en vernietigd werd, is Van Bos niet alleen de éérste, maar ook de énige
prae-klassicistische epen-dichter die onze literatuur heeft opgeleverd. Als zodanig
vertegenwoordigt hij geheel op zichzelf een bepaalde fase in de ontwikkelingsgang van het
epos ten onzent.

155

Een typisch voorbeeld daarvan vindt men in Batavias II. Als Baeto aan Medea over zijn strijd met Handolph
vertelt, beschrijft hij op een gegeven ogenblik hoe de laatste op zijn strijdkaros over het slagveld rijdt (blz.
27). Een bladzijde verder werpt hij de koning echter uit het zadel.
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Zoals men weet, kan in het algemeen worden gesteld dat het Renaissancistische epos,
naarmate het aan oorspronkelijkheid, spontaneïteit en exuberantie inboette, zichzelf heeft
gereglementeerd en gerationaliseerd tot het klassicistische. Wanneer men - zoals tot dusver
gebruikelijk was - Van Bos buiten beschouwing laat, lijkt het of deze ontwikkeling zich geheel
buiten onze literatuur heeft voltrokken en of de geschiedenis van het Nederlandse epos pas
begint met Joannes de Boetgezant, die reeds duidelijk klassicistische trekken vertoont. Maar
zo is het in werkelijkheid niet. De Renaissancistische fase valt ook in de Nederlanden wel
degelijk waar te nemen. Zij heeft daar gestalte gekregen in de epen van Lambert van Bos:
een zeer onvolkomen gestalte weliswaar, maar toch duidelijk herkenbaar. Wij zien er ‘de
moderne Italiaensche Poëten’ en met name Tasso - niet door zijn theorie, maar door de
Gerusalemme - nog een invloed uitoefenen, die nauwelijks onderdoet voor die van Vergilius
en bij de beschrijving van gevechtshandelingen daarover zelfs domineert. Wij zien er de
episoden nog een veel zelfstandiger positie innemen dan de klassicistische theorie toelaatbaar
zou achten, al ging Van Bos over de schreef toen hij in de tweede helft van de Batavias de
eenheid van handeling praktisch helemáál verwaarloosde. Van allegorische bedoelingen
valt in de bewuste epen niets te ontdekken, maar dat kan een gevolg zijn van de creatieve
onmacht die wij bij de auteur hebben geconstateerd. Het is heel goed mogelijk dat de
Constantinade, naar het voorbeeld van Tasso, wèl een allegorische zin zou hebben gehad.
De ‘Renaissancistische’ epen van Van Bos zijn bij het lezerspubliek blijkbaar niet
aangeslagen; géén daarvan werd tenminste ooit herdrukt. Voor een deel zullen wij dit wel
mogen toeschrijven aan hun tekortkomingen. Daar staat evenwel tegenover, dat allerlei
werk van even beperkte of zelfs van nog minder literaire betekenis blijkens de her-uitgaven
wèl aftrek vond. Zelfs de Oude Hollandsche Geschiedenissen van Cornelis Wachtendorp
werden na drie jaar nogmaals gedrukt. Daarom meen ik, dat wij ook een andere factor in
rekening moeten brengen. In de jaren vóór 1650 waren de Nederlandse lezers nog niet aan
waardering voor een oorspronkelijk epos toe, althans niet wanneer de auteur voor hen een
onbekende was. De letterlievenden onder hen - die wèl belangstelling toonden voor de
voortgang van Vondel's Constantinade - namen Van Bos als epicus niet au sérieux; voor
een breder publiek was zijn epische vormgeving wellicht te ongewoon en te moeilijk. In ieder
geval: voor al zijn moeite heeft hij ‘nauwlijcks een soet gesicht konnen krijgen’.
Het is niet meer dan billijk, dat Lambert van Bos in onze literatuur-historie alsnog de bescheiden - plaats krijgt die hem toekomt. Misschien niet uitsluitend, maar stellig óók als
epicus. Zijn Mauritias is waard gekend te worden als het eerste epos uit de Nederlandse
Renaissance, dat compositorisch geslaagd mag heten. En de Batavias is mèt en dòòr zijn
ontsporingen een te merkwaardig unicum in onze 17de-eeuwse letterkunde dan dat het door
de literatuur-historici kan worden genegeerd.
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Hoofdstuk X
De ‘Orlando’ en de ‘Gerusalemme’ in het Nederlands
§ 1. Óók de ‘Orlando’
In de voorafgaande hoofdstukken heb ik steeds een scherp onderscheid gemaakt tussen
romanzo en epos, en de eerste - als niet behorend tot mijn eigenlijke onderwerp - slechts
bij mijn beschouwingen betrokken voor zover dit voor een goed begrip van het laatste
wenselijk was. Het is dus nodig, uiteen te zetten waarom ik hier van deze gedragslijn afwijk
en aan de Nederlandse vertalingen van de Orlando furioso eenzelfde aandacht besteed als
aan die van de Gerusalemme liberata.
Het heeft mij enige aarzeling gekost daartoe te besluiten, maar tenslotte heeft de
overweging de doorslag gegeven dat een strak vasthouden aan het beginsel ‘alléén het
epos’ hier tot een leemte in mijn overzicht zou hebben geleid, die aan de duidelijkheid afbreuk
kon doen.
Het onderscheiden van romanzo en epos is namelijk eerst achteraf opgekomen, als
conclusie van de theoretici die de Orlando toetsten aan de voorschriften van Aristoteles'
Poetica en aan de praktijk van Vergilius. In werkelijkheid is de opkomst van het
Renaissancistische epos in de 16de eeuw zó nauw met Ariosto's meesterwerk verbonden,
dat de grenzen telkens vervagen. Zelfs Tasso's Gerusalemme, die het grote model voor het
moderne epos zou worden, is tenslotte een compromis tussen de theorie van Aristoteles
(zoals die door de 16de-eeuwse Italiaanse theoretici werd geïnterpreteerd) en de praktijk
van Ariosto. In hoofdstuk II van mijn boek is duidelijk gebleken, hoe groot in heel West-Europa
de invloed van deze laatste direct en indirect op de opkomst van het nieuwe epos is geweest.
Eerst gaandeweg wordt die invloed minder, om tenslotte door de klassicistische theorie
geheel te worden teruggedrongen.
In de Nederlanden valt er vóór 1625 niets van een eigen modern epos te bespeuren. In
het tweede kwart van de 17de eeuw is er de mislukte poging van Vondel om zijn
Constantinade te schrijven en verschijnt het epische werk van Lambert van Bos. Veel verder
komen wij daarmee echter niet. Naar het Renaissancistische karakter van Vondel's epos
en de betekenis die de romanzo via het voorbeeld van Tasso daarvoor wellicht - ik zou zelfs
willen zeggen: waarschijnlijk - zou hebben gehad, kunnen wij slechts gissen. De proeven
van Van Bos zijn te zwak en te weinig origineel om te worden beschouwd als representatief
voor wat het moderne epos hier te lande in zijn eerste fase geweest zou zijn, wanneer het
zich daar ontwikkeld had zoals elders. Toch meen ik, dat wij niet zonder meer mogen
voorbijgaan aan het feit, dat in de Batavias de invloed van Ariosto zich in tweeërlei opzicht
duidelijk doet gelden: enerzijds in de tekening van de verliefde Medea naar het model van
1
Alcina, anderzijds in de onbekommerde inlassing van irrelevante verhalen-in-het-verhaal

1

Zie boven, blz. 498-499.
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zoals wij die uit de Orlando kennen. Blijkbaar maakte het voor Van Bos weinig verschil of
hij aan Tasso dan wel aan Ariosto ontleende, zoals het hem bij de klassieke epici onverschillig
liet of hij het voorbeeld van Lucanus dan wel dat van Vergilius volgde - ofschoon door de
contemporaine theoretici zowel aan de Orlando als aan de Pharsalia het recht op de benaming
‘epos’ ontzegd werd. De praktijk is bij hem ruimer en toleranter dan de leer. Zonder nu al te
zeer te generaliseren - iemand als Vondel zou stellig niet zo ver zijn gegaan - meen ik toch,
dat wij Van Bos daarin als een exponent van zijn tijd mogen zien. Voor de prae-klassicistische
17de-eeuwers behoorde in de praktijk het werk van Ariosto mede tot de epische
verworvenheden die zij bewonderden en waaraan zij deel hadden. Ik verwijs in dit verband
naar mijn vierde hoofdstuk, waar de belangstelling voor de Orlando furioso in de eerste helft
van de 17de eeuw en de invloed daarvan op het drama van deze periode aan de orde
3
gekomen zijn.
Tegen deze achtergrond gezien, mochten de vertalingen van de Orlando in dit hoofdstuk
niet ontbreken. Zij bevestigen het bestaan van de gesignaleerde belangstelling voor Ariosto
en leveren het bewijs, dat in de eerste helft van de 17de eeuw diens romanzo op precies
dezelfde manier onder de aandacht van het grote publiek werd gebracht als het epos van
Tasso.

§ 2. De ‘Orlando’-vertaling van Everaert Syceram
Ook in het Nederlands ging Ariosto aan Tasso vooraf. De eerste van de hier te bespreken
vertalingen betreft de Orlando furioso en zag in 1615 te Antwerpen het licht. Zij is van de
hand van de Brusselse juwelier Everaert Syceram (Siceram), die tussen 1560 en 1620
geleefd heeft en in 1615 overdeken was van de rederijkerskamer ‘De Coorenbloem’ in zijn
geboortestad. Het titelblad van zijn werk luidt:
Il Divino Ariosto // oft // Orlando // Furioso. // Hoogste voorbeelt van oprecht //
Ridderschap. // Oock Claren spieghel van beleeftheijt // Voor alle welgeboorne
// Vrouwen: // Begrijpende Ouer Hondert Niewe // Historien. // Ouergeset wyt
Italiaensche veersen // In Nederlantsche Rijmen door // Euerart Siceram // van
Brussel. // Met // gratie en pri // uilegie. // Bij Dauid Mertens // Thantwerpen //
1615.
Anders dan het titelblad doet vermoeden, bevat deze vertaling slechts de eerste helft van
de Orlando. Na de 23ste zang wordt wel verwezen naar het vervolg dat binnen afzienbare
tijd verwacht mag worden, maar dit is nooit verschenen. Wèl juist is de mededeling, dat
Syceram rechtstreeks uit het Italiaans heeft vertaald. In tegenstelling tot de
Noord-Nederlandse overzetting van J.J. Schipper, die vier-en-dertig jaar later in Amsterdam
van de pers kwam, berust het werk van Syceram op de oorspronkelijke tekst en niet op een
vertaling daarvan in het Frans.
De overdeken van ‘De Coorenbloem’ stond nog volop in de rhetoricale traditie. Zijn vertaling
is typisch rederijkerswerk en sluit als zodanig aan bij de vertalingen van Vergilius en Homerus,
die in de 16de eeuw door Van Ghistele, Coornhert en Van Mander geschreven waren. Het
grootst is de verwant-

2
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Zie boven, blz. 512.
Zie boven, blz. 223-224.
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schap met de Aeneis van Van Ghistele, al ging Syceram in verschillende opzichten met
meer originaliteit te werk dan zijn Antwerpse collega zestig jaar tevoren.
In de officiële geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde is Syceram volkomen
vergeten geraakt; hij behoort tot een nabloei van de rederijkerij, waarvoor geen plaats was
in de historie van de ontluikende Renaissance-literatuur uit het begin van de 17de eeuw.
Slechts bij Jonckbloet en Te Winkel heb ik zijn naam - zij het uiterst terloops - vermeld
4
gevonden; bij Kalff, Rombauts (Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden V) en
Knuvelder komt hij niet voor. Men vindt echter de nodige informatie in het voortreffelijke
5
artikel, dat W. van Eeghem aan hem wijdde in de Biographie nationale de Belgique. Wie
zich enigszins met Syceram's werk vertrouwd heeft gemaakt, kan niet anders dan
bewondering hebben voor de wijze waarop Van Eeghem in kort bestek alle karakteristieke
punten en alle problemen heeft weten samen te vatten, waarmee wij in Il Divino Ariosto
worden geconfronteerd. Ik heb daarvan in deze paragraaf herhaaldelijk dankbaar gebruik
gemaakt.

Het voorwerk
Het voorwerk bevat geen lof- of drempeldichten van buitenstaanders en bestaat uitsluitend
uit wat Syceram zelf ter inleiding te zeggen heeft.
Hij begint met een hoogdravende Opdracht aan de vorsten, edelen en aanzienlijken van
(Zuid-)Nederland, alsmede aan de ‘wel-gheborene Princerssen’ en ‘beleefde Iouffrouwen’
die tot hun kring behoren. Wij moeten daarin een ‘verduytsing’ zien van de situatie bij Ariosto,
die zijn werk schreef ter verheerlijking van het geslacht der Este's en steeds het hof van
Ferrara voor ogen had. Die vernederlandsing behoort tot de algemene opzet van Syceram;
waar het enigszins mogelijk is, vervangt hij in zijn vertaling ‘Italia’ door ‘Neerlant’. Hij gaat
daarin zelfs zó ver, dat de geloofwaardigheid er wel eens door in het gedrang komt. Zo b.v.
als Melissa in Zang VII Rogier uit de betovering van Alcina verlost en hem onder meer
voorhoudt dat hij - als stamvader van het geslacht Este - moet denken aan zijn nakomelingen
die ‘Italia torneran nei primi onori’ (st. 61, reg. 8); bij Syceram wordt dit: ‘Die t'Neerlant haer
verloren eer sulen wedergeven’ (st. 67, reg. 8; blz. 144).
Na deze Opdracht wendt de auteur zich tot de gewone lezer, om hem mee te delen hoe
zijn vertaling tot stand is gekomen. Uit liefde voor zijn ‘vryster’ had hij ‘in de bloem van mijns
levens iaer’ enkele ‘lief-suchtige Historien’ uit de Orlando vertaald. Hij had die nooit willen
uitgeven, omdat hij steeds was blijven hopen nog eens tijd te zullen vinden om het gehèle
werk in het Nederlands over te brengen. Maar als hij niet verstrikt was geraakt in ‘sware
processen (noch onbeslicht) om mijne moederlijcke erfgoeden, God weet oft oyt dit vertael
waer ten eynde gecomen’. De ‘sware vervolginge’ en alle ellende van deze processen
maakten hem namelijk zó afkerig van de omgang met mensen, dat hij troost ging zoeken
bij zijn Muze. ‘Dit seg ick is een groote

4

5

4
W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde , deel III (Groningen z.j.), blz. 167, noot;
2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel IV (Haarlem 1924), blz. 65. J.A. Worp schreef over Syceram's vertaling in het Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft
XXX (1894), blz. 183-192; hij verwijst daarnaar in zijn Geschiedenis van het drama en van het tooneel in
Nederland, deel II (Groningen 1908), blz. 109, noot 2.
Biographie nationale de Belgique, deel XXIV (Brussel 1926-1929), kol. 387-398.
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voordering geweest in het voorgenomen besluyt, welc was door arbeyt mijn lantslieden te
6
laten smaken wat soeter vruchten Ferraren hadde voorts gebracht door d'emsicheyt vanden
lofweerdigen Poeet Arioste ...’. Er valt uit deze uiteenzetting moeilijk tot een andere conclusie
te komen dan dat Syceram alle 46 zangen van de Orlando vertaald had, toen hij op 1 oktober
1615 zijn Woord-aan-den-lezer schreef. Wij zullen dus dienen na te gaan, waarom zijn
boekje er slechts 23 bevat.
Maar de auteur had nog meer op zijn hart. Na zijn Woord-vooraf, dat uitloopt op een
7
speelse captatio benevolentiae, laat hij nog een zakelijke Onderrichtinghe voor den Leser
volgen, waarin hij eerst wijst op het nut van zijn boek en vervolgens verantwoording aflegt
van de wijze waarop hij bij het vertalen te werk is gegaan. Wat het nut betreft: ‘het werck
met bevroetsaemheyt ghelesen, brengt met [= mee] schoone Allegorien’. Dat wordt toegelicht
met een aantal voorbeelden, waarin gebeurtenissen en personen uit de Orlando zinnebeeldig
worden geduid op eenzelfde wijze als Tasso dit in zijn Allegoria del Poema met situaties en
figuren uit de Gerusalemme doet. Of Syceram rechtstreeks het voorbeeld van de Allegoria
volgde dan wel herhaalde wat vóór hem reeds door anderen was gezegd, heb ik niet
nagegaan. In ieder geval mogen wij echter wel aannemen, dat hij met deze allegorisering
hetzelfde beoogde als Tasso enkele decennia tevoren: zich bij voorbaat te dekken tegen
eventuele kritiek van kerkelijke zijde. - Een bijkomend voordeel voor de lezer (zo vervolgt
Syceram) is ook nog, dat deze de toneelvoorstellingen van zijn tijd beter zal kunnen volgen:
‘ghy en sult, soo ghy eenich verstant hebt, niet ydel keeren, want sult dan alle Comedien
ende Tragedien verstaen dier ghespeelt worden, die meest hier uyt al sijn getrocken’.
Hoe interessant dit alles in cultuur-historisch opzicht ook moge zijn, belangrijker is in ons
verband toch de verantwoording van Syceram omtrent zijn manier van vertalen. Wat hij
daarover zegt, laat zich in vijf punten samenvatten:

1

‘Nopende het oversetten hebbe dat soo
trouhertich gehandelt alst ommers mogelijck
was, niet dat ickt van woort te woorde heb
vertaelt, maer segge in elck veers [= strofel]
dat mijnen meester seyt, in louter
nederlantsche sprake: hebbende ghemijt de
uytheymsche woorden soo veel moghelijck
is geweest’.

In verband met het mijden van uitheemse
woorden excuseert Syceram er zich voor,
dat hij geregeld van ‘Dammen en Cavailieren’
spreekt en bij de eigennamen soms de
Italiaanse vorm heeft gehandhaafd: ‘rekent
my dat voor nederduyts, om dat ick van
Brussel ben, daer dien naem inden mont ver-

6
7

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

2

Zijn versregels tellen van tien tot veertien
syllaben. Waar het anders is, moet dit aan
een vergissing van hemzelf of van de drukker
worden toegeschreven.

3

Bij het vertalen heeft hij ‘met oorlove van
Arioste’ weggelaten wat hij voor
Nederlanders niet interessant achtte, zoals
de geslachtslijst van het Huis Este (canto III)
en de troepen-monstering in Engeland (canto
X). In plaats daarvan heeft hij ‘gevoecht wat
vanden mijnen, dat ick hoep u meer sal
verlusten’, d.w.z. iets van eigen vinding
ingelast.

4

Zoals men weet, breekt Ariosto telkens een
bepaalde episode af, om een andere draad
van het verhaal op te nemen; het vervolg van
de afgebroken episode ligt dan soms enkele
zangen verder en is moeilijk te vinden voor
wie daar nieuwsgierig naar is. Daarom heeft
Syceram ‘tot gerief vanden onverduldigen
Leser’ bij elke onderbreking van een episode
aangegeven, in welke zang en strofe het
aansluitende vervolg te vinden is.

5

Tenslotte waarschuwt de auteur zijn lezers
voor de drukfouten, waarvan hij ‘bevonden’
heeft dat zij in het boek voorkomen: ‘ick bidde
den Leser dat door bescheydenheydt [=
gezond oordeel] te beteren, en dencken
datter niemant volmaeckt is’.

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

De vertaling
Om na te gaan wat de dichter op deze basis heeft weten te bereiken, kunnen wij niet beter
doen dan zijn praktijk toetsen aan de door hem genoemde punten.
Ad 1. Syceram heeft inderdaad strofe voor strofe ‘trouhertich’ vertaald. In principe zou
dus in elke Zang het aantal van zijn ‘veersen’ overeen moeten komen met dat van Ariosto's
stanzen. Dat dit niet het geval is, moet enerzijds worden toegeschreven aan de eigen
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inlassingen van de auteur, die in omvang de weggelaten gedeelten uit Ariosto overtreffen,
anderzijds aan de slordigheid van de zetter die zich in de nummering van de strofen
8
meermalen vergist.
Er kan geen twijfel aan bestaan, dat Syceram de Orlando vurig bewonderd en in het
algemeen met pleizier vertaald heeft. Tal van zegswijzen uit het Italiaans vinden wij vrijwel
letterlijk bij hem terug. Zo b.v. I, 2, r.1-2: ‘Dirò d'Orlando in un medesmo tratto // cosa non
detta in prosa mai né in rima’, die bij hem luiden: ‘Van Roelant sal ick spreken in eenen
weghen [= tegelijkertijd] // Dinghen noyt verduytst in rijmen, oft proos’ (blz. 2). Daar staat
tegenover dat hij heel vaak zijn eigen weg gaat, ook waar hij daartoe niet door het rijm
gedwongen wordt. Zijn rhetoricale voorkeur voor het ongewone brengt er hem dan toe, de
betrekkelijk eenvoudige verteltrant van Ariosto op te sieren met vernuftige omschrijvingen
die de lezer telkens voor kleine puzzels stellen en de eruditie van de auteur moeten doen
uitkomen. Zo vervangt hij I, 24 ‘uyt het water’ door uyt de pijn van Tantaele en ‘helm’ door
tophuyf.

8

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

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

Ad 2. Het tweede punt voert ons naar de versbouw. Met de mededeling dat zijn regels van
tien tot veertien syllaben tellen, conformeert Syceram zich

9
10

Biographie nat. de Belgique XXIV, kol. 393.
raeyen: stralen.
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11

aan wat in de 16de eeuw de ‘Hollandsche mate’ heette. Hij hanteert eveneens nog het
vrije rederijkersvers zonder metrische inslag, maar weet daarin een sterke ritmiek te realiseren
die de lezer geboeid houdt. In plaats van een van de talloze rijmschema's, die voor
12
rederijkersstrofen gebruikelijk waren, kiest hij echter het rijmschema van Ariosto's ottava
rima: abababcc, zij het zonder zich te houden aan uitsluitend vrouwelijke rijmen. Bij hem
wisselen mannelijke en vrouwelijke rijmen elkaar willekeurig af, al valt in de eerste zes regels
van de strofe een neiging tot alternering waar te nemen, terwijl in de slotregels het vrouwelijk
rijm domineert. Hoewel men dus niet kan zeggen dat Syceram in ottave rime schrijft, heeft
het overnemen van Ariosto's rijmschema toch een ‘modern’ karakter aan zijn vertaling
verleend. Zijn strofen zijn met hun acht regels korter en lichter dan men van rederijkerswerk
gewend is. Doordat bovendien elk van die strofen met een stanze van Ariosto correspondeert,
komt er méér van diens levendige verteltrant over dan bij langere strofen met een
gecompliceerder rijmschema mogelijk zou zijn geweest.
Overigens verloochent Syceram ook in de rijmen zijn rhetoricale achtergrond niet.
Vrijmoedig forceert hij woordvormen en woordbetekenissen, als zijn rijmschema dat wenselijk
maakt. Ook heeft hij een uitgesproken voorliefde voor dubbelrijmen, waaraan hij telkens
weer de natuurlijke gang van zijn vers ondergeschikt maakt. Naar ons moderne gevoel gaat
het vóórkomen van dubbelrijm dan ook meestal gepaard met een poëtische inzinking. Ik
geef één enkel voorbeeld. In XIX, 39 wordt eraan herinnerd, hoe Angelica indertijd naakt
aan een rots gebonden was om door een draak te worden verslonden: ‘Daer sy van de
roovers wort naeckt “ghebonden // Om te sijn van een dier dat draeckt” verslonden’ (blz.
479). De omschrijving van de draak als ‘een dier dat draeckt’ is volledig bepaald door de
noodzaak om een rijm te verkrijgen op ‘naeckt’.
Ad 3. In plaats van wat hij voor Nederlanders niet interessant achtte, heeft Syceram
‘gevoecht wat vanden mijnen’. Uit deze simpele aankondiging valt niet op te maken, hoe
systematisch hij daarbij te werk is gegaan. Hij geeft namelijk geen inlassingen ad hoc, enkel
bedoeld om de lacune te vullen die door het weglaten van een gedeelte uit Ariosto's canto
ontstond, maar voegt een geheel nieuwe historie toe! Gebruik makend van het feit dat de
Orlando bestaat uit een reeks vrij los met elkaar vervlochten ‘lief-suchtige Historien’, waarvan
het verhaal na een bepaalde episode telkens wordt afgebroken om eerst later - soms véél
later - weer te worden opgenomen, past Syceram deze methode toe om een eigen ‘Historie’
in deze veelheid te verweven. Hij begint daarmee inderdaad ter vervanging van een episode
die hij voor Nederlanders niet relevant acht: de geschiedenis van het Huis Este in canto III.
Maar daarna gaat zijn Historie een eigen leven leiden temidden van alles wat Ariosto vertelt.
Niet alleen als er iets uit de Orlando voor eliminatie in aanmerking komt, maar ook op andere
plaatsen, als loutere inlas, volgt telkens weer een nieuwe episode uit die ingeschoven
geschiedenis. Op de inhoud daarvan kom ik straks terug; hier gaat het om Syceram's werk
als vertaling. Maar in dat verband dient dan toch opgemerkt te worden, hoe goed de dichter
het karakter
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F.H. Kossmann, Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische
grondslag van het Nederlandsche vers, diss. Leiden ('s-Gravenhage 1922), blz. 30.
Vgl. Mej. S.A.P.J.H. Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken, diss. Utrecht
(Assen 1971), blz. 288-328.
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van de Orlando begrepen heeft. Hij doorziet de structuur ervan scherp genoeg om een
substantieel verhaal te kunnen toevoegen zonder het wezen van het oorspronkelijke gedicht
aan te tasten. En daarbij gaat het dan niet om een ‘uitbreiding’ die voortborduurt op reeds
aanwezige motieven, maar om iets dat volledig ‘vanden mijnen’ is! De vrijmoedige vertaaltrant
van de 16de en 17de eeuw, waarmee wij in de vorige hoofdstukken al herhaaldelijk in
aanraking gekomen zijn, leidt hier bij Syceram tot een onverwachte consequentie die echter
tevens een hoogtepunt blijkt. Niet alleen in vrijmoedigheid, maar ook en vooral in de wijze
waarop zij creatief werd benut.
Ad 4. De vermelding, aan het einde van een episode, van ‘sanck ende veers’ waarin de
lezer het vervolg van de onderbroken historie kan vinden, is op zichzelf natuurlijk van weinig
betekenis. Maar door de verwijzing naar een plaats in de ongepubliceerd gebleven tweede
helft van de Orlando-vertaling beschikken wij, dank zij deze manier van doen, over een
indicium voor het onderzoek naar de vraag wat er met die tweede helft aan de hand is
geweest. In dat verband zullen wij straks dan ook nader op Syceram's vierde punt dienen
terug te komen.
Ad 5. Het is niet zonder reden, dat de auteur meent zijn lezers te moeten voorbereiden
op drukfouten. Zowel de tekst als de interpunctie wemelen ervan. In combinatie met de
hierboven vermelde eigenaardigheden van Syceram's stijl en dichttrant, die de lectuur van
zijn werk toch al moeilijk genoeg maken, leidt deze typographische onnauwkeurigheid
meermalen tot onbegrijpelijkheden waarvoor praktisch geen oplossing te vinden is, omdat
de lezer niet beschikt over een betrouwbaar uitgangspunt voor zijn interpretatie. Het is geen
overdrijving, wanneer Van Eeghem constateert: ‘certains passages sont pour ainsi dire
13
incompréhensibles sans le texte italien’.
Het bovenstaande zou de indruk kunnen wekken, dat Syceram's vertaling in dichterlijk opzicht
geen verdiensten heeft. Maar het tegendeel is het geval. Wie zich door de rhetoricale
excessen en de typographische slordigheden niet laat afschrikken, ontdekt tot zijn verrassing
dat de Brusselse juwelier werkelijk een dichter is geweest. Door alle duisterheid heen klinkt
telkens een toon van echte poëzie op. In zijn beste ogenblikken is het de vertaler inderdaad
gelukt iets van de meeslepende vaart en de lichtvoetige charme van Ariosto's verzen in de
zijne over te brengen.
Ter illustratie, zowel van dit positieve aspect als van de gesignaleerde eigenaardig- en
moeilijkheden, laat ik hier een klein fragment volgen uit canto XIX. Om vergelijking met de
oorspronkelijke tekst mogelijk te maken, geef ik eerst de stanza's van Ariosto, en daarna
de corresponderende strofen van Syceram. Ik druk deze laatste diplomatisch af, zonder
toelichtende noten of emendaties in de interpunctie, maar voeg er een interpreterende
paraphrase aan toe, waarin ik - mede aan de hand van de Italiaanse tekst - getracht heb zo
goed mogelijk de problemen op te lossen waarvoor de vertaling ons stelt.

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

Bij Siceram vinden wij dit als volgt terug:
33.
Angelica aen Medor de eerste roos
Plucken liet versch, ongehandelt, o stoute dante.
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Die aen weerdiger Ridders ontseyt met verachtelijcke proos
Ghy hadt (tot u schant) aen menighen kante.
Maer om wat te bedecken dees lichtveerdighe gloos
Dede wat ghelaets aen Hymineus den sante.
t'Houwelijck had voor getuygen den Godt der minnen stout
En Pronuba t'wijf der herderinnen out.
34.
Sy hielden de bruyloft onder t'leeghe dack,
t'Costelijckste dat sy brenghen kosten te weghe.
Meer dan een maent verleden sy met ghemack,
En bouden met nieu-lustkens Venus ghelege.
Wijder sy niet en sach als den ieuchdighen tack,
Van der minnen vrucht versaden en kost sy te deghe,
Al honck sy Medor aen den hals, vanden eenen morghen
Tot dat d'Aurora weder quam de sterren borghen.
35.
Bleef sy in de schaduwe, oft ginck sy te velt,
Nacht en dach den vreucht-stock had sy aen t'sijde.
Op een groen (t'savonts) dammeken sy de viskens telt,
Ontrent t'wout daer Philomele haer in sanck verblijde,
Setten sy hun in een groen hutte, niet te betalen met gelt,
Op den middach, als die deckte in voorleden tijde
Dido en Eneas vluchtende, soo ons den Poeeët briefde;
Eenighen getuyge van hun min en secreet liefde.
36.
Tusschen soo veel wulpsheyt vont hy inden dreef
Eenen ef-schorsigen boom, oft een fonteyne reene,
Deed hem prijsen, oft haer naelde aenkleef;
Oft vant hy aen de roitse eenen saechten steene.
Daer op in duysent plaetsen hy schreef;
In sijn herberg, op den muer, en inden wech gemeene,
Angelica en Medor paer, dat elck kost met sinnen micken
Verscheyden te gaer, gebonden met minnen stricken.
37.
Als deze nieuw gehoude docht, dat sy hay daer
Meer dan genoechsaem gedaen wandel, en woone:
Te trecken bedacht sy haers vaders Catay naer;
Om te begiften haren Medor van scepter en kroone.
(blz.477-478)

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

14

Syceram laat hier de beeldspraak van het ‘planten in Angelica's tuin’ vervallen. Vermoedelijk
hebben wij hier te doen met een van de gevallen waarop hij doelt als hij in de Onderrichtinghe
voor den Leser verzekert, in zijn vertaling te hebben ‘bebloemt’ wat ‘de eerbare teere oore quetsen
can’.
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echtverbintenis aan]. Als getuigen bij het huwelijk fungeerden de liefdesgod
15
Cupido en Pronuba, de oude herdersvrouw.
34. Zij vierden onder het lage dak de bruiloft met zoveel praal als zij konden
realiseren. Meer dan een maand brachten zij genoeglijk door, met ongekende
genietingen de akker van Venus bearbeidend. Iets anders zag zij niet dan de
jeugdige telg [= de jongeman]. Van de vrucht der liefde kon zij niet behoorlijk
verzadigd raken, al hing zij aan Medor's hals van de ene morgen totdat Aurora
opnieuw de sterren kwam verbergen [= van de ene morgen tot de volgende].
35. Of zij in de schaduw [= binnen de hut] bleef of naar buiten ging, nacht en dag
16
had zij de bron van haar vreugde als een rapier aan haar zijde. 's Avonds telt
zij op een groen dijkje de visjes [= kijkt zij vanaf een dijkje naar de visjes in het
water]. 's Middags zetten zij zich, bij het bos waar de nachtegaal zingt, neer in
17
een groene schuilplaats die de natuur voor hen heeft gemaakt - zoals die welke
naar het getuigenis van de dichter [= Vergilius] eertijds aan Dido en Aeneas op
hun vlucht [nl. voor het noodweer] bescherming bood: enige getuige van hun
heimelijk liefdesspel.
36. Onder zoveel liefdesgenietingen door: als hij in de laan een boom vond met
18
een gladde schors of een mooie fontein, dan deed dat hem proberen of een
scherp voorwerp er vat op had [= of hij er met een scherpe punt in krassen kon];
of als hij in de rotswand een zachte steen vond, dan grifte hij op duizend plaatsen
daarin; zodat ieder, op de muur van zijn tijdelijke woonplaats en langs de
openbare weg, de namen van Angelica en Medor bijeen kon zien, telkens weer
19
op een andere manier door liefdesstrikken met elkaar verbonden.
37. Toen deze nieuw-gehuwden vonden dat zij daar ruimschoots lang genoeg
hadden verkeerd en gewoond, besloot zij [= Angelica] naar Catay, het rijk van
haar vader, te trekken om daar aan haar Medor scepter en kroon te geven.]
De beide citaten spreken voor zichzelf. Ik behoef er nog slechts de aandacht op te vestigen,
dat in strofe 33 Syceram's tweede rijmklank overeenkomt met die op de corresponderende
plaats bij Ariosto. Zo iets komt vaker voor. Soms is het een gevolg van het feit dat in de
vertaling een regel eindigt met een

15

16
17

18

19

Hier heeft Syceram het Italiaans blijkbaar niet helemaal begrepen. Daar staat, dat bij het huwelijk
Amor als bruidsjonker en de vrouw van de herder als bruidsmeisje optrad (in de zin van: alle
formaliteiten voor het bruidspaar regelden). Syceram vat pronuba ten onrechte als eigennaam
op. Wat hij met ‘t'wijf der herderinnen’ bedoelt, is volstrekt onduidelijk, wellicht ten gevolge van
een drukfout. Had er iets moeten staan als b.v. ‘En Pronuba t'wijf, de herderinnen, ,out’?
In vreucht-stock speelt Syceram met de verschillende betekenissen van stock: wortel, oorsprong;
staf, roede; speer, zwaard (vgl. Kiliaen: stirps, scipio, ensis).
Zo meen ik ‘niet te betalen met gelt’ het best te kunnen weergeven. Men merke op, dat Syceram
de grot (antro) van Ariosto door een ‘hutte’ vervangt, al past die minder goed bij de reminiscentie
aan Dido en Aeneas.
Bij Ariosto is sprake van een boom die een bron of beekje beschaduwt. Syceram vat fonte echter
blijkbaar op als een door mensen gemaakte fontein, met een bekken en opstand van steen of
marmer, waarin Medor met een scherp voorwerp griffen kan.
Ik meen - ondanks de (prosodische) komma - te gaer te moeten betrekken bij gebonden.
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eigennaam die in zijn Italiaanse vorm wordt overgenomen. Maar ook onafhankelijk daarvan
conformeert Syceram zich wel eens aan het rijm van de oorspronkelijke tekst, zoals hier in
de eerst-geciteerde strofe.

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

20
21

Biographie nat. de Belgique XXIV, kol. 391.
Ibidem, kol. 392.
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gecompliceerde verzen schrijft dan in zijn eigenlijke vertaling, waar hij rekening moet houden
met de omvang en inhoud van elke afzonderlijke strofe. Het moet dan ook ernstig worden
betreurd, dat wij niet over het tragische hoogtepunt en het concluderende slot van deze
merkwaardige inlas beschikken.
Ongetwijfeld is Syceram ervan uitgegaan dat zijn toevoeging in het geheel van de Orlando
goed paste, omdat zij een liefdeshistorie betreft en Ariosto's werk van liefdeshistories wemelt.
Maar dan heeft hij zich op een belangrijk punt toch vergist. Toon en sfeer van wat ik
gemakshalve nu maar The Spanish Tragedy noem, zijn volkomen anders dan die van de
Orlando. Bij Ariosto leiden de liefdesverwikkelingen meermalen tot op zichzelf tragische
gebeurtenissen - men denke slechts aan de razernij van Roeland uit gefrustreerde liefde
voor Angelica, of aan de dood van Isabella -, maar dergelijke gebeurtenissen worden nooit
als een serieuse tragedie uitgebeeld; steeds weer worden zij door de badinerende,
ironiserende, speels-hyperbolische verteltrant gerelativeerd. De materie van The Spanish
Tragedy daarentegen is wèl serieus bedoeld en Syceram geeft ze ook als zodanig weer.
Het is een verhaal van moord en wraak en van ondergang voor alle betrokkenen, dat geheel
buiten de sfeer van de Orlando valt en de lezer naar een andere wereld verplaatst dan die
van de Paladijnen en hun Moorse tegenstanders. In zover heeft Syceram dus een fout
gemaakt. Afgezien daarvan is zijn weergave van Bel-Imperia's liefdesgeschiedenis echter
stellig een opmerkelijke prestatie.

Waarom slechts 23 zangen?
Zoals wij gezien hebben, wekken zowel het titelblad als het voorwerk van Il Divino Ariosto
de verwachting, dat er een volledige vertaling van de Orlando aangeboden wordt. Eerst aan
het slot van de 23ste Zang blijkt, dat dit niet het geval is. De dichter vraagt daar in een eigen
- ditmaal 9-regelige - strofe zijn lezers om geduld te oefenen:
136.
Al voorbyter eenen sonne loop, edel heeren en vrouwen,
Eer met Orlandes heyl ick u kome te velt;
Hy is so uytsinnich en dul, dat ick hem vrees t'aenschouwen
En tot sijn opquick hoeft tijt, arbeyt, ende ghelt.
Dat van hem ghy hebt gelesen willet wel onthouwen:
Mijn lier sont ick naer Apollo dat hyse stelt,
Op dat d'ander deel met soeter toon u voortsbringen mocht.
Want die deysen wat deed dan voorder springen plocht
Dit spreeck ick tot die dit boecksken met weynich dinghen kocht.
(blz.623)

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

Conclusie
Everaert Syceram heeft met Il Divino Ariosto een opmerkelijke prestatie geleverd. Hij is de
enige Nederlander, die ooit rechtstreeks naar het Italiaans en in verzen een vertaling van
de Orlando furioso heeft gepubliceerd. Die vertaling is geen meesterwerk; daarvoor wordt
zijn tekst op vele plaatsen te moeilijk verstaanbaar, om niet te zeggen onbegrijpelijk, door
forcering van zinsconstructies, woordvormen en woordbetekenissen. In tegenstelling tot
Coornhert slaagde Syceram er slechts af en toe in, de rederijkerstechniek tot bruikbaar
instrument te maken voor zijn poëzie. Al te vaak is hij er meer de slaaf van dan de meester.
Toch blijkt onmiskenbaar uit zijn vertaling, dat hij in alle beperktheid een echte dichter was.
Achter zijn onduidelijk- en onhandigheden blijft voortdurend merkbaar, hoe gevoelig hij is
voor het meesterschap en de charme van Ariosto's poëzie. En telkens weer verrast hij even
door een gelukkige passage, waarin dan tevens de ritmiek van zijn vers - een van zijn sterkste
punten - ten volle tot haar recht komt. Het méést dichter betoont hij zich misschien in de
ingevoegde historie van Bel-Imperia; hij is daar niet gebonden aan de stanza van zijn
voorbeeld en kan zich vrijer laten gaan. Het valt bijzonder te betreuren, zowel ter wille van
die inlas als van de vertaling in het algemeen, dat de tweede helft van zijn werk onuitgegeven
bleef en daardoor verloren is gegaan.
Syceram verdient in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde méér aandacht en
waardering dan hem tot dusver ten deel zijn gevallen. Hij was slechts een minor poet, maar
als zodanig heeft hij ongetwijfeld recht op erkenning. In de historie van de rederijkerij als
waardige representant van haar nabloei in de 17de eeuw, in de historie van het epos als
dichter-vertaler van de Orlando furioso.

§ 3. De ‘Orlando’-vertaling van J.J. Schipper
Vier-en-dertig jaar na de onvoltooid gebleven vers-vertaling van Syceram verscheen de
Orlando furioso voor de eerste maal compléét in het Nederlands.
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Het zou ook de énige maal blijven. Noch als herdruk noch in een andere vertaling is er op
deze eerste editie ooit een tweede gevolgd.
De bewuste vertaling is het werk van Jan Jacobsz. Schipper, en vormt tevens de eerste
van de reeks epen, die naar het voorbeeld van Vondel's Aeneis-in-proza tussen 1646 en
23
1660 eveneens in proza werden overgebracht en gepubliceerd. Het titelblad ervan luidt:
De // Razende // Roelant. // In 't Italiaens gestelt // door // Louys Arioste, // En
nu vertaelt // door // J.J. Schipper. // vignet // Tot Amsterdam. // By Ian Iacobsz
Schipper, op de Prince- // Gracht. 1649.
Zoals het titelblad aangeeft, was de vertaler tevens de uitgever. Dat is in de 17de eeuw
- en trouwens ook nog lang daarna - niets vreemds. Herhaaldelijk treffen wij boekverkopers
aan, die persoonlijk aan de opbouw van hun fonds bijdroegen. Schipper deed dit door
proza-vertalingen uit het Frans en door toneelbewerkingen op grond van die vertalingen.
Zijn overzetting van de Orlando sluit daar goed bij aan. Anders namelijk dan het titelblad
suggereert, vertaalde Schipper zijn Razende Roelant niet rechtstreeks uit het Italiaans, maar
24
naar het Frans.
Zijn uitgangspunt was de proza-vertaling van François de Rosset, waarvan de eerste
uitgave in 1615 verscheen en die in 1625 en 1644 werd herdrukt. Hoewel het uiteraard niet
uitgesloten is dat Schipper een van de oudere drukken heeft gebruikt, ben ik uitgegaan van
de grotere waarschijnlijkheid dat hij de uitgave van 1644 vóór zich had. In zijn Opdracht,
gedateerd op 1 oktober 1649, zegt hij twee jaar tevoren met vertalen begonnen te zijn, d.w.z.
in de loop van 1647. Dat laat ruimschoots speling voor kennis-maken en vertrouwdraken
met de Franse druk van 1644. Bovendien blijkt uit deze mededeling, dat Schipper zijn werk
eerst ter hand genomen heeft na de verschijning van Vondel's Aeneis-in-proza. Mijn
veronderstelling van verband tussen zijn vertaling en het voorbeeld van Vondel wint daardoor
aan waarschijnlijkheid.
Het titelblad van de Franse uitgave, die naar alle waarschijnlijkheid Schipper's directe
bron is geweest, vertoont een rijk versierd frontispice, waar nauwelijks plaats overblijft voor
de tekst die hier en daar dan ook enigszins in de verdrukking gekomen is. Deze tekst luidt:
Le divin // Arioste // ov // Roland le Fvrievx // Traduict nouuellement en //
françois par F. de Rosset. // Ensemble // La suitte de ceste histoire continuee //
iusques à la mort du Paladin // Roland conforme à l'in= // tention de l'Autheur //
Le tout enrichi de figures et dedié // A // La Grande Marie De // Medicis Reine
de // France & de Nauar. // A Paris. // Chez Ant. de Sommaville, au Palais // dans
la Salle des Merciers, à l'Escu de France. // Et // Chez Av. Covrbé, dans la mesme
// Salle à la Palme.

23
24

Zie boven, blz. 442.
Dat is in deze tijd niet ongebruikelijk. Vgl. J.Th.W. Clemens, Italiaanse boeken in het Nederlands vertaald
(tot 1800), Studia litteraria Rheno-Traiectina nr. 8 (Groningen 1964), blz. VI: ‘Niet altijd hebben de
nederlandse vertalers bij hun arbeid een italiaans origineel voor zich gehad. Zij gebruikten vaak vertalingen
die daarvan reeds in een andere taal bestonden; in verreweg de meeste gevallen was dit het frans’.
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Voor het jaar van uitgave bleef geen plaats meer over. Men vindt dit daarom,
ongebruikelijkerwijze, op de Franse titel tussen vierkante haken: M.DC.XLIV.
Zoals uit het titelblad blijkt, heeft François de Rosset zich niet tevreden gesteld met het
vertalen van de 46 zangen waaruit de Orlando furioso bestaat. Hij heeft daaraan het vervolg
van Roeland's avonturen toegevoegd tot en met diens dood bij Roncesvalles, ‘overeenkomstig
de bedoeling van de auteur’. Wat hij met dit laatste op het oog heeft, wordt duidelijk door
wat de beste kenner van ‘la fortune de l'Arioste en France’, Al. Cioranescu, ons daaromtrent
weet mee te delen:
Malgré ses dimensions, le poème de l'Arioste n'est pas terminé. Le poète
voulait le continuer jusqu'à la bataille de Roncevaux et à la mort de Roland; mais
ses amis lui firent observer que cela ferait une conclusion trop tragique, et il y
renonça, finissant assez brusquement sur une conclusion imitée de celle de
25
l'Enéide.
Epigonen van Ariosto hebben zich uiteraard deze gelegenheid niet laten ontgaan om het
werk van de meester te ‘voltooien’. In het Au Lecteur, dat hij aan zijn Suitte doet voorafgaan,
fulmineert Rosset hevig tegen de versie van het vervolg, die in Frankrijk bekendheid had
verkregen doordat Gabriël Chappuis ze aan zijn Orlando-vertaling van 1543 had toegevoegd.
Rosset acht dit vervolg, dat hij aan Lodovico Dolce toeschrijft, vanwege tal van dwaze
onnauwkeurigheden vertaling onwaardig, en doet het voorkomen alsof hij daarom zelf een
geheel nieuwe Suitte heeft samengesteld. Cionarescu brengt deze aanmatiging tot redelijke
proporties terug. In werkelijkheid geeft Rosset slechts een corrigerende bewerking van de
door hem veroordeelde tekst, die overigens niet van Lodovico Dolce afkomstig is, maar van
Pescatore. Wat hij doet, komt neer op:
mettre un peu plus d'ordre dans les fictions de Pescatore, qu'il imite de près,
et les mettre mieux en accord avec les indications de l'Arioste. Son intention
n'est donc pas d'ecrire un roman nouveau; s'il l'avait voulu, il n'aurait pas eu le
26
temps de le faire, car il nous dit avoir composé cette suite dans l'espace d'un
27
mois dans le cabinet du peintre Du Monstier.
De Suitte, die aan de derde druk van Rosset's Ariosto-vertaling werd toegevoegd, vormt
28
een boekje op zichzelf, met eigen titelblad en eigen foliëring, uitgegeven door dezelfde
boekverkopers, maar met het jaartal 1643.
Cioranescu oordeelt in het algemeen gunstig over Rosset's vertaling. Hij vindt ze aanzienlijk
beter dan die van zijn voorganger Chappuis. Uiteraard is Rosset's proza trager en minder
meeslepend dan de poëzie van Ariosto,

25

26
27
28

Al. Cioranescu, L'Arioste en France des origines à la fin du XVIIIe siècle, diss. Parijs, 2 delen
(Parijs 1938), deel I, blz. 92. - De Aeneis eindigt met het duel tussen Turnus en Aeneas, waarbij
de eerste gedood wordt; de Orlando wordt besloten met de tweekamp tussen Ruggiero (Rogier)
en Rodomonte, waarin de laatste de dood vindt.
Nl. in zijn Au Lecteur vóór de Suitte.
Al. Cioranescu, L'Arioste en France I, blz. 95.
De voorstelling van een geheel nieuwe compositie wordt daar gehandhaafd: La Svitte // de // Roland //
le // Fvrieux. // Nouuellement composée en François, // Par Fr. de Rosset.
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mais, du moins, il n'y a plus autant de fautes d'interprétation et d'erreurs
29
grossières. Son style ne manque pas d'une certaine élégance.
Jan Jacobsz. Schipper heeft de hierboven beschreven Franse editie integraal gevolgd.
Wij vinden bij hem dus ook de Suitte terug, al wordt deze - anders dan bij Rosset - niet op
het titelblad vermeld. Evenals in zijn bron vormt de vertaling daarvan een weliswaar
bijgebonden, maar verder op zichzelf staand uitgaafje met eigen titel en afzonderlijke
paginering. Het titelblad kondigt aan:
De // Bezadigde // Roelant. // door // Françoys van Rosset, // In 't // Frans
gestelt, en nu vertaelt. // vignet // T'Amsterdam. // By I.I. Schipper.
Het verdient opmerking dat Schipper de Suitte, door deze niet aan te kondigen als een
vervolg op Ariosto maar er een eigen titel aan te geven, grotere zelfstandigheid verleent. Bij
hem wordt zij, in plaats van aanhangsel, een tegenhanger van de Orlando. Tegenover de
razende Roeland van Ariosto staat de bezadigde (= tot rust en kalmte gekomen) Roeland
van Rosset. Dat Schipper het inderdaad zo bedoelde, blijkt uit zijn Klinkdicht, Aen de
Leesgierige Lezer, Iohannes Bouman, waarmee hij de laatste pagina (blz. 847) van zijn
Ariosto-vertaling aan de verso-zijde vult. Eigenlijk staat het sonnet daar niet op de goede
plaats; het had beter nà de vertaling van de Suitte afgedrukt kunnen worden, want Johannes
Bouman wordt verondersteld ook die reeds onder ogen te hebben gehad. In de laatste
terzine houdt Schipper hem voor:
Gy hebt hoe Roelant Raest, en weer Bezadigt; nu
Schort de Verliefde ons noch, verwacht die, zo deze u,
En andere smaakt als my, twijl ik blijf, uw verplichte,
I.I. Schipper.

Ondanks de erbarmelijke versificatie blijkt uit deze regels duidelijk, dat Schipper de
geschiedenis van Roeland beschouwde als een soort drieluik, samengesteld door drie
verschillende auteurs. Van deze triptiek had hij nu het middenpaneel (‘hoe Roelant Raest’:
de Orlando furioso) en het tweede zijstuk (‘hoe Roelant Bezadigt’: de Suitte) in het Nederlands
overgebracht. Er restte nog slechts het eerste zijstuk: de Orlando innamorato van Boiardo,
die de voorgeschiedenis van Ariosto's romanzo bevat. Schipper had dus kennelijk het plan,
ook Boiardo's werk voor Nederlandse lezers toegankelijk te maken. Daartoe is het echter
niet gekomen, wellicht omdat de belangstelling voor zijn vertaling tegenviel.
Schipper nam ook het Au Lecteur, dat Rosset aan zijn Suitte deed voorafgaan,
plichtsgetrouw over. Alleen gaf hij aan dit woord-vooraf - zoals hij ook gedaan had met het
zo juist besproken Klinkdicht - een minder gelukkige plaats, namelijk àchter in plaats van
vòòr De bezadigde Roelant. Verder liet hij daaruit de mededeling van Rosset weg, dat ‘dans
vn mois elle [= de

29

Al. Cioranescu, L'Arioste en France I, blz. 94. - Cioranescu vermeldt ook, dat de vertaling van
Rosset op haar beurt weer in het Nederlands werd vertaald. Met deze opmerking treft hij echter
slechts toevallig de roos. In een noot op blz. 95 verwijst hij namelijk naar De bezadigde Roelant
door François van Rosset in 't Frans gestelt en nu vertaelt, d.w.z. naar Schipper's vertaling van
de Suitte. Op grond daarvan kan echter niet zonder meer worden aangenomen, dat Schipper ook
de eigenlijke Orlando naar Rosset heeft vertaald.
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Suitte] a esté acheuée & imprimée’ en dat het ‘en partie’ in het kabinet van de schilder Du
Monstier was ‘que i'ay composé cette suite dans si peu de iours’.
Twee opmerkingen dienen nog vooraf te gaan aan een onderzoek naar de wijze, waarop
Schipper zich van zijn vertalerstaak gekweten heeft.
De eerste daarvan onderstreept opnieuw, dat de Suitte bij hem een grotere zelfstandigheid
heeft gekregen dan zij bij Rosset had. De Fransman voegt ze weliswaar als afzonderlijk
uitgaafje aan zijn vertaling van Ariosto toe, maar zonder aparte Opdracht. Daardoor wordt
de indruk gewekt dat ook de Suitte betrokken moet worden bij de Opdracht van de
voorafgaande vertaling. Uit de bewoordingen op het titelblad van die laatste blijkt trouwens,
dat dit inderdaad de bedoeling is. Le tout (vertaling èn vervolg) wordt daar als een
30
samenhangend geheel opgedragen aan de Franse koningin Maria de Médicis. - Schipper
daarentegen accentueert de tweeheid van vertaling en vervolg door een Opdracht aan twee
verschillende personen. De Razende Roelant wijdt hij toe aan Maria Spiegel, echtgenote
van de Amsterdamse burgemeester Gerard Schaep, maar De Bezadigde Roelant aan de
dichteres Sybilla van Griethuyzen, die toen met haar man - de apotheker Upke Harmen
Wytzema - in Appingedam woonde en die hij daarom betitelt als ‘Ommelandse Muza’. Anderzijds accentueert Schipper de parallellie tussen de beide panelen van zijn drieluik door
ook in De Bezadigde Roelant de onderdelen ‘Zangen’ te noemen. Rosset had dit niet gedaan;
bij hem heten de onderdelen van de Suitte - op grond van het feit dat zij geen vertaalde
poëzie zijn, maar proza van zijn eigen hand - ‘aventures’ in plaats van ‘chants’.
Mijn tweede opmerking betreft de allegorische duiding. Rosset plaatst boven elke ‘chant’
en elke ‘aventure’ een Argument, waarin hij de inhoud niet alleen samenvat, maar die ook
in allegorische zin interpreteert. Schipper neemt het zakelijke deel van deze Argumenten
31
getrouw over, maar laat systematisch de zinnebeeldige uitleg vervallen. In tegenstelling
32
tot Syceram hechtte hij daaraan blijkbaar geen waarde meer.

Ariosto, Rosset, Schipper
In de gegeven omstandigheden is het uiteraard niet mogelijk, de qualiteit van Schipper's
vertaling te bepalen door ze te vergelijken met de tekst van Ariosto. Wij moeten uitgaan van
wat Rosset daarvan gemaakt heeft.
In het algemeen is diens overzetting in het Frans zeker niet slecht. Ik kan mij zonder
moeite verenigen met het gunstige oordeel van Cionarescu. Rosset geeft de tekst van Ariosto
vrij nauwkeurig weer, al acht hij zich - overeenkomstig de opvattingen van zijn tijd - in geen
enkel opzicht aan letterlijke vertaling gebonden. Waar hij dit voor het goed begrip van de
lezer wenselijk acht, veroorlooft hij zich zonder aarzeling de invoeging van een kleine
toelichting of een verduidelijkende omschrijving. Ook houdt hij ervan, speelse en

30

31
32

Toen Rosset haar in 1615 de eerste druk van zijn boek opdroeg, was zij juist teruggetreden als regentes
voor haar zoon Lodewijk XIII, die in 1614 meerderjarig verklaard werd. Bij de verschijning van de derde
druk was zij niet meer in leven; zij stierf - na een tiental jaren van ballingschap als gevolg van een conflict
met Richelieu - in 1642 te Keulen.
Behoudens hier en daar een afwijking, waar hij meent dat deze de duidelijkheid ten goede komt.
Zie boven, blz. 532.
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alluderende uitdrukkingen te transponeren in nuchter proza dat niets aan de
verbeeldingskracht van de lezer overlaat. - Zoals bij het werk van een dergelijke omvang
nauwelijks te vermijden valt, kijkt of interpreteert hij wel eens verkeerd, wat dan een onjuiste
of minder gelukkige vertaling tot gevolg heeft. Dergelijke vlekjes komen betrekkelijk veelvuldig
voort, maar zijn nooit van ernstige aard; men leest er in de meeste gevallen vrijwel ongemerkt
overheen. Er kan trouwens niet altijd met zekerheid worden vastgesteld, of Rosset zich
inderdaad vergist heeft dan wel om de een of andere reden bewust van Ariosto is afgeweken.
- Anders dan Vondel in zijn proza-vertaling van de Aeneis, bekommert de Fransman zich
niet om de poëtische waarde van het origineel. Zijn aandacht is uitsluitend gericht op het
overbrengen van de boeiende inhoud in een vorm, die zich gemakkelijk, prettig en
probleemloos laat lezen. In feite herleidt hij zodoende het poëtische meesterwerk van Ariosto
tot een soort avonturenroman. Maar het dichterschap van de oorspronkelijke auteur blijkt
sterk genoeg om te bewerkstelligen dat het resultaat toch nog altijd een superieure
avonturenroman is. Om daarvan overtuigd te raken, behoeft men slechts nà elkaar een
vertaalde canto en een van de ‘aventures’ uit de Suitte te lezen. Hoewel de gebeurtenissen
in deze laatste precies hetzelfde karakter hebben als die in de Orlando en er meermalen
zelfs naar geïmiteerd zijn, staan zij toch niet op hetzelfde peil. Zij zijn vlakker, eentoniger,
dorder. Indirect leveren zij daarmee het bewijs, dat er zelfs in Rosset's fantasieloze
proza-vertaling toch nog altijd (via compositie en verteltrant) iets van Ariosto's verve en
charme bewaard gebleven is.
Schipper gaat ten opzichte van Rosset op vrijwel dezelfde wijze te werk als deze ten
aanzien van Ariosto. Ook hij vertaalt vrij nauwkeurig, maar binnen het kader van een
betrekkelijke vrijheid; doordat in de Franse tekst de moeilijkheden van het Italiaans goeddeels
zijn opgelost, behoeft hij echter minder te simplificeren dan Rosset en kan hij deze letterlijker
volgen. Zijn kennis van het Frans is heel behoorlijk; het aantal foutjes en onnauwkeurigheden
blijkt niet groter dan uit onvermijdelijke momenten van verslapte aandacht te verklaren valt.
Bovendien schrijft Schipper een vlotte stijl, zodat de prettige leesbaarheid van Rosset's
vertaling in de zijne behouden blijft. Ook bij hem kan het resultaat dan ook gequalificeerd
worden als ‘superieure avonturenroman’.
Ik heb mij een ogenblik afgevraagd, of Schipper bij het vertalen van Rosset óók de
Italiaanse tekst vóór zich had, en op grond daarvan hier en daar kleine oneffenheden heeft
gladgestreken. Het komt namelijk meer dan eens voor, dat zijn vertaling beter weergeeft
wat er bij Ariosto staat dan die van Rosset. Bij nader toezien blijkt echter, dat deze
verbeteringen steeds kunnen worden verklaard uit de werking van zijn gezond verstand. Als
er bij Rosset een onnauwkeurigheid voorkomt, die in de context een storend effect heeft,
ligt het bij Schipper's manier van vertalen voor de hand dat hij door een kleine verandering
het logisch verband herstelt of versterkt. Daarvoor was een vergelijking met het origineel
niet nodig. Ik ben dan ook tot de slotsom gekomen, dat Schipper de tekst van Rosset niet
33
aan het Italiaans heeft getoetst. Als een sterke aanwijzing voor de juistheid van deze
conclusie beschouw ik het feit dat hij op een plaats, waar Rosset - waarschijnlijk uit
onachtzaamheid - een

33

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

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

549

stanza heeft overgeslagen, deze omissie niet heeft hersteld, hoewel het verhaal daardoor
even ‘hokt’. Deze indicatie wint nog aan betekenis, doordat Schipper in de onmiddellijke
context een paar maal Rosset verbetert op een wijze die zijn vertaling dichter bij het origineel
brengt. Het valt moeilijk aan te nemen, dat hij dit op grond van de Italiaanse tekst zou hebben
gedaan zònder tevens de overgeslagen strofe weer in te voegen. Daar komt dan nog bij,
dat in diezelfde context een aperte vertaalfout van Rosset - maar een fout die op zichzelf
niet zinstorend werkt en dus alleen door tekstvergelijking kan worden ontdekt - zonder meer
34
door Schipper gehandhaafd wordt.
Om dit alles duidelijker te doen uitkomen, illustreer ik het aan een fragment uit de Orlando
furioso, dat ik achtereenvolgens citeer naar de tekst van Ariosto, in de vertaling van Rosset
en in die van Schipper. Ik koos daarvoor de beroemde beschrijving van Roeland's razernij
en de aanval die de boeren op hem doen ter bescherming van hun vee. Die keuze werd
bepaald door de omstandigheid dat in dit fragment de kwestie van de overgeslagen strofe
zich voordoet, waarover ik zo juist gesproken heb. Voor het overige had ik echter even goed
een andere episode kunnen kiezen. Uit een aantal steekproeven is mij gebleken dat de
vertaal-eigenaardigheden, waarop ik de aandacht wil vestigen, vrijwel overal op nagenoeg
dezelfde manier en in dezelfde dosering voorkomen.

Roeland's razernij bij Ariosto
Aan het slot van Canto XXIII is verteld, hoe Roeland tot waanzin vervalt bij de ontdekking
dat Angelica, aan wie hij zijn hart verloren heeft, aan Medor de voorkeur gegeven heeft
boven hem en diens liefde beantwoordt. Het volgende fragment - Canto XXIV, stanza 4 t/m
35
14 - sluit daar direct bij aan.
4.
Signor, ne l'altro canto io vi dicea
che 'l forsennato e furioso Orlando
trattesi l'arme e sparse al campo avea,
squarciati i panni, via gittato il brando,
svelte le piante, e risonar facea
i cavi sassi e l'alte selve; quando
alcun' pastori al suon trasse in quel lato
lor stella, o qualche lor grave peccato.
5.
Viste del pazzo l'incredibil prove
poi più d'appresso e la possanza estrema,
si voltan per fuggir, ma non sanno ove,
sì come avviene in subitana tema.
Il pazzo dietro lor ratto si muove:
uno ne piglia, e del capo lo scema
con la facilità che torria alcuno
da l'arbor pome, o vago fior dal pruno.
6.
Per una gamba il grave tronco prese,

34
35

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

Roeland's razernij bij Rosset
o

In de vertaling van Rosset vinden wij deze episode als volgt terug (editie 1644, fol. 216 r
o

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

Roeland's razernij bij Schipper
Bij Schipper vinden wij op blz. 408-409 het bovenstaande Frans van Rosset ‘verduytscht’
terug:
Ik verhaelde u in de vorige Zang, dat de Razende Grave van Angiers zijn wapenen [= delen
van zijn wapenrusting] uyt-toog, de weg daer mee bezaeyde, zijn klederen scheurde, en
zijn zwaert ter aerde wierp. Hy trok nu bomen uyt, en 't gerucht dat'er uyt ontstont, dee de
holten der rotsen,
[5] en beschaduwde heuvelen wedergalmen, zo'er 't noodlot, of eer enige grote zonde daer
zekere Herders toog. Zoo dra als zy d'ongelovelijke kracht van de Razende zagen, en dat
zy hem naderde [sic] om hem te beter te bezien, wilden zy de vlucht nemen: maer zy wisten
niet wat weg, dat zy nemen wilden, gelijk in een schielijke schrik gebeurt. De Zot liep
[10] luchtig na. Hy nam'er een en trok hem 't hooft zoo licht af, als men een appel van een
boom plukt, of een bloeysel van een Pruym-boom. Daerna nam hy een zwaer lichaem by 't
eene been, en gebruykte 't voor een knods, om d'overige te verbrijzelen. Met d'eerste slag,
die hy sloeg, dee hy'er twee tot de dag des Oordeels slapen. D'andere, die wijzer waren,
[15] ontliepen 't terstont. De Razende zou niet traeg geweest zijn, om hen te volgen, zoo hy
't Vee niet ontmoet had, daer hy op aen viel. De Boeren tot een anders schade wijzer
geworden, verlieten de Kar, de Ploeg, en Seyssen. Zommige klommen op de daken der
huyzen, en andere op die der Kercken, om dat zy op Eyken en Olmbomen niet verzekert
waren.
[20] Van daer zagen zy de schrikkelijke razerny, die met vuyst-slagen, stoten, tanden,
nagelen, en voeten, Paerden, en Ossen kneusde, verscheurde, en verpletterde. Geloof, dat
die, die hem ontlopen kon, goede benen had. De naeste Dorpen klonken ondertusschen,
van 't groot gerucht. Men hoorde overal niet dan huylen, en geluyt van Hoornen en
Trompetten; maer de
[25] klokken lieten haer best horen. Men zag ter zelver tijt duyzent Boeren van de byliggende
bergen komen: d'een met vorken, of met bogen, en d'andere met beslage stokken, of vlegels.
Zoo veel quamen'er ook uyt de velden, en alle om deze Razerny by 't Dorp te bespringen.
[Hier ontbreekt stanza 9] Hy doden'er in 't aenkomen twintig, die hem overhoop in de handen
[30] vielen. Dat leerde d'anderen, dat het wechwijken zekerst was. Geen van alle kon hem
bloed laten. 't Was vergeefs datmen met het yzer sloeg of raekte. De Monarg des Hemels
had de Grave dit toegedeelt, om hem tot de bescherming van zijn Kerk te gebruyken. Buyten
twijffel zou Roelant toen gestorven hebben, zoo hy had konnen sterven. Hy zou toen geleert
[35] hebben, wat zotheyt dat het is, zijn zwaert te verlaten, en ongewapent
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de moedige te spelen. 't Gespuys alle slagen vergeefs ziende, nam de vlucht; en toen Roelant
zag, dat hem niemant meer verbeyden durfde, nam hy zijn weg naer 't Dorp. Hy vont daer
niet een levende ziel in. Al de werelt was uyt vervaertheyt verhuyst. Hy vond daer veel grove
Boere
[40] kost; dies hy, door lang vasten verhongert, met hant en tant nam, wat hy eerst vont,
zonder te letten, of 't raau, of gekookt was. Hy liep van daer, en schuymde 't gantsche lant,
verjoeg menschen en beesten. Zomtijts liep hy in 't bosch, en ving in zijn loop Dassen, en
Hinden, die zo snel lopen. Dikwils besprong hy Beeren, en wilde Zwijnen; en zoo
[45] naekt als hy was, vernielde hy'er, en vulde daerna de buyk met haer vleesch, ja ook
met haer vel. Hy, gants Vrankrijk byna doorlopen hebbende, quam daerna by een brug, daer
een schone en brede Revier onder door liep. Aen 't eene end van deze brug stont een
Tooren, waer van men van verre daer ontrent al die'er aenquamen, vernemen kon. Ik zal u
op
[50] een andermael zeggen, wat hy daer dee. Ik moet nu van Zerbijn spreken.
Reeds uit de eerste zinnen blijkt, dat Schipper zich zo nauwkeurig mogelijk aan de tekst van
Rosset houdt. Helemaal feilloos is zijn vertaling niet. Zo zou het in reg. 2 niet de weg moeten
zijn, die Roeland met de delen van zijn wapenrusting bezaait, en is in reg. 12 het onbepaalde
lidwoord een positieve fout, omdat daardoor onduidelijk wordt dat het om het lichaam gaat
van de boer, wie Roeland zo juist het hoofd afgetrokken heeft. In reg. 28 geeft Schipper blijk
à la villageoise (Rosset, reg. 31) niet te hebben begrepen; in reg. 42 is verjoeg geen juiste
36
vertaling van donnant la chasse à (Rosset, reg. 47). De andere onnauwkeurigheden zijn
minder storend; de weergave - of is het een bewuste vervanging? - van sondes (Rosset,
reg. 30) door vlegels in reg. 27 voldoet in de context zelfs uitstekend. De hierboven
gesignaleerde haute humeur van Rosset (reg. 25-26) laat Schipper terecht vervallen; met
zijn ‘De naeste Dorpen klonken ondertusschen, van 't groot gerucht’ (reg. 22-23) geeft hij
de tekst van Ariosto (st. 8, reg. 1-2) beter weer dan zijn Franse voorbeeld. Datzelfde is ook
het geval in reg. 39-40, waar hij Rosset's viandes grossieres (reg. 43) vertaalt met grove
Boere kost, wat het blijkens de context inderdaad moet zijn. Daarentegen neemt hij Rosset's
foutieve vertaling van con man nude als ainsi nud qu'il estoit onveranderd over (reg. 44-45),
terwijl hij geen enkele poging doet het wegvallen van de negende stanze te corrigeren. De
conformiteit aan Rosset op deze beide punten maakt het m.i. praktisch zeker, dat Schipper
géén Italiaanse tekst heeft geraadpleegd.

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

36

De vertaling van Dains (Rosset, reg. 49) met Dassen (reg. 43) kan niet als een fout of willekeurige
verandering worden beschouwd. H.G. Martin trof hetzelfde verschijnsel aan in Feitama's vertaling van
Fénelon's Télémaque en tekende daarbij aan, dat ‘la faute en est aux dictionnaires’ die daim vertalen
met eenen das. Vgl. H.G. Martin, Fénelon en Hollande, diss. Amsterdam G.U. (Amsterdam 1928), blz.
36. - Opmerkelijk is, dat Schipper Rosset's tout le monde (reg. 42) letterlijk vertaalt met al de werelt (reg.
38-39) in plaats van ‘iedereen’. Dat doet hij ook elders geregeld.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

555

doende beheersten om de Orlando in de vertaling van Rosset te lezen, konden dat voortaan
in het Nederlands doen. Weliswaar kan men Rosset-in-het-Nederlands allerminst gelijk
stellen aan Ariosto-in-het Nederlands. Maar waarom zou ook hier een half ei niet beter zijn
dan een lege dop?

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

Uit dit citaat blijkt, dat Armida voor Van den Tempel de figuur is, om wie het in het vierde
canto gaat. Op zichzelf is dat ook wel juist, al doet hij daarbij aan Tasso tekort door de
achtergrond te verwaarlozen waartegen deze haar optreden plaatst. In Gerusalemme IV
verontrust de duivel zich namelijk over het snelle oprukken van het leger der Christenen
naar Jeruzalem en hun voorbereidingen voor het beleg van de stad. Hij roept de Helleraad
bijeen, om zijn onderhorigen op het hart te binden alles te doen wat zij kunnen om God-
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fried's toeleg te dwarsbomen. De machinaties van Armida zijn een direct gevolg van deze
opdracht. Zij is een nicht van de machtige tovenaar Idraote, koning van Damascus, en zelf
nauwelijks minder in de magie bedreven dan hij; bovendien is zij van een onweerstaanbare
schoonheid. Idraote zendt haar naar het legerkamp van de Christenen om daar door haar
schoonheid en verleidingskunsten zoveel mogelijk onrust, tweedracht en jaloesie te
veroorzaken. Als het kan, moet zij Godfried zelf in haar netten zien te verstrikken. Dat laatste
lukt haar niet; de uitverkoren Godsheld is onvatbaar voor de bekoringen van het kwaad.
Maar bij diens ridders heeft Armida meer succes. Het canto eindigt met een uitvoerige
beschrijving van de listige huichelarij, waarmee zij erin slaagt hen in liefde voor zich te doen
ontvlammen.
Het is op die verleidingskunst dat Van den Tempel de nadruk legt. Tasso's ‘Vierde Gezangh’
is voor hem - zoals hij het op het titelblad uitdrukt - een dichtstuk ‘waer in der Vrouwen
listigheydt door haere vleyeryen wert afgebeelt’. Er ligt een waarschuwende les in besloten:
pas op voor verleidelijke vrouwen! In zijn ‘Kort begryp, ofte Inhoudt’ brengt hij dit
emblematische aspect nog wat nadrukkelijker onder woorden:
Armide konstigh hier af beelt,
Hoe vrous gevley de Manskraght streelt,
En hoe een vroom, en moedigh Man,
Daer door versmaetheyt lyden kan:
Wie luystert na het Vrou-gefluyt,
37
Hoe wys, hoe sneegh, hy raeckter uyt.

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

De namen zijn die van drie Franse Gerusalemme-vertalers, wier werk in 1595/6 vrijwel
tegelijkertijd verscheen. Omtrent de Quatre Chants (nl. II, IV, XII

37

sneegh: verstandig, scherpzinnig.
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en XVI) van Pierre de Brach beschik ik niet over de nodige gegevens om te kunnen vaststellen
hoeveel vrijheid deze zich ten opzichte van de oorspronkelijke tekst veroorloofde. Maar
zowel Jean du Vignau in zijn vers-vertaling als Blaise de Vigenère in zijn proza-overzetting
van de volledige Gerusalemme hebben de grootst mogelijke vrijmoedigheid betracht. Du
Vignau bracht tal van willekeurige bekortingen aan; De Vigenère ging nog verder en heeft,
zoals hij zelf meedeelt, ‘fort souvent varié, changé, retranché, adjousté plusieurs choses,
sortant dehors du contexte’. In beide gevallen heeft het publiek deze vrijmoedigheid aanvaard.
De vertaling van Du Vignau werd in 1596 en 1609, die van De Vigenère in 1599 en 1610
38
herdrukt.
Het kan geen toeval zijn, dat Van den Tempel naar deze vroege Tassovertolkers verwijst
en met geen woord rept over de veel betrouwbaarder vertaling, die Jean Baudoin in 1626
39
publiceerde en die het werk van zijn voorgangers volkomen verdrongen had. Baudoin gaf
een wèrkelijke vertaling van Tasso; de drie anderen hadden hem op hun eigen manier
‘na-gebootst’. En dàt is de manier waarop ook Van den Tempel te werk is gegaan: hij heeft
‘hunn' Leesten’ gebruikt, d.w.z. zich gericht naar hùn voorbeeld. In zijn geval komt dit erop
neer, dat hij vooral aan De Vigenère de vrijheid ontleend heeft om uit te werken en toe te
voegen.
Ik geloof niet dat wij verder aan directe invloed van ‘Vignau, Vigineer, de Bragh’ moeten
denken, al is het niet helemaal uitgesloten dat Van den Tempel met name van De Vigenère's
toevoegingen een en ander heeft overgenomen. Maar daar gaat het niet om. Het belangrijke
punt is de tegenstelling tussen bewerken en vertalen, die hij maakt en waarbij hij voor het
eerste koos met een beroep op het voorbeeld van illustere voorgangers in Frankrijk. Dat
‘hunn' Leesten’ daar inmiddels verouderd waren, is blijkbaar niet tot hem doorgedrongen of
laat hem koud.
Ik zie geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van Van den Tempel's mededeling
op het titelblad dat hij bij zijn ‘na-bootsen’ uitgegaan is van de Italiaanse tekst. Hoe moeilijk
zijn vrije bewerking de vergelijking met het origineel ook maakt, toch komen er een aantal
uitdrukkingen voor die daarop zouden kunnen wijzen. Maar van Tasso's bondige en pregnante
verteltrant is niets overgebleven. De 768 versregels van het origineel worden er bij hem
bijna 1200; de lichtvoetigheid van de ottave rime gaat verloren in de zware cadans van zijn
40
alexandrijnen. In technisch opzicht laten deze weinig te wensen over, maar dat is dan ook
praktisch hun enige verdienste. Het zijn typisch de vlakke alexandrijnen zoals er zoveel
geschreven werden in de 17de

38
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Maurice Javion, Les traductions françaises de la ‘Gerusalemme Liberata’ au XVIIe siècle, opgenomen
in: L'Italianisme en France au XVIIe siècle (Actes du VIIIe congrès de la Société Française de Littérature
Comparée), Supplemento al n. 35 di Studi Francesi maggio-agosto 1968 (Turijn 1968), blz. 79-93. Voor
de drie auteurs, die Van den Tempel noemt, zie men blz. 82-85.
De Gerusalemme-vertaling van Baudoin komt in de volgende paragraaf aan de orde.
o
o
Met één uitzondering: op fol. C 4 v - D r brengt hij de klacht van Armida, na Godfried's weigering ter
wille van haar de belegering van Jeruzalem te onderbreken, over in 13 zes-regelige strofen met vier-voetige
jamben (rijmschema: aabccb). Wellicht heeft hier het voorbeeld van De Vigenère zich doen gelden; deze
wisselt zijn proza soms met een kort gedeelte in verzen af, ter voorkoming van monotonie. Om dezelfde
reden zal Van den Tempel zijn alexandrijnen afgewisseld hebben met viervoeters.
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eeuw, toen deze vaardigheid beschouwd werd als onderdeel van intellectuele ontwikkeling.
Dichterlijke bezieling zoekt men er tevergeefs. Van den Tempel was zich trouwens van zijn
beperkingen op dit punt wel bewust. Als hij zegt dat hij ‘wat heeft gemalt’, is dit een
bescheidenheids-topos, maar met een kern die hij meent. Anders zou hij er niet licht toe
gekomen zijn, daar even later op te doen volgen:
Ick weet wel, dat ick niet heb uyt dien Bron gedroncken,
Wiens voght, een doffen Geest, doet leeven, en ontfoncken:
Dan die een Eezel dryft, al gaet hy traeghlyck voort,
Die komt te lange-lest, noch mee al inde Poort.

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

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

41

Canto IV, st. 10, reg. 5 - st. 11, reg. 8:

e poscia (ahi quanto a ricordarlo è duro!
quest'è quel che piú inaspra i mieri martíri)
ne' bei seggi celesti ha l'uom chiamato,
l'uom vile e di vil fango in terra nato.
11.
Né ciò gli parve assai; ma in preda a morte,
sol per farne piú danno, il figlio diede.
Ei venne e ruppe le tartaree porte,
e porre osò ne'regni nostri il piede,
e trarne l'alme a noi dovute in sorte,
e riportarne al Ciel si ricche prede,
vincitor trïonfando, e in nostro scherno
l'insegne ivi spiegar del vinto Inferno.
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Tempel wel terug te vinden, maar hij vult dit aan met dogmatische formuleringen die beter
in de Heidelbergse Catechismus passen dan in de mond van de Duivel. Bovendien blijkt hij
de laatste regels niet goed begrepen te hebben. Tasso zegt daar, dat Christus de
zege-tekenen van Zijn overwinning op de hel (de uit de hel verloste zielen?) in de hemel
geplant heeft; Van den Tempel maakt daarvan ten onrechte, dat Christus Zijn ‘zeege-vaens’
in de hel (‘hier’) heeft achtergelaten.
Hier volgt het fragment. Pluto is aan het woord:
En dan nogh ach! dat my het meest van allen spijt!
Dat hy [= God] den brooschen Mens, van aerde voort gekoomen,
Dat hy dien (onverdient) ten Heemel heeft ghenoomen.
Een sleght verworpen Mens, maer wat een vreemden zin,
5
Een Mens die uyt het kley, en slick, heeft zijn begin.
Tot meerder gunst, en liefd, zoo most zijn zoone sterven,
Op dat den aertschen Mens, den Heemel zoude erven,
En al tot onser schae. Tot in de hel hy daelt,
Hy breeckt de ysere poort, en kraghtigh daer uyt haelt,
10 Die ons het voorschik42 hadt, van langher handt gegheven.
Om hier gestraft te zijn, van 't quaet, door hun bedreeven.
Dees' voert hy al met hem, en tot ons meerder schandt,
Zoo zijn hier tot zijn eer, zijn zeege-vaens geplant,
Tot teycken dat hy heeft, de hel, en doot, verwonnen:
o o

(fol. B r -v )

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

§ 5. De ‘Gerusalemme’-vertaling van J. Dullaart
Eerst in 1658 kwam het tot een volledige vertaling van de Gerusalemme liberata in het
Nederlands. Evenals bij Schipper's overzetting van de Orlando gaat het om een
vertaling-in-proza die niet rechtstreeks op de Italiaanse tekst berust, maar naar een Frans
intermediair in onze taal werd overgebracht. Evenmin als bij De Razende Roelant wordt de
lezer op dit laatste geättendeerd; zo mogelijk is hier de suggestie van een vertaling naar het
origineel zelfs nog sterker. En tenslotte mogen wij ook hier aannemen, dat de verschijning
gestimuleerd werd door de legitimatie van epos-vertalingen in proza, die Vondel met zijn
Aeneis-overzetting van 1646 had bewerkstelligd.
Het titelblad van de bewuste vertaling luidt:
Het // verloste // Jeruzalem, // van // Torquato Tasso: // Vertaald door // J.
Dullaart. // vignet // Tot Rotterdam: // Bij Joannes Naeranus, Boekverkooper //
op 't Steiger, over de Koornbeurs: 1658.
De vertaler is Joan Dullaart, omstreeks 1630 in Rotterdam geboren als
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het voorschik: de voorbeschikking.
Zie boven, blz. 225-226 en 226-228.
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zoon van de leproosmeester Willem Dullaert, een broer van de welgestelde korenkoper
Cornelis die de vader was van de bekende schilder-dichter Heiman Dullaert. Joan heeft een
reeks toneelstukken op zijn naam staan, waaronder verschillende naar het Frans. Hij huwde
in 1654 met Anna van Beverwijck, een dochter van de Dordtse geneesheer-auteur Jan van
Beverwijck. Dit huwelijk liep echter helemaal scheef, terwijl Joan ook in zaken telkens weer
vastliep en zelfs eenmaal failliet werd verklaard. Het is niet onwaarschijnlijk, dat door Joan's
ongeregelde levenswijze het contact tussen hem en zijn neef Heiman op de duur verslapt
is. Omstreeks 1682 verdwijnt zijn naam spoorloos uit de archieven; naar alle waarschijnlijkheid
44
was hij toen gestorven.

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

Het voorwerk van Dullaart's vertaling
Het voorwerk van Dullaart's Verloste Jeruzalem zit wat vreemd in elkaar. Achtereenvolgens
vinden wij er:
1 een Opdracht aan Daniël van Wyngaarden, de zwager van Joan's vrouw Anna van
49
Beverwijck;
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Maurice Javion, Les traductions etc., blz. 85-88; de citaten resp. op blz. 85, 87 en 88.
Vgl. boven, Hoofdstuk V, § 1 (blz. 247-252).
Mededeling van Drs. P.C.A. van Putte.
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2
3
4
5

een Aan den Lezer;
het Kort Verhaal van Torquato Tassoos Leven (31 blzz.)
de Vergelijkinge van de Dichtkunst (13 blzz.)
50
drei drempeldichten, resp. van L. Jordaan, J. Cabeljau en H[eiman] Dullaart.

De logische volgorde zou geweest zijn, dat de drempeldichten direct na Dullaart's Aan den
Lezer waren geplaatst. Het Kort Verhaal en de Vergelijkinge behoren in feite immers niet
tot het voorwerk, maar maken deel uit van het eigenlijke boek waartoe zij een inleiding
vormen.
Over de Opdracht en het Aan den Lezer valt niets anders op te merken dan dat de auteur
zorgvuldig vermijdt te doen blijken dat zijn werk op een Franse vertaling van de Gerusalemme
berust. Ook op de drempeldichten, die alle drie vooral de lof van Tasso zingen, behoef ik
niet in te gaan; zij behoren - óók het vers van Heiman Dullaert - tot de zwakke
vertegenwoordigers van het genre. Het enige, wat daarin opmerking verdient, is dat Cabeljau
aan de ‘Christeprincen’ van zijn tijd Godfried voorhoudt als navolgenswaardig voorbeeld in
hun strijd tegen de opdringende Turken.
Het Kort Verhaal en de Vergelijkinge zijn beide, evenals de Gerusalemme zelf, vertaald
naar het Frans van Baudoin. Dullaart's bron voor de Vergelijkinge was de Allégorie du
Poëme, zoals deze vanaf 1632 aan Baudoin's vertaling van Tasso's epos was toegevoegd.
Het Kort Verhaal berust op de Abrégé de la Vie de Torquato Tasso, die voorkomt in het
eerste deel van de Morales de Torquato Tasso, een keus uit de Dialoghi, die Baudoin van
1632 tot 1633 in drie delen uitgaf. Deze beknopte biographie is in zoverre eigen werk van
Baudoin, dat hij daarin een samenvatting gaf van de hoofdzaken uit de Vita van G.B. Manso,
die in 1621 verschenen was.

Dullaart's beheersing van het Frans
Als H.E.H. van Loon in zijn proefschrift over Nederlandse Molière-vertalingen in de 17de
eeuw een apart hoofdstuk wijdt aan de fouten die daarin het meest frequent voorkomen,
dan vindt hij voor zijn uiteenzetting heel wat materiaal in de vertaling van Molière's L'étourdi
ou les contre-temps, die Dullaart in 1672 uitgaf onder de titel Oratijn en Maskariljas of den
ontijdigen Loskop. Aan citaten uit dit werk illustreert hij b.v. dat ‘een onduidelijke plaats vaak
een aanwijzing (is) van gebrekkig begrijpen, te meer, als het Fransch daar een zeldzaam
woord bevat’; dat ‘gemis aan elementaire kennis van Fransche werkwoordsvormen’ tot
ontsporingen leidt; dat ‘klakkeloos vertalen vaak (voert) tot een zin, die het tegendeel van
51
wat er staat, inhoudt’. Uit de voorbeelden, die Van Loon geeft, blijkt telkens weer dat Dullaart
het Frans eigenlijk niet voldoende beheerste om Molière behoorlijk te kunnen vertalen.
Het proza van Baudoin, dat erop gericht is de lezer elke moeilijkheid te besparen, stelde
minder hoge eisen aan de vertaler. Maar ook hier schiet Dullaart desondanks telkens
schromelijk tekort. Wanneer het gaat om concrete feiten en zakelijke mededelingen, weet
hij in het algemeen wel een aanne-
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Laurens Jordaen, in 1634 te Sluis geboren en zeker sinds 1651 te Rotterdam werkzaam; Mr. Jonas
Cabeljau, uit Rotterdam afkomstig, later werkzaam voor de beide Hoven in Den Haag (mededeling van
Drs. P.C.A. van Putte).
H.E.H. van Loon, Nederlandsche vertalingen naar Molière uit de 17de eeuw, diss. Leiden ('s-Gravenhage
1911), blz. 43.
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melijke vertaling te leveren. Maar zodra de tekst wat moeilijker en het betoog wat abstracter
wordt, komt hij er niet meer uit. De meeste moeite heeft hem dan ook de Allégorie du Poëme
gekost. Zelfs de titel heeft hij niet begrepen of althans niet in begrijpelijk Nederlands kunnen
overbrengen. Vergelijkinge van de Dichtkunst is een vertaling die nergens op lijkt. Niet alleen
wordt Allégorie onjuist weergegeven, maar bovendien is Poëme er verward met Poësie (een
fout die Dullaart ook elders telkens weer maakt). Voor wat de op deze titel volgende tekst
betreft, is een enkel voorbeeld voldoende om te doen zien tot welke onbegrijpelijkheden de
vertaler vervalt. Ik kies daarvoor de eerste zinnen van het betoog, die bij Baudoin (blz. 27-28)
luiden:
La Poësie Heroïque, comme vn Animal en qui deux natures sont jointes ensemble, est
composée de deux choses differentes, qui sont l'Imitation, & l'Allegorie. Par l'vne elle attire
les esprits & les oreilles des hommes, qu'elle charme d'vne façon merueilleuse; & par l'autre
elle les instruit
[5] en la Vertu ou en la Science, ou en tous les deux ensemble. D'ailleurs, comme l'Imitation
Epique est tousiours vne ressemblance, & vne image de la vie humaine, ainsi l'Allegorie en
est comme vne figure. Toute la difference qu'il y a, c'est que l'Imitation se propose les actions
de l'homme, qui sont assuietties aux sens exterieurs; à quoy principalement elle
[10] s'estudie, & tasche de les representer aux yeux en termes propres, & dont l'expression
est forte, & naïue, sans s'attacher ny aux moeurs, ny aux affections, ny aux raisonnemens
de l'esprit; si ce n'est entant qu'ils se produisent par le dehors, & que se communiquant au
Public par les paroles, & par les oeuures, ils se vont ioindre à l'Action, & luy tiennent
[15] compagnie. L'Allegorie, au contraire, considere les passions, les opinions, & les moeurs
en leur apparence exterieure, mais bien plus en leur estre interieur; ... etc.
o

o

Bij Dullaart vinden wij dit als volgt terug (fol. D 2 v - D 3 r ). Enkele van de meest opvallende
ontsporingen heb ik gecursiveerd:
De Heldendichten, gelijk als een dier daar twee natuuren in t'samengevoegd zijn, worden
van twee verscheide dingen gemaakt, als de nabootsing en de vergelijking. Door het eene
trekt zij de geesten en ooren der menschen, die zij op een wonderlijke wijze betooverd, en
door 't an[5] dere onderwijst ze haar in deugden, of kunsten, of in alle beide teffens. Elders gelijk als
de nabootsing der Poëzij, altijd een oprechte gelijkenis en een beeld van het menschelijke
leven is, alzoo is de vergelijking ook als een voorbeeld. Het geheel onderscheid dat'er in zij,
is dat de nabootsing de daden der menschen, die het uitwendige gevoelen onderworpen
[10] zijn, te voren steld; daar zij haar voornaamste werk af maakt, en tracht het voor de
oogen in bequame woorden te vertoonen; waar van de verklaring machtig en natuurlijk is,
zonder zich te verbinden, noch aan de zeden, noch aan de genegendheden, noch aan de
redenkaveling van de geest; behalven als in 't gene dat se uitterlijk voortbrengen, en 't geenze
in 't
[15] openbaar door woorden gemeen maken, en door de werken dieze aan de daden
verknochten en doen vergezelschappen. De vergelijking in tegendeel overweegt de driften,
het gevoelen en de zeden in haar uitwendige maar veel meer in haar inwendige schijn, ...
enz.
Ook buiten de gesignaleerde ongerechtigheden vallen er nog genoeg aan-
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merkingen te maken. Als Dullaart geen aperte fouten maakt, is zijn woordkeus vaak toch
weinig gelukkig, met het gevolg dat wij pas na vergelijking met de Franse tekst goed gaan
begrijpen wat er bedoeld wordt. In reg. 12 is zonder zich te verbinden een klakkeloze vertaling
van sans s' attacher (Baudoin, reg. 11) naar zijn letterlijke betekenis, terwijl de uitdrukking
in het Frans figuurlijk gebruikt wordt. Ook slordigheden ontbreken niet. Aan het begin van
de eerste zin vertaalt Dullaart La Poësie Heroïque met De Heldendichten; maar in de tweede
zin is hij dat weer vergeten en geeft hij Baudoin's elle attire met trekt zij weer, alsof ook bij
hem zij terugsloeg op een enkelvoudig substantief. - In de loop van de verhandeling leidt
deze slordigheid ertoe, dat zelfs eigennamen uit de Gerusalemme vervangen worden door
andere, die ter plaatse geen enkele zin hebben.
In het Kort Verhaal is het niet anders. Als Baudoin vertelt dat Tasso's vader zijn zoon ‘au
College des Iesuites’ op school doet, wordt dit bij Dullaart ‘in de vergadering der Jezuijten’.
Voor ‘lettres humaines’ (in de zin van: humaniora) en ‘Disciplines’ (vakken van wetenschap)
schrijft hij klakkeloos ‘menschelijke brieven’ en ‘tuchten’. Dat Tasso ‘quitta la profession des
loix’ wil volgens Dullaart zeggen dat hij ‘het gebruik van de Rechten verliet’.
Wanneer wij de bovenstaande stunteligheden en dwaasheden in aanmerking nemen, valt
de vertaling van de Gerusalemme-zelf ons mee. Dullaart heeft daaraan kennelijk met meer
belangstelling, toewijding en aandacht gewerkt dan aan het Kort Verhaal en de Vergelijkinge.
Misschien ook had hij minder moeite met het begrijpen van de gebeurtenissen uit het epos
dan met het abstracte betoog over de allegorie en met de betrekkelijk los naast elkaar
staande details uit de biographie. Natuurlijk is ook hier telkens wel merkbaar, dat hij het
Frans niet voldoende beheerst voor de taak die hij op zich genomen heeft. Ook hier komen
klakkeloze vertalingen, onzinnigheden en slordigheden voor. Maar in het algemeen is hun
frequentie minder groot en hun effect minder desastreus. Bij cursorisch lezen kan men de
gang van het verhaal zonder moeite volgen en glijdt men over kleine oneffenheden heen
zonder ze op te merken. Er zijn passages, waar het een hele tijd duurt voordat men stuit op
een onduidelijkheid, die als storend ervaren wordt en die dan - om met Van Loon te spreken
- ‘vaak een aanwijzing van gebrekkig begrijpen’ blijkt. Wie zich daaraan niet ergert en rustig
doorleest, vindt in de volgende zin(nen) opnieuw aansluiting bij het verhaal en vergeet
spoedig dat er even iets niet klopte. Daar komt nog bij, dat Dullaart een wat onhandige en
stroeve stijl schrijft, die echter juist daardoor de indruk kan wekken ‘ongemeen’ te zijn zoals
past bij de statige verhevenheid van een epos. Ter illustratie van dit alles laat ik hier het
begin en het slot van zijn vertaling volgen, overeenkomende met respectievelijk de eerste
en de laatste stanza van Tasso.
De inzet van Het verloste Jeruzalem luidt als volgt (blz. 2):
Ik zing de Zeeghaftige wapendaden van een grooten Held, die vol van Godvruchtigen ijver
het heilige Graf van Jezus Christus ging verlossen. Maar eer hij zoo braven aanslag ten
einde brocht, is het niet te gelooven, hoe veel tegenspoed hij in deze heerlijke overwinning
leed. Echter was
[5] het te vergeefs dat de Hel haar daar tegen stelden, en dat het volk van Azië en Libien,
onder een vermengd, zich tegens hem haar wapenden. Want alles kan niet hinderen als
men de Hemel te hulp heeft. Ook stelden hijze niet alle onder zijn Banieren die hem in deze
Reis navolgden.
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Dat klinkt lang niet kwaad, en de argeloze lezer laat er zich door meeslepen zonder te
vermoeden dat er een lelijke vertaalfout in zit. Die fout schuilt in de laatste twee zinnen, waar
Dullaart precies het omgekeerde zegt van wat er bij Baudoin (blz. 48) staat: ‘Car tout cela
ne pût empescher, qu'assisté de la faueur du Ciel, il ne rangeast sous ses estendarts ceux
qui le suiuirent en ce voyage’. Dullaart heeft de constructie van de Franse zin niet doorzien
en de ontkenning in ‘il ne rangeast’ ten onrechte verzelfstandigd. Maar de bewuste zinnen
lopen vlot en schijnen logisch genoeg.
De laatste stanza van Tasso heeft bij Dullaart - uiteraard via Baudoin - het volgende
aequivalent (blz. 777-778):
Dit was eindelijk d'overwinning die den Hartog Godefrooy op zoo grooten getal vijanden
verkreeg. Hebbende dit gelukkig ten einde gebragt, voor den ondergang van den dag, voerde
hij zijn zegepralend Leger in de heilige Stad van Jeruzalem, die voor dezen de woonplaats
was van
[5] onzen Zaligmaker: daar hij, zonder zich eerst te ontwapenen, vergezelschapt met zijn
oorlogsvolk, recht na den Tempel ging; en na dat hij het heilige Graf van Jezus Christus
aangebeden, en zijn beloften gedaan had, heiligden hij hem zijne Wapenen, onder den
voornaamsten roof zijner vijanden.
Men kan moeilijk ontkennen, dat deze passage een zekere allure heeft, iets van grandeur.
Zij vormt een alleszins bevredigend en waardig slot voor het epos.

Tasso, Baudoin, Dullaart
Uit het bovenstaande heeft men zich, naar ik hoop, een globaal beeld kunnen vormen van
de drie auteurs, met wie de Gerusalemme-vertaling van Dullaart ons in aanraking brengt.
In de eerste plaats Tasso: de grote dichter die door zijn verbeeldingskracht, zijn
beschrijvingskunst, zijn gevoeligheid, zijn ‘aanduidende’ expressiviteit, erin slaagde voor
éénmaal het onmogelijke compromis tussen epos en romanzo op aanvaardbare wijze te
realiseren, en die daaraan gestalte wist te geven in een even poëtische als harmonische
eenheid van inhoud en vorm. Naast hem Baudoin: de bekwame en pedanteske vertaler, die
zich aan de dichterlijke qualiteiten van het origineel niets gelegen laat liggen en zich beijvert
om door toevoegingen, omschrijvingen en interpretaties de inhoud van de Gerusalemme
voor Franse lezers zo gemakkelijk begrijpbaar te maken als mogelijk is: wiens vertaling zich
- zoals Javion het terecht uitdrukt - kenmerkt door een ‘extrême désinvolture’ en van een
groots poëem een ‘merveilleux roman’ maakt; maar die in zijn beperkte en naar moderne
opvattingen verwerpelijke doelstelling voortreffelijk geslaagd is. En tenslotte Dullaart: de
Nederlander die genoeg Frans kende om door de vertaling van Baudoin te worden
meegesleept, maar eigenlijk te weinig om die behoorlijk in zijn eigen taal te kunnen
overbrengen; in wiens bijwerk wij de grofste en meest onzinnige vertaalfouten aantreffen;
wiens overzetting van de eigenlijke Gerusalemme eveneens verre van vlekkeloos is, maar
toch iets heeft dat de aandacht van de lezer blijft vasthouden.
Door het citeren van hetzelfde fragment bij elk van deze drie auteurs wil ik trachten de
bovenstaande typeringen aan hun praktijk te illustreren.
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Zoals ik eerder al heb gezegd, meen ik dit niet beter te kunnen doen dan aan de hand van
de passage waarin de schoonheid van Armida wordt beschreven.

Armida's schoonheid bij Tasso
De context van deze beschrijving heb ik al gegeven in de paragraaf over Olivier van den
52
Tempel. Als Armida in het leger van de Christenen aankomt, kan niemand zijn ogen van
haar afhouden. En dan volgt de beschrijving van haar schoonheid (Canto IV, st. 29-32):
29.
53
Argo non mai, non vide Cipro o Delo
d'abito o di beltà forme sí care.
D'auro ha la chioma, ed or dal bianco velo
traluce involta, or discoperta appare:
cosí, qualor si rasserena il cielo,
or da candida nube il sol traspare,
or da la nube uscendo i raggi intorno
piú chiari spiega, e ne raddoppia il giorno.
30.
Fa nove crespe l'aura al crin disciolto,
che natura per sé rincrespa in onde;
stassi l'avaro sguardo in sé raccolto,
e i tesori d'amore e i suoi nasconde.
Dolce color di rose in quel bel volto
fra l'avorio si sparge e si confonde:
ma ne la bocca ond'esce aura amorosa,
sola rosseggia e semplice la rosa.
31.
Mostra il bel petto le sue nevi ignude,
onde il foco d'Amor si nutre e desta:
parte appar de le mamme acerbe e crude
parte altrui ne ricopre invida vesta:
invida, ma s'a gli occhi il varco chiude,
l'amoroso pensier già non arresta,
ché non ben pago di bellezza esterna,
ne gli occulti secreti anco s'interna.
32.
Come per acqua o per cristallo intiero
trapassa il raggio, e no 'l divide o parte,
per entro il chiuso manto osa il pensiero
sí penetrar ne la vietata parte:
ivi si spazia, ivi contempla il vero
di tante meraviglie a parte a parte;
poscia al desio le narra e le descrive,
e ne fa le sue fiamme in lui piú vive.

Tasso schetst met een enkel woord, een terloops beeld. Hij roept bij zijn lezers een vluchtige
voorstelling op, om het dan verder aan henzelf over
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Zie boven, blz. 555-556.
Argo: Argos, de geboorteplaats van Helena wier schoonheid oorzaak werd van de Trojaanse oorlog;
Cipro: Cyprus, de meest geliefde verblijfplaats van Venus; Delo: Delos, het eiland van Diana (en Apollo).
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te laten die uit te werken. De sensuele toets is licht en bevallig, maar bijzonder effectief.
Typerend zijn vooral de eerste twee regels van stanze 31: ‘Mostra il bel petto le sue nevi
ignude, // onde il foco d'Amor si nutre e desta’ (de schone boezem toont zijn sneeuwen
54
rondingen ontbloot, waardoor het vuur van Amor zich voedt en gewekt wordt). In de tweede
regel vormt ‘il foco d'Amor’ een onovertrefbare Petrarkistische antithese met ‘le sue nevi’:
vuur, gevoed door en ontstaan uit sneeuw!

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

Armida's schoonheid bij Dullaart
Uiteraard gaat Dullaart uit van de rationaliserende vertaling bij Baudoin. Hij geeft die als
volgt weer (blz. 129-130):
Nooit zag Argos, Ciprus, of Delos iets zoo verwonderlijkx, 't zij om heur schoonheid, of de
wijze van heur kleding. Haar lokken zijn oprecht gouddraad, die met losse krullen neêrzwajen,
onder welk zij zomtijds uitglinsterd, en dan weer haar zelven bloot toond: op de zelfde wijze
wan55
[5] neer den Hemel ophelderd en weer betrekt, wanneermen de Zon door een kleine wolk
ziet heen blinken, daar na verder doordringende, zijn schoone stralen aan alle zijden uitschiet,
en haar op zoodanigen wijze uitspreidende, dat het licht van den Hemel verdubbeld is. De
weste winden die met haar lokken spelen, drijven die luchtig in de lucht op,
[10] en doenze in golven kronkkelen, hoewelze van'er zelven alreede gekruld zijn. Haar
oogen, om zedig te schijnen, zijn gierig op heur lonken, en zonder op veel voorwerpen te
spelen, verbergen, met voornemen, haar eigen schatten, en die van de kleine liefden. Een
roozeverf is onachtsaam op haar kaken, veel witter als elpenbeen, gezaaid; haar lippen
[15] zijn als twee roozeknoppen, daar een welriekende lucht afkomt, die niet als liefde
uitwasemd. De natuurlijke witheid van haar blanken hals, mag bij het sneeuw vergeleken
worden. En Kupido zelf, ô groot wonder, ontsteekt'er en onderhoud'er zijn toorts aan. Haar
ronde borsjes komen maar half wegen te voorschijn, om dat het schoonste deel van
[20] het kleed bedekt word: ô al te nijdig kleed, dat u zoo tegen 't gezicht steld, het berovende
van zoo schoonen voorwerp; gij hebt evenwel de zelve kracht op de gedachten der minnaars
niet, die deze schoonheid aanschouwen; en gij kund niet beletten datse tot in de heimelijkste
plaatsen doordringen, om het beletsel der oogen te bevredigen: want
[25] gelijk d'eervarendheid ons doet zien, dat de Zonnestralen door het water, of door een
glas, zonder het te breken, of van een te scheiden, heen schijnt, alzoo derven de gedachten
der genen die zien, wel verder als de rok, gaan, en onder de zelve, de deelen zoeken, die
de tirannise gewoonten niet toelaat om te bezichtigen. Hier gaatse haar, na heur
[30] welgevallen, verlustigen, en hier bezietse alle deze wonderen d'een na d'ander: hier
niet me vergenoegd zijnde, verhaaldse heur wedervaren aan de begeerten, daar van de
vlammen, door deze middel, vermeerderen.
In reg. 4 stuiten wij al dadelijk op een slordigheid van Dullaart. Hij heeft vergeten dat hij aan
het begin van de zin ‘sa cheuelure’ vertaald heeft als ‘haar lokken’ en dus verder een
meervoudig pronomen gebruiken moet;
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In de tekst ontbreekt ‘men’; ik heb dit woord toegevoegd overeenkomstig de aanwijzing in de lijst van
Drukfeilen.
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met ‘onder welk zij zomtijds uitglinsterd’ sluit hij weer bij het enkelvoud van Baudoin aan.
Even verder (reg. 5) vertaalt hij se rasserene (Baudoin, reg. 5) geheel verkeerd als weer
betrekt, al komt hij daardoor in strijd met de teneur van de beeldspraak. In reg. 24 is om het
beletsel der oogen te bevredigen op zijn zachtst gezegd een onduidelijke en verwarrende
weergave van pour suppléer au defaut des yeux (Baudoin, reg. 23). In reg. 29 verliest Dullaart
opnieuw uit het oog dat hij een enkelvoudig nomen van Baudoin (‘la pensée’, reg. 25)
meervoudig vertaald heeft als ‘de gedachten’; daardoor komt in ‘Hier gaatse haar, na heur
welgevallen, verlustigen’ se in de lucht te hangen. - De zin over de blankheid van Armida's
borsten heeft hij in Baudoin's interpreterende amplificatie begrepen en goed vertaald.
Daarentegen komt de tegenstelling tussen gorge en tetins (Baudoin, reg. 16 en 18) bij hem
niet tot haar recht. Doordat hij gorge hier minder juist als hals vertaalt (reg. 17) en tetins als
borsjes (reg. 18-19) gaat het essentiële van de pikanterie in de voorstelling verloren. Ondanks al deze en dergelijke tekortkomingen laat de passage zich echter toch vrij vlot
lezen. Ook hier draagt de moeizame en vaak onhandige zinsconstructie van Dullaart ertoe
bij, dat men de oneffen- en onduidelijkheden in zijn vertaling onwillekeurig opvat als elementen
van een verheven stijl. Men schrijft aan zichzelf toe wat niet helemaal duidelijk wordt, en
stelt er zich mee tevreden dat het geheel globaal zonder al te veel moeite te volgen valt.

Conclusie
Na dit alles kan de conclusie niet moeilijk zijn. In wezen is de vertaling van Dullaart slecht,
ook naar de maatstaven van de 17de eeuw. De Nederlandse Orlando van Schipper staat
op een hoger peil, al komen ook daarin wel eens fouten voor. Maar desondanks is Dullaart's
Gerusalemme boeiender lectuur. Ik geloof niet, dat wij dit moeten toeschrijven aan de
behandelde materie; wat in de Orlando verteld wordt, is zeker niet minder adembenemend
dan wat er in de Gerusalemme aan de orde komt. Hoogstens zou men kunnen zeggen, dat
Tasso's epos de prae heeft van meerdere ernst en een ondergrond van historiciteit. Maar
dat geeft geen verklaring voor de leesbaarheid van een slechte vertaling. Naar ik meen,
dienen wij de oplossing voor dit paradoxale verschijnsel juist te zoeken in de telkens weer
terugkerende onduidelijkheden van Dullaart's werk. Om hem te kunnen volgen, moet de
lezer alert blijven en zo goed mogelijk interpreteren wat hij niet of niet helemaal begrijpt. Hij
moet min of meer creatief lezen, omdat de moeiteloze verstaanbaarheid van Baudoin in de
vertaling weer is verloren gegaan. Dullaart's weerbarstige stijl is hem daarbij tot steun door
hem in de sfeer te brengen van een ongewoon taalgebruik dat hij als ‘verheven’ kan
interpreteren.
Ik ben er mij van bewust, in het bovenstaande niet meer te hebben gegeven dan een
persoonlijke indruk en een persoonlijke evaluatie. Hebben de tijdgenoten van Dullaart er
ook zo over gedacht? Er is - voor zover mij bekend - bij gebrek aan gegevens geen enkele
mogelijkheid daarover iets met zekerheid te zeggen. Daarom formuleer ik mijn laatste
opmerking voorzichtigheidshalve als een vraag. Is het geen merkwaardige zaak, dat Dullaart's
ernstige tekortkomingen zijn vertaling van de eigenlijke Gerusalemme zoveel minder schaden
dan die van het Kort Verhaal en de Vergelijkinge - ja, dat ons (tot op zekere hoogte) in de
eerste juist boeit wat ons in de beide laatste alleen maar ergert?
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§ 6. Besluit
Het is opmerkelijk, hoe ver de Nederlandse vertalingen van Ariosto en Tasso zowel
quantitatief als qualitatief achterliggen bij die van Homerus en Vergilius. Homerus vond een
vertolker van formaat in Coornhert, Vergilius in Vondel. Daarnaast verschenen er gedurende
het gehele tijdvak van Renaissance en Klassicisme nog tal van andere vertalingen van hun
werk, weliswaar méér van de Aeneis dan van de Ilias en de Odyssee - eerst in de 18de
eeuw gaan die hun achterstand inlopen -, maar ook ten aanzien van Homerus valt er een
continuïteit waar te nemen. Bij de Orlando furioso en de Gerusalemme liberata is daarvan
echter geen sprake. Voor wat de Orlando betreft, moet dit ongetwijfeld mede worden
toegeschreven aan de verwerping van Ariosto's romanzo door de theoretici van het epos.
Het ligt voor de hand, dat de interesse voor dit werk afnam naarmate de klassicistische
poëtica aan gezag won, zodat de vertalingen beperkt bleven tot de prae-klassicistische
periode toen het onderscheid tussen romanzo en epos in de praktijk nog niet zo scherp werd
getrokken. Ten aanzien van de Gerusalemme had men echter het omgekeerde mogen
verwachten. Tasso werd immers beschouwd als de grondlegger van het moderne epos,
zowel door zijn praktijk als door zijn theorie. De bewondering voor zijn werk had dus eigenlijk
in toenemende mate tot uitdrukking moeten komen in vertalingen die daaraan recht deden
wedervaren. Ook als men in aanmerking neemt, dat in het laatste kwart van de 17de eeuw
die bewondering begon te tanen doordat Tasso's magie voor het opkomende rationalisme
steeds moeilijker aanvaardbaar werd, blijft toch het feit bestaan dat er in de eerste vijf of
zes decennia redelijkerwijs een of meer - desnoods gedeeltelijke - vertalingen hadden mogen
worden verwacht, die zich konden handhaven naast Coornhert's Dolinghe van Vlysse en
Vondel's overzettingen van de Aeneis in proza en poëzie.
Zoals ons gebleken is, was de werkelijkheid evenwel anders. Uit de vertalingen valt niets
te merken van een toenemende belangstelling voor de Gerusalemme tegenover een
afnemende voor de Orlando. Evenmin blijkt daaruit een grotere bewondering voor Tasso
dan voor Ariosto; eerder het tegendeel. De enige overzetting waaraan - ondanks alle
bezwaren - een fond van dichterlijke bezieling en artisticiteit niet kan worden ontzegd, is die
van Everaert Syceram en betreft juist de Orlando. Overigens moeten wij daarbij in aanmerking
nemen dat Syceram's werk, al verscheen het in 1615, eigenlijk nog tot de 16de eeuw behoort,
niet alleen door zijn rhetoricale vorm, maar ook naar de geest. De Brusselse rederijker
verkeerde onder het schrijven als het ware in de sfeer van vóór 1581, toen de geestdriftige
bewondering voor Ariosto algemeen was en de Gerusalemme nog verschijnen moest; het
is trouwens alleszins aannemelijk dat zijn eerste vertalingen van ‘lief-suchtige Historien’ uit
Ariosto inderdaad in die tijd zijn ontstaan. - Tegenover deze groots opgezette vers-vertaling
van de Orlando, waarvan de tweede helft door een ongelukkige samenloop van
omstandigheden ongedrukt gebleven is, kan men voor de Gerusalemme slechts Olivier van
den Tempel's insipide bewerking van Tassoos Vierde Gezangh stellen: typisch 17de-eeuws
naar de vorm, maar zonder een spoor van de Renaissancistische bewondering voor Tasso's
epos, die met name in Frankrijk juist toen een hoogtepunt had bereikt.
En na deze vers-bewerkingen volgt dan, zowel voor de Gerusalemme als
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voor de Orlando, slechts één enkele volledige overzetting: in proza en vertaald naar het
Frans. In beide gevallen hadden de Franse bewerkers niet méér beoogd dan het toegankelijk
maken van het verhaal voor een zo groot mogelijk publiek en hadden zij de poëzie daaraan
ondergeschikt gemaakt of zelfs opgeofferd. Door resp. Rosset en Baudoin als hun bron te
kiezen, brachten Schipper en Dullaart de Orlando en de Gerusalemme dan ook uit het
domein van de poëzie over naar dat van de ontspanningslectuur (in de goede zin van het
woord). Voor wat Ariosto betreft, werd zijn werk daar definitief bijgezet; er is na 1649 geen
enkele Nederlandse vertaling van de Orlando meer verschenen. De Gerusalemme beleefde
aan het einde van de 18de en in de 19de eeuw een kleine come-back. In 1789 publiceerde
Jan Nomsz. een vertaling van de eerste vijf zangen; in 1834 en 1856 volgden er dichterlijke
overzettingen van resp. R.H. Graadt Jonckers en J.J.L. ten Kate. Maar dan gaat het om een
teruggrijpen naar het verleden, niet meer om het deelhebben aan een eigentijdse literatuur.
Wij zullen daarop te zijner tijd hebben terug te komen. Voorlopig behoeven wij slechts vast
te stellen, dat in de praeklassicistische periode van onze letterkunde zowel de Gerusalemme
als de Orlando door de ‘definitieve’ vertalingen, die ervan verschenen en die geen van beide
een herdruk beleefden, in literair opzicht feitelijk buiten spel werden gezet.
Dat brengt ons vanzelf tot de vraag, hoe dit moet worden verklaard. Waarom werd Tasso's
epos, dat door de theoretici werd aanvaard, in de praktijk op één lijn gesteld met de Orlando,
die als romanzo door de poëtica was afgewezen? Voor zover dat inderdaad gebeurde, werd
de verklaring daarvoor al gegeven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Maar het
gebeurde stellig niet algeméén! Dat blijkt wel uit het feit dat zowel Maria Tesselschade als
Vondel zich tot een vertaling van de Gerusalemme hebben gezet en nièt van de Orlando.
Als een ongelukkig toeval er niet toe had geleid dat geen van deze beide vertalingen tot
voltooiing en publikatie gekomen is, dan zou uit dit werk de literaire voorkeur van de 17de
eeuw voor Tasso boven Ariosto duidelijk aan het licht getreden zijn! De vraag, waarvan wij
uitgingen, dient dus anders te worden gesteld. Zij moet luiden: hoe valt het te verklaren dat
in de 17de eeuw geen Nederlands dichter van enige betekenis het werk van Maria
Tesselschade en Vondel heeft overgenomen, zodat de schijn kon worden gewekt alsof er
tussen Tasso en Ariosto geen wezenlijk onderscheid werd gemaakt? En dan zijn er, naar
ik meen, twee factoren die hier gewicht in de schaal leggen.
Om te beginnen was het aantal Nederlanders, die het Italiaans grondig genoeg beheersten
om een adaequate vertaling van de Gerusalemme te kunnen leveren, niet groot. Dat maakte
op zichzelf de kans op een dergelijke vertaling al betrekkelijk klein. En als onder die weinigen
iemand zich inderdaad tot dit werk aangetrokken voelde en er een begin mee maakte, dan
betekende dit nog niet dat het - geheel of gedeeltelijk - ook tot een uitgave kwam; daarvoor
leveren Vondel en Maria Tesselschade het bewijs. - Wie slechts oppervlakkig Italiaans kende
en daarom steun wilde zoeken bij Franse vertalingen, vond daar niet wat hij nodig had. Zoals
wij gezien hebben, waren die vertalingen te vrij en vaak ook te willekeurig bewerkt om een
serieus uitgangspunt te kunnen zijn. In dat opzicht hadden de vertalers van Homerus, ook
al kenden zij geen Grieks, het heel wat gemakkelijker. Van diens werk bestonden letterlijke
vertalingen in het Latijn, die bedoeld waren om de lezer zo dicht
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mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te brengen en die deze inderdaad min of meer konden
vervangen. Wij hebben gezien hoe Coornhert daarvan voor de Odyssee gebruik gemaakt
heeft, en in het volgende hoofdstuk zullen wij J.H. Glazemaker hetzelfde zien doen voor de
56
Ilias. Ten aanzien van de Gerusalemme ontbrak een dergelijke uitwijkmogelijkheid. Wie
geen of niet genoeg Italiaans kende om rechtstreeks naar Tasso te vertalen, kon alleen
maar zwijgen of - zoals Joan Dullaart deed - een Franse tekst volgen waarin wel het verhaal
van Tasso terug te vinden was, maar niet Tasso zelf.
Er was echter, naar ik meen, nog een andere omstandigheid die het uitblijven van een
goede Gerusalemme-vertaling in de hand werkte. Het epos van Tasso lag de Nederlanders
- en misschien in het bijzonder die uit het Noorden - tenslotte niet. Naar hun smaak was het,
als gevolg van het compromis met de romanzo, te excessief in het wonderbaarlijke, met
name wat de magie betreft die zo nadrukkelijk in een Christelijke context was geplaatst. De
beroemde episode van Reinoud op het tover-eiland van Armida b.v. was wel boeiende
lectuur, maar kon toch - al was het alleen maar uit een oogpunt van verisimilitudo - niet op
één lijn gesteld worden met de liefdesgeschiedenis van Aeneas en Dido. En zo was er meer,
dat nauwelijks serieus genomen kon worden. Zeker, men las het en men werd er een ogenblik
door gefascineerd, maar daar bleef het bij. Wat men wèrkelijk in Tasso bewonderde, was
iets geheel anders: zijn poging om het epos te verchristelijken, zijn visie op de strijd om
Jeruzalem als een episode uit de strijd tussen Hemel en Hel, zijn evocatie van de Helleraad
en van Gods ingrijpen ten behoeve van de Zijnen, de fascinerende gevechtsbeschrijvingen.
Dat alles was waard om als richtsnoer aanvaard, overgenomen en nagevolgd te worden.
De magische excessen moest men maar op de koop toe nemen. Met andere woorden: de
bewondering voor de Gerusalemme was eclectisch en omvatte niet het gehele werk. Ik kan
dit niet expliciet bewijzen, maar het past naar mijn mening bij wat wij van de Nederlandse
geest in de 17de eeuw weten. Het wordt bovendien aannemelijk gemaakt door het feit dat
ook in Frankrijk de bewondering voor de Gerusalemme al spoedig door dergelijke
overwegingen werd getemperd en gerelativeerd.
Als mijn veronderstelling juist is, dan helpt zij verklaren waarom er enerzijds wèl invloed
van de Gerusalemme op onze literatuur is uitgegaan, maar anderzijds een goede vertaling
is uitgebleven. Voor het schrijven daarvan was een eclectische bewondering niet genoeg.
Men moest Tasso's epos in zijn gehéél aanvaarden zoals het was, met inbegrip van de
magische excessen en de episoden die aan de romanzo herinnerden. Wie ten aanzien
daarvan te sterke reserves had of kreeg, begon er niet aan of legde op een gegeven ogenblik
teleurgesteld de pen neer.
Het gevolg was, dat alleen Dullaart's vertaling naar het Frans van Baudoin voor het
Nederlandse publiek beschikbaar kwam: niet als literatuur, maar als lectuur.
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W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

573

Hoofdstuk XI
Homerus in proza
§ 1. Inleiding
Gedurende de hele 17de eeuw heeft Homerus ten onzent in de schaduw van Vergilius
gestaan. Theoretisch mocht er tussen Homeristen en Maronisten getwist worden over de
1
vraag wie van beide dichters de grootste was, in de praktijk was de belangstelling vrijwel
uitsluitend op Vergilius gericht. Niet op grond van een bewuste keus, maar eenvoudig omdat
hij zoveel gemakkelijker toegankelijk was. Elke Humanistisch gevormde Nederlander kende
genoeg Latijn om de Aeneis in het oorspronkelijk te lezen. Daarentegen was beheersing
van het Grieks ook bij geletterden verre van algemeen; eerst geleidelijk neemt in de loop
van de eeuw het aantal Graecisten toe. Anders dan bij het werk van Vergilius was men
daarom bij dat van Homerus steeds op een vertaling aangewezen, hetzij een Latijnse, hetzij
- want daar kwam het bij Nederlanders, die een moderne taal prefereerden, als regel op
neer - een Franse. Dat was voldoende om globaal kennis te maken met de inhoud van Ilias
en Odyssee, maar niet bevorderlijk voor een vertrouwdheid met de tekst als ten aanzien
van de Aeneis bestond.
Toch was er blijkbaar wel behoefte aan een bruikbare Homerus-vertaling in het Nederlands.
Niet alle belangstellenden waren in staat gebruik te maken van een Latijnse editie of zelfs
van een Franse bewerking. Er bleef een groep min-geleerde letterlievenden over, die alleen
in de eigen taal zonder al te veel inspanning kennis konden of wilden nemen van de oorlog
om Troje en de avonturen van Odysseus. Zij moesten echter wachten tot de tweede helft
van de eeuw, voordat zij daartoe gelegenheid kregen. Voordien konden zij slechts beschikken
over de vroeg-17de-eeuwse uitgaven van Coornhert's en Van Mander's vertalingen, die
echter na 1609 en 1612 niet meer werden herdrukt en dus waarschijnlijk slechts met moeite
verkrijgbaar waren. Bovendien was de rederijkerstaal voor hen - om met Gerard van Delft
2
te spreken - ‘een halve vremde tale’ geworden, die bij lezing nauwelijks minder inspanning
vergde dan het Frans.
Het is ongetwijfeld geen toeval dat het tot na 1650 geduurd heeft, voordat er van de Ilias
en de Odyssee een ‘moderne’ vertaling verscheen. Ook hier werd dit eerst mogelijk, toen
Vondel met zijn proza-vertaling van de Aeneis de ban doorbroken en de uitgave van
niet-in-dichtvorm-gebrachte overzettingen van poëtisch werk gelegitimeerd had. De beide
Homerus-vertalingen, die tussen 1650 en 1660 het licht zagen, brachten een tekst in proza
en zouden zonder Vondel's voorgang naar alle waarschijnlijkheid nooit verschenen zijn. In
ieder geval werden zij, zoals in beide gevallen uit het jaar van verschijnen blijkt, eerst opgezet,
toen Vondel's Aeneis-in-proza uit 1646 tot een aanvaarde

1
2

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

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

De auteur
Welke auteur achter de initialen G.V.S. schuil gaat, heb ik niet met zekerheid kunnen
vaststellen. In zijn onvolprezen Lijst van Nederlandse vertalingen uit het Grieks en Latijn
3
vult Geerebaert ze aan tot G.V.S.[ambix]. Een Van Sambix met voorletter G is echter volstrekt
onbekend; vermoedelijk heeft Geerebaert hier ten onrechte gedacht aan F(elix) van Sambix,
vader of zoon, die beiden Spaanse drama's hebben vertaald en uitgegeven. Waarschijnlijker
is daarom de interpretatie van A. de Kempenaer in zijn Vermomde Nederlandsche en
Vlaamsche Schrijvers. Deze geeft - en dat bij de titel van deze Odyssee-vertaling! - voor
4
G.V.S. op: G. van Staveren. Dat is iemand die in onze literatuur-historie wèl terug te vinden
is. Als schrijver van twee naar het Spaans bewerkte toneelstukken (1658 en 1661) wordt hij
5
vermeld door Worp, Van Praag en Te Winkel, terwijl hij ook voorkomt in het N.N.B.W. Het
Biographisch Woordenboek van Van der Aa noemt slechts één van zijn drama's, maar geeft
als voornaam: Gilles.
De Kempenaer is dus de enige die De dooling van Ulisses aan Van Staveren toeschrijft,
en Van der Aa de enige die hem Gilles noemt. Bovendien geven zij geen van beiden een
bewijsplaats of motivering, zodat hun gelijk niet onomstotelijk vaststaat. Maar ook als De
Kempenaer's toeschrijving een hy-

3
4
5

A. Geerebaert S.I., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche
Schrijvers (Gent 1924), blz. 44 (sub 7).
A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers (Leiden z.j., [1928]), kol. 185.
J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, 2 delen (Groningen 1904-1908)
I, blz. 397, noot 1; 398; II, blz. 128, noot 2. - J.A. van Praag, La Comedia Espagnola aux Pays-Bas au
XVIIe et au XVIIIe siècle, diss. G.U. Amsterdam (Amsterdam z.j. [1922]), blz. 60-61, 84, 259. - J. te
2
Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel IV (Haarlem 1924), blz. 277.
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pothese zou zijn, mag men ze naar mijn mening als uiterst waarschijnlijk beschouwen. Van
Staveren leefde in de tijd dat De dooling verscheen en de initialen kloppen; zolang er geen
aanwijzingen zijn voor het tegendeel, ligt het voor de hand hem als de auteur te aanvaarden.
Wat zijn voornaam betreft, mogen wij aannemen dat Van der Aa die ergens gevonden heeft,
al zegt hij niet waar. In ons verband is die voornaam trouwens niet of nauwelijks relevant.
Hoewel ik er dus feitelijk van overtuigd ben dat Gilles van Staveren de auteur van De
dooling geweest is, vermijd ik in het vervolg van deze paragraaf voorzichtigheidshalve toch
het gebruik van die naam en houd mij aan de initialen. Veel verschil maakt dit overigens
niet, want er is over Van Staveren te weinig bekend dan dat zekerheid omtrent zijn
auteurschap zou kunnen bijdragen tot een beter verstaan van het betrokken werk.

Het eigen karakter van ‘De dooling’
Het boekje van G.V.S. heeft geen Opdracht en geen drempeldichten. Onmiddellijk op het
6
titelblad volgt 't Leven van Homerus, Uit Halikarnasso, en anderen. Daarna begint de
eigenlijke tekst.
Die tekst kan nauwelijks nog worden beschouwd als een vertaling; daarvoor is hij te
eigenmachtig bewerkt. De auteur volgt wel het verloop van de gebeurtenissen uit de Odyssee
op de voet, maar vertelt ze op zijn eigen manier. Alles wat hij niet van direct belang acht,
laat hij vervallen: de epitheta, de omschrijvingen, de versierende details. Ook de verhevenheid
van de epische stijl werkt hij zoveel mogelijk weg, om ze te vervangen door nuchtere
zakelijkheid. Soms volgt hij vrij getrouw de Homerische tekst, maar soms ook brengt hij vrij
aanzienlijke bekortingen aan, zonder dat bij het een of het ander veel systeem te ontdekken
valt. Af en toe valt een neiging waar te nemen om een pikant detail nog wat te accentueren.
Door dit alles heeft De dooling een eigen karakter gekregen, dat zich onderscheidt van
wat bij proza-vertalingen van episch werk gebruikelijk was. Zoals wij in het vorige hoofdstuk,
respectievelijk in § 3 en § 5, hebben gezien, veroorloofden ook Rosset in zijn vertaling van
de Orlando en Baudoin in die van de Gerusalemme zich een grote mate van vrijheid. Maar
bij hen bleef toch duidelijk de oorspronkelijke tekst steeds het uitgangspunt. Wat zij
veranderden en vooral wat zij toevoegden, was bedoeld ter verduidelijking van die tekst
voor lezers die er anders wellicht moeite mee zouden kunnen hebben. Het gevolg was wel
een rationalisering en ont-poëtisering, die de vertaling dicht in de buurt van de avonturenen liefdesroman bracht, maar opzettelijk gezocht was dit resultaat niet. Beiden verwaarloosden
de poëtische qualiteiten van het origineel om zich te concentreren op de begrijpelijkheid van
het verhaal, maar deden geen poging om dit over te brengen in een andere toonsoort.
En dat is nu juist wat G.V.S. wèl doet. Hij brengt de Odyssee niet alleen maar over in
proza (met alle consequenties van dien), hij maakt ze ook tot proza door alles te elimineren
wat hij blijkbaar als ‘epische poespas’ beschouwde. Bij hem wordt het verhaal van Homerus
niet onwillekeurig tot een avonturenroman, hij maakt er een van.
Typerend is al dadelijk de inzet. In de beroemde eerste tien regels van de

6

Bedoeld wordt Herodotus, zoals blijkt aan het begin van de tweede alinea: ‘Herodotus Halikarnassus
(die ik hier in navolg)’.
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Odyssee geeft Homerus, behalve zijn aanroep tot de Muze, ook een propositio waarin hij
vrij uitvoerig ingaat op de mislukking van Odysseus' poging om de veilige terugkeer van zijn
reismakkers te bewerkstelligen. De laatste vijf regels van zijn aanhef geven de verklaring
van die mislukking: in hun verdwaasdheid hadden de mannen de heilige runderen van de
Zonnegod niet ontzien en daarvoor werden zij met de dood gestraft. - G.V.S. vindt deze
toelichting kennelijk overbodig. Waaròm Ulisses er niet in slaagde de zijnen te redden, wordt
de lezer uit het verloop van de geschiedenis vanzelf duidelijk; het heeft geen zin daarop
vooruit te lopen. En dus neemt hij van de aanhef alleen de eerste helft over:
Goddin des gezangs, u roep ik aan, helpt my lof zingen ter eeren van die Man
die land en steden doorreyst, en menigerley gevaer doorworstelt heeft, en garen
zijne reisbroeders verlost had.
(blz. 1-2)
Hier blijkt ook al dat het er G.V.S. niet om te doen is, met min of meer nauwkeurigheid weer
te geven wat er bij Homerus werkelijk staat, maar dat hij op zijn eigen manier onder woorden
brengt waar dit op neerkomt.
Datzelfde principe beheerst ook de episode waarmee de eigenlijke narratio wordt ingezet:
de vergadering der goden waar Pallas Athene voor Odysseus pleit. G.V.S. laat stelselmatig
alle epische wendingen achterwege. Als er bij Homerus staat: ‘Toen antwoordde hem de
godin, de blauw-ogige Athene: o vader van ons allen, zoon van Kronos, opperste heerser’
- vereenvoudigt hij dit tot: ‘Minerva vatte hier op het woort, en sprak: ô vader!’. Wensen en
exclamaties brengt hij terug tot zakelijke mededelingen; zo wordt b.v. Zeus' emotionele
uitroep: ‘Hoe zou ik dan de goddelijke Odysseus kunnen vergeten?’ bij hem: ‘Meent gy dat
ik Ulysses vergeet?’. Ik laat een klein deel van de bewuste passage hier volgen, om het
effect van deze versobering in een samenhangende tekst te doen uitkomen. Wat ik citeer,
is het aequivalent van Od. I, 44-65. Zeus heeft juist betoogd dat de mensen niet door toedoen
van de goden, maar door hun eigen schuld tot ongeluk vervallen, en als voorbeeld Aegisthus
genoemd die ondanks herhaalde waarschuwingen Klytaimnestra tot vrouw nam en haar
man Agamemnon vermoordde, wat er toe leidde dat hij door Orestes gedood werd toen
deze tot volwassenheid gekomen was.
Minerva vatte hier op het woort, en sprak: ô vader! deze is een rechtvaardige dood gestorven,
die ik alle vergrypelingen toewens; maar 't ongeluk des rampzaligen Ulysses, (die ver van
zijn vaderland, in 't midden der zee, in de spelonck by Calypzo, dochter van Atlas, met
liefkozende woor[5] den word opgehouden) bekommert my; en ik ben zeker, dat hy niets meerder wenst, als
de rook van zijn vaderland te zien opgaan, en willig is, zonder langer uitstel te sterven.
Gedenkt gy, ô vader! niet langer aan hem en zijne offerhande, u, in den Trojaanschen krijg,
toegeschikt? Waarom overladet gy hem met zoo veel ongeluks. Hoe dochter, antwoorde
Jupiter,
[10] wat woorden laat gy tog uwen mont ontslippen? Meent gy dat ik Ulysses, den wijsten
onder alle menschen, en die zich zoo godvruchtig in 't offren tot den Goden gedragen heeft,
vergeet?
(blz. 3-4)
Alleen in de uitdrukking ‘wat woorden laat gy tog uwen mont ontslippen?’ is de epische stijl
van het origineel - ‘wat voor woord ontglipte de heining
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van uw tanden?’ - nog herkenbaar. Maar G.V.S. heeft ze voldoende aan de zakelijke toon
van de context aangepast om te voorkomen dat zij daarin een storend element zou zijn; de
kleine rest aan ongewoonheid heeft integendeel een verlevendigend effect.
Tweemaal in zijn boek wisselt G.V.S. het proza met een kort gedeelte in verzen af. De
eerste maal gebeurt dit in Boek VI, aan het slot van de smeekbede die Odysseus tot Nausikaä
richt, als hij op het eiland der Phaeaken is aangespoeld. De tweede maal wordt de lokzang
van de Sirenen uit Boek XII in dichtvorm weergegeven. De inhoud van deze vers-gedeelten
sluit aan bij de Homerische tekst. Zo vindt men in het ‘gedicht voor Nausikaä’ min of meer
Od. VI, 180-185 terug.
Daar voor, o schoone Maagt!
Ik u voor alle menschen
Rijkdom en heil zal wenschen,
Van daar de zonne daagt,
5 Tot daar zy in de zee,
Vermoeit van ommevaren,
Te rust gaat in de baren,
Haar eeuw'ge legerstee;
En zoo ghy ooit ten echt
10 Aan iemand word gegeven,
Dat ghy in vreugt moogt leven,
Godsdienstig en oprecht.
(blz.107)

De drie kwatrijnen van deze zegenwens zijn zeker niet zonder verdienste; vooral het tweede
- dat het verst van Homerus afwijkt - heeft iets dat bijna poëzie mag heten. En het opvallende
is dat de auteur hier de zakelijke soberheid heeft losgelaten, die zijn proza kenmerkt. Het
is niet alleen naar de uiterlijke vorm dat hij overschakelt op een meer lyrische structuur.
Daarmee doet hij overigens niets uitzonderlijks. In de liefdes- en avonturenromans van
zijn tijd waren dergelijke overgangen schering en inslag. Zodra het om een emotioneel
moment ging, werd daarin - naar de traditie van b.v. de Amadis- en Palmerijn-romans 7
overgeschakeld naar de versvorm. Door zijn manier van doen bevestigt G.V.S. dus slechts
dat hij er inderdaad op uit is, van zijn ‘vertaling’ een volksboek te maken. Hij laat zich echter
niet verleiden tot de overdrijving die de meeste contemporaine volksromans ontsiert. Meer
dan twee vers-fragmenten geeft hij niet en - wat belangrijker is - hij slaagt erin de pathetiek
en de zwoelheid te vermijden die in het algemeen het genre kenmerken. Hij gaat rustig zijn
eigen gang, vereenvoudigend en samenvattend waar dat mogelijk is, soms een detail
toevoegend ter verduidelijking of accentuering, steeds ‘prozaïserend’, altijd bevattelijk.

7

Daarnaast was ook de brief een geliefd middel om het verhalende proza te onderbreken en afwisseling
aan te brengen. Zowel voor de vers- als de briefvorm zie men b.v. het 105de hoofdstuk van Palmerijn
van Olijve, dat de bron is geweest voor Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus. Dit hoofdstuk is gemakkelijk
toegankelijk, sinds C. Kruyskamp het als bijlage opgenomen heeft in zijn uitgave van Bredero's stuk:
G.A. Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus, ed. C. Kruyskamp (Zwolle 1968); de bijlage op blz. 209-237.
Men zie de verzen op blz. 214-215, 222-223, 237; de brief op blz. 216-217.
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Het kan haast niet anders, of deze werkwijze leidt wel eens tot kleine onjuistheden, hetzij
doordat G.V.S. zich vergist, hetzij doordat hij de bedoeling van de tekst niet helemaal
begrepen heeft of meent die te kunnen verbeteren. Maar ernstig zijn de fouten niet, en bij
cursorisch lezen vallen zij niet op. G.V.S. vertelt b.v. dat Polyphemus - nadat Odysseus en
zijn makkers hem zijn éne oog uitgestoken hebben - ‘midden in den ingang [van de grot],
met uitgestrekte handen, (ging) staan’ om te verhinderen dat zijn vijanden hem zouden
ontsnappen (blz. 172). Dat staan is niet logisch. Polyphemus is een reus, en hij moet er dus
voor zorgen dat Odysseus en diens makkers niet tussen of langs zijn benen heenglippen.
Bij Homerus (Od. IX, 417) gaat hij dan ook met uitgespreide handen in de ingang zitten.
Maar welke lezer zou daarover vallen?
Ter illustratie van de hierboven gegeven karakteristiek laat ik hier het slot van G.V.S.'
Dooling volgen. Het is niet een van de beste gedeelten. Kennelijk heeft de auteur er
langzamerhand genoeg van gekregen en haast hij zich naar het einde, met meer bekortingen
dan voor de goede gang van het verhaal eigenlijk verantwoord is. Maar juist daardoor komen
de zwakke punten hier duidelijker naar voren dan elders.

De laatste strijd op Ithaka
Na zich op de vrijers gewroken en in zijn huis orde op zaken gesteld te hebben, begeeft
Ulysses zich naar zijn vader Laërtes. Hij maakt zich aan deze bekend, en in diens huis volgt
dan een maaltijd, waaraan behalve Laërtes, Ulysses en Telemachus ook de beide trouwe
herders deelnemen die bij het doden van de vrijers hulp hebben geboden. Later voegt zich
nog Laërtes' oude dienaar Dolius met zijn zes zonen bij hen. - Onderwijl zijn echter de
verwanten van de gedode vrijers in het geweer gekomen. Onder leiding van Eup(e)ithes
trekken zij naar het huis van Laërtes op, om zich op Ulysses te wreken. Op dit punt begint
mijn citaat, dat een sterk bekorte weergave vormt van Od. XXIV, 489-548:
Ondertusschen liet Ulysses de tafel opnemen, en uitzien of'er ergens vyand voor handen
was. Dolius ging met deze last uit, maar haast weêrkeerende, met bericht, hoe hy Eupithes
met zijn aanhang gezien, en een oploop vernomen had. Ulysses gespte 't harnas aan, van
Laërtus en
[5] Dolius (hoe wel oud en afgeleeft) gevolgt zijnde, en trokken den vyand in goede ordre
tegen. Ulysses de voorste zijnde, wierd van Minerva, onder d'aangenomen gedaante van
Mentor, bygestaan. Zoo haast hy de vyanden zag, stelde hy zijn hoop op den zege, en riep
zijnen zoon Thelemachus toe: hy zou van den strijd een beginner zijn; hier eer inleggen,
[10] en zijn mannelijke moed doen blijken; op dat yder mag bekennen dat gy een rechten
nazaat zijt, van die dit land verovert, en zoo veel hondert jaren door hun moed behouden
hebben. Waarde vader (antwoorde Thelemachus) is 't naar den wil der Goden, 'k zal my
heden niet ontaard van u moed en deugt toonen. Den edelen Laërtus sprong 't hart van
vreugd
[15] in den boezem, en danckte in dezer voegen de Goden: O gy onsterffelijke Goden! dit
is den vrolijksten dag die ik op aarden beleeft heb, zoo veel moeds in mijn zoon en den
jongen Thelemachus te aanschouwen. Minerva quam by hem, en sprak: ô Laërtus, gy zoone
van Akryzius, en mijn liefste medegezel, roept de Goden voor alle dingen aan, en onder
[20] die Minerva een goddin des krijgs, en laat daar na u spiets eens wonder
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doen. Met deze woorden goot zy een Goddelijke kragt in den afgeleefden Laërtus, zo dat
zijn spiets groot geweld onder de vyanden deê, en trof den oproerigen Eupithes met zulcken
kracht, dat hy dood ter neêr viel. Ulysses met zijn moedigen zoon verzelt, drongen op de
vyanden in, en
[25] brachten hun in zulcken onordre, dat zy alle op de vlugt geraakt waren, zoo de Goddin
Minerva, met deze woorden, geen vrede uitgeroepen had: Gy Ithakoizen, onthoud u van
vorder bloedvergieten, en trekt aan beide zyden af. Deze stem was zoo verschriklijk in
d'ooren der vyanden, dat hun de wapenen uit de handen vielen, en zy al te zamen na de
stad toe
[30] vloden. Ulysses wierd toornig, en vervolgde de vluchtelingen, gelijk als een Adelaar
een roof navliegt. Jupiter smeet een donderstraal voor de voeten van Minerva neêr, dies zy
zich omkeerde, en tot Ulysses sprak: Het is tijd om met vegten op te houden, eer zich de
Goden vergrammen. Ulysses was gehoorzaam, en over den verkregen zege verheugt.
Minerva
[35] (onder de gedaante van Mentor) bragt te weeg dat zy met elkander vereenigden, en
ook beloofden al 't voorgaande te vergeten.
(blz. 470-471)
Het fragment laat zich vrij vlot lezen, al is de zinsconstructie meermalen slordig en al zijn
ten gevolge van de bekorting de overgangen wel eens wat abrupt. Bovendien komen er een
aantal onjuistheden voor. In reg. 2 moet het niet Dolius - een afgeleefde man - zijn die gaat
‘uitzien of'er ergens vyand voor handen was’, maar een van zijn zonen. - De aansporing van
Ulysses tot zijn zoon dat ‘hy zou van den strijd een beginner zijn’ (reg. 9), berust op een
verkeerde interpretatie. Het gaat hier trouwens om een paar moeilijke regels (Od. XXIV,
506-509), waarmee ook andere vertalers vaak moeite blijken te hebben gehad, en wat G.V.S.
ervan maakt, heeft in ieder geval zin. - Ernstiger is de fout in reg. 26. Minerva's ingrijpen
dient niet om te voorkomen dat de vijanden door Ulysses op de vlucht gejaagd, maar dat
zij door hem gedood worden: wat er bij Homerus dan ook staat. Bij G.V.S. doet zich de
dwaze situatie voor, dat Minerva's waarschuwende uitroep juist bewerkt wat zij zou hebben
willen verhinderen; Ulysses' vijanden schrikken er immers zó van dat ‘zy al te zamen na de
stad toe vloden’.

Bronnen van ‘De dooling’
G.V.S. heeft van de Odyssee een volksboek gemaakt in de goede zin van het woord, en
zijn verdienste is dat hij daarbij met opmerkelijke zelfstandigheid te werk is gegaan. Zijn
boek is niet de min of meer vrije vertaling van een reeds bestaande bewerking; ik heb er
tenminste geen kunnen ontdekken die als rechtstreekse ‘bron’ in aanmerking zou kunnen
komen. Op zichzelf is dit natuurlijk geen afdoend bewijs: zij zou mij ontgaan kunnen zijn.
Maar in De dooling komen indicaties voor, die eveneens de - betrekkelijke - oorspronkelijkheid
van het werk waarschijnlijk maken.
Het is namelijk zó, dat wij telkens herinnerd worden aan de Odyssee-vertaling van
Coornhert. Zelfs de titel, die G.V.S. voor zijn werk koos, verwijst daarnaar. Op het titelblad
van de enige uitgave, die Coornhert zelf verzorgd heeft - die van 1561 -, wordt ‘de dolinghe
van Vlysse’ slechts als toelichtende subtitel gegeven, in kleine letter gedrukt en volkomen
ondergeschikt aan de hoofdtitel ‘Deerste twaelf boecken Odysseae’. Maar in alle volgende
drukken is de verhouding juist andersom. Daar wordt steeds de oorspronkelijke
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hoofdtitel in kleine letter gezet, terwijl De dolinghe van Vlysse typographisch domineert en
daarmee de eigenlijke titel geworden is. Hetzelfde is het geval bij de uitgaven van ‘De tweede
XII. Boecken’. Voor de 17de-eeuwers was dus ongetwijfeld De dolinghe van Vlysse de naam,
waaronder zij de vertaling van Coornhert kenden. Als G.V.S. in 1651 diezelfde titel gebruikt,
mag toeval dan ook uitgesloten worden geacht. Hij wilde er uitdrukkelijk mee te kennen
geven, dat hij in zijn boek dezelfde stof behandelde als Coornhert indertijd bewerkt had.
Impliciet poneerde hij zodoende tevens, dat het zijn bedoeling was de verouderde
rederijkersverzen van zijn voorganger te vervangen door een moderne, aan de eisen van
de eigen tijd aangepaste bewerking van dezelfde materie.
Bij die bewerking moet hij intussen de vertaling van Coornhert vrijwel steeds open op zijn
schrijftafel hebben gehad. Het lijkt mij zelfs waarschijnlijk, dat zij als zijn uitgangspunt
fungeerde en dat hij boek na boek in de eerste plaats dááruit op zich liet inwerken. Niet
omdat hij Coornhert wilde moderniseren - zijn doel was juist diens moeilijke poëzie te
vervangen door populariserend proza -, maar omdat hij daar de gemakkelijkste toegang
vond tot zijn stof: een toegang in de eigen taal. Misschien mogen wij bovendien aannemen,
dat hij het werk van zijn voorganger ondanks de rhetoricale signatuur wist te waarderen en
tot op zekere hoogte wellicht zelfs te bewonderen. In ieder geval is het onmiskenbaar, dat
hij meermalen gebruik maakt van een woord of een uitdrukking die hij bij Coornhert gevonden
had. Zo b.v. in zijn weergave van het lied, waarin Demodocus aan het hof van koning Alcinoüs
8
het overspel van Mars en Venus bezingt. Als Mars, na het vermeende vertrek van Vulcanus
naar Lemnos, Venus bezoekt, stelt hij haar voor: ‘Komt hier mijn schoone Princes, laat ons
te bedde gaan om by elckaar te rusten, u man is na Lemnos gereist, en nu al t'zee, en wy
voor zijne overvalling zeker’ (blz. 140). De gecursiveerde woorden vindt men precies zo bij
Coornhert terug; overtuigend is vooral de uitdrukking nu al t'zee, die bij Homerus niet
voorkomt. Niet minder overtuigend is de zegswijze die een van de goden bezigt, als hij Mars
en Venus in Vulcanus' net gevangen ziet: ‘zulck werck, zulck loon’ (blz. 142).
Eenmaal daarop attent geworden, vinden wij dergelijke kleine ontleningen telkens terug.
Op zichzelf zou in een aantal gevallen de overeenkomst op toeval kunnen berusten, maar
de frequentie is te groot om dit waarschijnlijk te maken. Ik beschouw het dan ook wel degelijk
als invloed van Coornhert, wanneer bij G.V.S. in Boek I Eurimachus aan Telemachus over
Mentes vraagt: ‘... brengt hy tyding van uwen vader, of is hy om zijn eigen zaken
9
overgekomen?’ (blz. 16); het achtste Boek begint met de vermelding van ‘de lichtbrengende
dageraad’; in Boek IX het uitboren van Polyphemus' oog wordt vergeleken met het hanteren
van de avegaar door een scheepmaker, en even verder gezegd wordt dat de aderen van
de Cycloop snerckten (blz. 170); in hetzelfde Boek de blinde Polyphemus de ram, onder
wiens buik Ulysses hangt, toespreekt als ‘Ghy tragen Ram’, terwijl de Homerische tekst ϰριὲ
πέπον

8
9

Odyssee VIII, 266-367a. Coornhert's vertaling van dit lied heb ik hierboven, blz. 292-294, volledig geciteerd.
De lezer kan dus gemakkelijk de door mij gesignaleerde ontleningen van G.V.S. controleren.
Bij Coornhert (vgl. editie-Weevers, blz. 27, vs. 415-416):
Brengt hy tijding van v vader? sal hem die herwaerts spoeden?
Oft coemt hy om zijn selfs saken gheladen met vrachte?
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(lieve ram) heeft. Het aantal voorbeelden zou zonder moeite kunnen worden uitgebreid.
Maar ik meen dat het bovenstaande voldoende is om aan te tonen, dat Coornhert's werk
inderdaad een belangrijke bron voor G.V.S. is geweest.
Het ligt voor de hand aan te nemen dat deze voor het gedeelte van de Odyssee, dat
Coornhert niet zelf meer bewerkt had, op soortgelijke wijze gebruik gemaakt heeft van de
aanvullingen door B.D. en I.G.H. Maar hier wordt het moeilijk daarvoor het bewijs te leveren.
De beide aanvullingen zijn zóveel onhandiger en zwakker dan Coornhert's eigen werk, dat
G.V.S. er nauwelijks woorden of uitdrukkingen in gevonden kan hebben waarmee iets te
beginnen viel. Toch vond ik één overeenkomst, die zou kunnen berusten op ontlening aan
de aanvulling van B.D. Deze laatste gebruikt voor de ontrouwe dienaressen van Penelope,
11
die amoureuse omgang met de vrijers hebben aangeknoopt, graag het scheldwoord ‘teven’,
en op de corresponderende plaatsen bij G.V.S. vinden wij dit terug. Voor de aanvulling van
I.G.H. ben ik niet op een dergelijke aanwijzing gestoten. Maar ongetwijfeld heeft G.V.S. ook
daarvan kennis genomen, al was het alleen om er de moeilijk verstaanbare tekst van B.D.
beter door te begrijpen.
De vertaling van Coornhert is echter zeker nièt de enige bron voor De dooling geweest.
Op verschillende plaatsen sluit G.V.S. ondanks zijn bekortingen dichter bij de originele tekst
aan dan zijn voorganger. Ook uit het inleidende Leven van Homerus blijkt, dat hij nog over
een andere bron beschikte. Het grafschrift, waarmee de biographie eindigt, is onmiskenbaar
aan Coornhert ontleend, al heeft G.V.S. er enkele wijzigingen in aangebracht om het tot een
metrisch vers te maken. Maar vooral aan het begin worden er allerlei bijzonderheden
meegedeeld, die bij Coornhert niet voorkomen.
Is het mogelijk, die andere bron(nen) te achterhalen?
Gezien de beperkte kennis van het Grieks in de 17de eeuw en de blijkbaar weinig
vooraanstaande plaats die G. V(an S(taveren) heeft ingenomen - wij weten immers vrijwel
niets over deze auteur -, kunnen wij er veilig van uitgaan dat wij niet aan een Griekse tekst
behoeven te denken. Het moet om een of meer vertalingen gaan, hetzij in het Frans, hetzij
in het Latijn. En dan komen de drie volgende het meest in aanmerking;
a. de Franse vertaling in verzen van Salomon Certon, die onder de titel L'Odyssee
d'Homere in 1604 te Parijs verscheen en daar in 1615 (herzien door Terrasson)
nogmaals het licht zag;
b. de Franse proza-vertaling van Claude Boitel, L'Odissee d'Homere, Parijs 1617, herdrukt
in 1639 en 1681;
c. de Latijnse proza-vertaling in de Griekse editie die in 1648 te Amsterdam werd
uitgegeven: Homeri Odyssea. Cum interpretatione Lat. ad verbum ... Editio postrema
diligenter recognita per I.T.P. Zoals uit de titel blijkt, wordt daarin het Grieks zo letterlijk
mogelijk weergegeven.
Bij elk van deze uitgaven heb ik een aantal steekproeven genomen, om te zien of ik er iets
in kon ontdekken dat ze als bron van G.V.S. herkenbaar maakte. Dat bleek niet het geval.
Daarmee is echter niet bewezen, dat de Nederlandse auteur er niet een of meer van gekend
en gebruikt heeft. Een systematisch onderzoek zou iets aan het licht kunnen brengen, dat
mij bij mijn steekproeven

10
11

Vgl. in Weevers' editie van Coornhert's Dolinghe resp. blz. 152, vs. 1; blz. 192, vs. 380 en 388; blz. 194,
vs. 440.
Een voorbeeld daarvan vindt men in het citaat op blz. 323 hierboven, vs. 7.
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ontgaan is. Bovendien zijn ontleningen van woorden of uitdrukkingen aan een
niet-Nederlandse tekst niet of nauwelijks te achterhalen. En tenslotte was G.V.S. erop uit,
zoveel mogelijk de tekst te bekorten, terwijl zowel Certon als Boitel in het algemeen eerder
geneigd zijn die juist wat uit te breiden met kleine ‘versieringen’. Als G.V.S. hun werk gebruikt
zou hebben om zich vertrouwd te maken met de gang van het verhaal, kon hij daarom toch
slechts uit de verte bij hen aansluiten en moest hij dat verhaal op zijn eigen manier
navertellen.
Natuurlijk is het mogelijk, dat G.V.S. een andere bron heeft gehad dan een van de drie
genoemde. Met name de edities met een Latijnse vertaling ad verbum waren vrij talrijk. Maar
gezien de populariserende opzet van zijn werk lijkt het mij weinig waarschijnlijk, dat hij
uitgegaan zou zijn van een wetenschappelijke uitgave en van een Latijnse tekst. Het ligt
veel meer voor de hand, dat hij een Franse vertaling gebruikt heeft en in het bijzonder die,
welke omstreeks het midden van de 17de eeuw de meest gangbare was: die van Claude
Boitel. Zonder daarvoor een positief bewijs te kunnen leveren, acht ik het daarom toch
verantwoord aan te nemen, dat náást Coornhert vooral - misschien zelfs uitsluitend - Boitel
de bron is geweest waaruit G.V.S. voor zijn Dooling heeft geput.
Aan deze hypothese moet ik echter één opmerking toevoegen. De onjuistheden, die
voorkomen in het door mij geciteerde slotfragment van G.V.S., gaan geen van alle terug op
Boitel. Evenmin trouwens op de aanvullingen van B.D. en I.G.H. op Coornhert. Zij moeten
- als mijn veronderstellingen juist zijn - geheel gesteld worden op rekening van G.V.S. Diens
zelfstandige werkwijze en in dit bijzondere geval wellicht ook zijn haast toen hij eindelijk stal
rook, maken dergelijke kleine ontsporingen echter gemakkelijk verklaarbaar.

Een herdruk
De dooling heeft blijkbaar in een behoefte voorzien. Althans in 1720 verscheen er een tweede
druk van, eveneens te Amsterdam, maar ditmaal ‘By Jacobus Verheyde, Boekverkoper op
de hoek van de Molsteeg en Nieuwezyds Agterburgwal, by de Brouwery van de Hooyberg’.
Afgezien van de toevoeging ‘Tweede Druk’ en het nieuwe uitgevers-adres is het titelblad
onveranderd gebleven.
Ik heb even gedacht aan de mogelijkheid, dat het hier zou gaan om een titel-uitgave van
de onverkocht gebleven exemplaren uit 1651. Bij onderzoek bleek dit echter niet het geval.
Wij hebben inderdaad te doen met een nieuwe druk, slaafs en slordig naar de vorige
gecopiëerd. De drukfouten daaruit zijn in het algemeen niet verbeterd; wel zijn er een aantal
nieuwe bijgekomen, terwijl ook de beschadigde letters talrijker zijn. Veel zorg heeft Jacobus
Verheyde niet aan de uitgave besteed.
Toch verwachtte hij er blijkbaar wel een debiet voor. Er wordt opnieuw door onderstreept
dat de belangstelling voor een Nederlandse Odyssee in de 17de eeuw wel klein was, maar
dat de vraag ernaar toch nooit helemaal ontbrak. Als De dooling van G.V.S. niet uitverkocht
was geweest, zou er in 1720 geen behoefte hebben bestaan aan een herdruk.
Merkwaardigerwijs valt die herdruk dan vrijwel samen met het verschijnen van De Odyssee
van Homerus, in Neêrduits gerymt dpor Koenraet Droste (Rotterdam 1719). Een opbloei
van de interesse werd daardoor echter niet ingeluid; samen blijken die
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beide uitgaven voldoende geweest te zijn om te voldoen aan de vraag van de gehele 18de
eeuw. Tot herdrukken is het niet gekomen. Eerst in 1823-1824 ziet er opnieuw een
Nederlandse vertaling van de Odyssee het licht: die van Jan van 's Gravenweert.

Conclusie
In zijn soort is het (volks)boekje van G.V.S. niet zonder verdienste. Het heeft geen andere
pretentie dan ‘de dooling van Ulisses’ toegankelijk te maken voor een lezerskring die niet
geïnteresseerd was in de poëtische aspecten van de Odyssee, maar toch wel graag het
verhaal als zodanig wilde leren kennen. Ondanks zijn tekortkomingen - een aantal
onjuistheden, betrekkelijke willekeur bij het aanbrengen van bekortingen en als gevolg
daarvan soms al te abrupte overgangen - beantwoordt het wel aan deze doelstelling. Op
zijn manier heeft het ertoe bijgedragen, dat in de tweede helft van de 17de eeuw de Odyssee
binnen het bereik kwam - of (als wij er in de eerste plaats een vervanging van Coornhert's
Dolinghe in zien) blééf - van alle belangstellenden, óók van de minst-geletterden onder hen.

§ 3. J.H. Glazemaker: ‘De Iliaden van Homerus’
Op de Odyssee-in-proza volgt enkele jaren later de Ilias-in-proza. Opmerkelijk is, dat de
tweede helft daarvan (Boek XIII-XXIV) het éérst werd uitgegeven. Het titelblad van dit tweede
deel luidt:
De // Iliaden // van // Homerus, // Of // Een beschrijving van d'oorlog tus- // schen
de Grieken en Trojanen, om de // schaking van de schone Helena; // 't welk
oorzaak van verwoede wra- // ken en ontellijke bloetstor- // tingen heeft geweest.
// Tweede Deel. // Nieuwelijks vertaalt, en met ko- // pere platen verçiert. // Vignet
// t'Amsterdam, // Voor de Weduwe van Nicolaas Frans. // Anno 1654.
Een verklaring voor het verlenen van prioriteit aan de tweede helft van de Ilias wordt niet
gegeven. Zonder enig voorwerk valt het boek met de deur in huis. Op het titelblad volgt
onmiddellijk de ‘kopere plaat’ die bij Boek XIII behoort, en daarna begint ‘Het dartiende Boek
der Iliaden van Homerus’.
Ik meen evenwel te mogen veronderstellen dat die prioriteit samenhangt met het feit, dat
de eerste helft van de Ilias al eerder in het Nederlands was overgebracht, door Karel van
Mander. Weliswaar had deze dit gedaan in verouderde en bovendien vrij stuntelige
rederijkersverzen die de lezers afschrikten, maar er bestònd tenminste een vertaling - al zal
het veertig jaar na de publikatie van 1612 wel niet gemakkelijk meer geweest zijn er een
exemplaar van in handen te krijgen. Daarentegen was de tweede helft van de Ilias nog nóóit
in het Nederlands verschenen. Er viel dus stellig iets te zeggen voor de opvatting, dat daaraan
bij een nieuwe uitgave voorrang moest worden verleend. Wie de eerste helft nodig had, kon
zich altijd met Van Mander behelpen.
Er is nog iets anders, dat op verband tussen de nieuwe uitgave en die van Karel van
Mander zou kunnen wijzen. De editie van 1654 verscheen bij de weduwe van Nicolaas
Fransz. Drie jaar tevoren was Klaas Fransz. een van de beide Amsterdamse boekverkopers
geweest, die met G.V.S.' Dooling van Ulisses een nieuwe vertaling van de Odyssee op de
markt hadden gebracht, ter
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vervanging van die van Coornhert. Het lijkt alleszins aannemelijk, dat deze Fransz. - of na
diens dood zijn weduwe - het plan had opgevat om op de ingeslagen weg voort te gaan door
nu ook een nieuwe vertaling van de Ilias uit te brengen, ter vervanging van die van Karel
van Mander. Bij de uitvoering van dit plan zouden dan de overwegingen gegolden kunnen
hebben, die ik in mijn vorige alinea heb aangegeven.
Het ongebruikelijke meervoud in de titel De Iliaden trekt eveneens de aandacht. Voor
zover mij bekend, komt dit in onze literatuur elders niet voor. Daarentegen is het voor Franse
vertalers uit de 16de en 17de eeuw heel gewoon in hun titel te spreken van Les Iliades
d'Homère. Het Nederlandse titelblad wijst dus op vertrouwdheid van de auteur met Franse
publikaties en in het bijzonder Franse Ilias-vertalingen.
Wie deze auteur was, wordt niet meegedeeld. De anonymiteit blijkt echter opgeheven op
het titelblad van het completerende deel der vertaling, dat in 1658 verscheen. Daar lezen
wij:
De // Iliaden // van // Homerus, // Prins der Grieksche Poëten: // Of //
Beschrijving van d'Oorlog tusschen de // Grieken en Trojanen, om de Scha- //
king en wechvoering van // Helena. // Eerste Deel. // Nieuwelijks door J.H.
Glazemaker vertaalt; // en met Kopere Platen verçiert. // Vignet // t'Amsterdam,
// Voor Jan Rieuwersz. Boekverkoper, // in Dirk van Assensteeg, in 't Marte- //
laars-boek. Anno 1658.
Alvorens in te gaan op de persoon van de auteur, wiens naam ons hier wordt onthuld,
moet ik er even op wijzen dat dit aanvullende deel niet - zoals men zou hebben verwacht door de weduwe van Nicolaas Fransz. werd uitgegeven, maar bij een andere boekverkoper
verscheen. Het zou ongetwijfeld mogelijk zijn, na te gaan waaròm dit gebeurde. Was de
weduwe van Nicolaas Fransz. inmiddels gestorven en haar zaak in andere handen
overgegaan? Had zij zich nog bij haar leven teruggetrokken? Of had zij alleen de verdere
uitgave van De Iliaden afgestoten, omdat de afzet van het eerst-verschenen deel niet verliep
zoals zij gehoopt had? Ik heb niet naar het antwoord op deze vragen gezocht, omdat zij in
het kader van deze studie niet relevant zijn. Ik volsta met de vermelding van het feit, dat Jan
Rieuwertsz. verreweg de belangrijkste uitgever van Glazemaker's werk is geweest. Uit de
12
desbetreffende bibliographie valt zelfs af te lezen, dat tussen 1651 en 1656 beiden
gezamenlijk als zodanig zijn opgetreden; vanaf laatstgenoemd jaar wordt alleen nog de
naam van Jan Rieuwertsz. als uitgever vermeld.

De auteur
Over persoon en werk van Jan Hendriksz. Glazemaker is ons vrij wat bekend, dank zij de
studie die Mevrouw C.L. Thijssen-Schoute aan hem heeft gewijd en waaraan het volgende
13
overzicht is ontleend.

12
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Deze bibliographie vormt het tweede deel van de studie van Mevrouw C.L. Thijssen-Schoute over
Glazemaker; zie daarvoor de volgende noot.
C.L. Thijssen-Schoute, Jan Hendrik Glazemaker, de zeventiende-eeuwse aartsvertaler, in haar posthume
bundel Uit de Republiek der Letteren ('s-Gravenhage 1967), blz. 206-261. - Ik heb ook gebruik gemaakt
6
van Mevrouw Thijssen's artikel over Glazemaker in deel IX van Winkler Prins Encyclopaedie , blz. 584-585.
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Jan Hendriksz. werd in 1619 of 1620 te Amsterdam uit Doopsgezinde ouders geboren. Na
de vroege dood van zijn vader hertrouwde zijn moeder met Wijbrant Reijndersz., glazemaker
van beroep. Jan Hendriksz. werd opgeleid in het beroep dat zijn stiefvader uitoefende;
vandaar de naam Glazemaker. Hij behoorde tot de Vlaamse Doopsgezinden, en toonde
grote belangstelling voor de geestelijke stromingen van zijn tijd. Dat maakte hem tot wat zijn
biografe ‘de zeventiende-eeuwse aartsvertaler’ genoemd heeft. De bibliographie, die zij
geeft, bevat niet minder dan 68 werken, stuk voor stuk vertalingen. Als polyscriptor herinnert
hij aan Lambert van Bos, maar zijn belangstelling was anders gericht. Steeds meer ging hij
zich toeleggen op de overzetting van godsdienstige, zedekundige en wijsgerige geschriften.
Zijn voornaamste verdienste is de vertaling van vrijwel het volledige oeuvre van Descartes
en van Spinoza's Opera posthuma en Tractatus theologico-politicus. Na een welbesteed
leven werd hij op 5 december 1682 in de Noorderkerk van zijn geboortestad begraven.
Glazemaker vertaalde aanvankelijk uit het Frans, later ook uit het Latijn en het Italiaans.
Het Grieks heeft hij zich nooit eigen gemaakt, zodat De Iliaden niet naar de oorspronkelijke
tekst werden bewerkt. Overigens ging hij bij zijn vertalingen met veel zorg te werk. In een
‘Aan de lezer’ bij zijn overzetting van Seneca's Epistulae ad Lucilium deelt hij mee, behalve
van Latijnse commentaren ook ‘noch verscheide overzettingen in een andere, te weten de
Fransche taal gebruikt’ te hebben, ‘om, zo veel mij mogelijk was, de zin van de schrijver op
14
het naauste te treffen’. Wij mogen aannemen dat hij dit ook wel eens gedaan zal hebben
waar hij het niet uitdrukkelijk vermeldt. Verder streefde hij naar het schrijven van een gespierd
en puristisch Nederlands: ‘krachtig heeft Glazemaker meegeholpen aan de consolidatie van
een Nederlands, rijk genoeg geschakeerd om ook de natuuronderzoeker en de wijsgeer
15
keus te kunnen bieden uit velerlei wetenschappelijke termen’.

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

14
15

C.L. Thijssen-Schoute, J.H. Glazemaker, blz. 234.
Ibidem, blz. 206.
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Homeri // Opera omnia, // Cum interpret. lat. ad. // verbum, etc. // ut latius in
Epist. ad. // Lectorem: // Adjecti sunt // Homerici centones, // Proverbial. versuum
// Homeri libellus, // et breves notae marginales. // Editio novissima. //
Amstelaedami // Apud Joannem Ravesteinium // MDCL.
Dat Glazemaker inderdaad naar deze ‘editio novissima’ werkte, valt op te maken uit zijn
vertaling van de Argumenta (die in de verschillende edities niet gelijkluidend zijn) en uit de
nauwkeurige overeenkomst van zijn Nederlandse tekst met de corresponderende ‘interpretatio
latina’ (die in woordgebruik van editie tot editie tal van kleine varianten vertoont). In het
algemeen vertaalt hij voor een 17de-eeuwer opvallend getrouw, al veroorlooft ook hij zich
wel eens een interpretatie of een kleine toevoeging ter verduidelijking. Zo b.v. bij de weergave
van Il. XIII, 27-28. Er wordt daar verteld, hoe bij Poseidon's tocht door de zee de zeemonsters
uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen om hun meester te begroeten. Het Griekse woord
voor deze dieren is ϰήτεα. In de door Glazemaker gebruikte Latijnse tekst correspondeerde
daarmee certè, wat geen enkele zin oplevert en kennelijk een drukfout is voor cètè, een
Latinisering van ϰήτη. Niet alleen doorziet Glazemaker de zetfout, maar bovendien
interpreteert hij de zeemonsters als ‘walvisschen’ (blz. 5). Kon hij aan de hand van het Latijn
toch wel iets van het Grieks begrijpen? Had hij vrienden die Homerus in het origineel konden
lezen en bereid waren hem behulpzaam te zijn, als er zich puzzels voordeden? Of loste hij
deze zelfstandig op, door andere Homerus-edities na te slaan en door gebruik te maken
van Franse Ilias-vertalingen die hem konden helpen ‘de zin van de schrijver op het naauste
te treffen’? Zoals wij hierboven hebben gezien, mag dit laatste zeker niet uitgesloten worden
geacht. De Homerus-editie uit 1650 was zijn voornaamste bron en zijn uitgangspunt, maar
daarnaast kan hij incidenteel ook wel eens uit andere bronnen hebben geput; daaraan zou
hij dan tevens het meervoud in zijn titel te danken kunnen hebben.
Men zou verwacht hebben, dat Glazemaker in 1658 voor zijn vertaling van de eerste helft
van de Ilias dezelfde Grieks-Latijnse editie van 1650 gebruikte. Dat blijkt echter niet het
geval. Al dadelijk bij de Inhout van Boek I constateren wij dat deze niet overeenstemt met
het Argumentum in de uitgave van Johannes van Ravesteyn. Bovendien heeft Glazemaker
in zijn vertaling van Il. I, 13 en 20 een vergissing begaan, die op grond van de Latijnse tekst
uit deze editie niet te verklaren valt. In de betrokken passage begeeft de Apollopriester
Chryses zich naar de legerplaats van de Grieken vóór Troje, om zijn gevangen genomen
dochter vrij te kopen. Hij komt daar - naar het Latijn van de editie-1650 - met kostbare
geschenken als losgeld, ‘ferensque praeclara munera’, en smeekt de Grieken die als zodanig
te aanvaarden: ‘atque dona redemptionis accipite’. Glazemaker spreekt echter noch van
geschenken noch van losgeld. Bij hem lezen wij dat Chryses ‘by de vloot der Grieken
gekomen, om zijn dochter te verlossen, stortte veel gebeden tot haar verlossing’, en even
later smeekt hij: ‘Verhoort de gebeden, die tot haar verlossing strekken’ (blz. 3).
Op zoek naar een verklaring voor deze afwijkingen ontdekte ik, dat Glazemaker voor zijn
completerende Eerste Deel overgeschakeld heeft op een andere bron. Na de verschijning
van zijn Tweede Deel in 1654 was er weer een nieuwe Homerus-editie in het licht gekomen,
en het typeert hem dat hij
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daar onmiddellijk gebruik van ging maken; blijkbaar beschouwde hij het nieuwste tevens als
het beste. De bewuste editie, verzorgd door Cornelis Schrevelius, rector van de Latijnse
school te Leiden, verscheen in 1656 onder de titel:
Ὁμήρου // Ιλιὰς ϰαὶ Ὀδυσσεία, // Καὶ εἰς αὐτὰς χόλια, ἢ ἐξήγησις // Διδύμου //
Homeri // Ilias & Odyssea, // Et in easdem Scholia, sive interpretatio // Didymi.
// Cum Latina versione accuratissima, // Indiceque Graeco locupletissimo // Rerum
ac variantium lection. // Accurante // Corn. Schrevelio. // Amstelodami, // Ex
Officinâ Elzevirianâ // Anno M D C LVI.
Schrevelius geeft de Argumenta van de verschillende Boeken alleen in het Grieks, maar
toch blijken die van Glazemaker, zij het met enige vrijheid, dáárnaar te zijn vertaald. Dat
zou opnieuw een aanwijzing kunnen zijn, dat de laatste hetzij over een ephemere kennis
van het Grieks beschikte, hetzij vrienden had die hem de behulpzame hand boden, wanneer
dit nodig was.
Ook de fout, die Glazemaker maakte door de geschenken, waarmee Chryses probeerde
zijn dochter vrij te kopen, te vertalen als ‘gebeden tot haar verlossing’, laat zich aan de hand
van de Latijnse versie bij Schrevelius verklaren. Deze laat de priester namelijk bij de Grieken
komen ‘ferens infinita precia liberationis’, en hem smeken: ‘haec vero precia liberationis
accipite’. Dat is een juiste vertaling; alleen heeft Schrevelius hier de minder gebruikelijke
schrijfwijze precia in plaats van pretia. Door deze schrijfwijze moet Glazemaker op verkeerd
16
spoor zijn gekomen en gedacht hebben aan preces (smeekbeden).

Glazemaker als vertaler uit het Latijn
Jan Hendriksz. Glazemaker is niet reeds van jongs af, op de Latijnse school, met het Latijn
17
vertrouwd geraakt. Hij heeft zich de kennis daarvan eerst later - omstreeks 1645 - verworven.
Toen hij zich tot de vertaling van de Ilias zette, beheerste hij die taal heel behoorlijk, maar
toch nog niet zó goed of de mogelijkheid tot vergissingen bleef bestaan. Hierboven hebben
wij hem reeds precia en preces zien verwarren. Ter nadere illustratie laat ik hier ook de inzet
van Boek XIII volgen, het Boek dus waarmee zijn eerst-verschenen Tweede Deel begint. In
Boek XII hebben de Trojanen, onder aanvoering van Hektor, de Grieken teruggedrongen en
zelfs de wal veroverd die zij ter bescherming van hun schepen hadden opgetrokken. De
Grieken zijn naar de schepen-zelf gevlucht, waar zij wanhopig weerstand trachten te bieden.
Op dit punt vangt Boek XIII aan. Ik geef daarvan de negen beginregels, eerst in de Latijnse
versie van Glazemaker's bron, en vervolgens in zijn Nederlandse weergave daarvan. Het
Latijn volgt zoveel mogelijk regel voor regel de Griekse tekst en is dus eveneens in negen
regels ingedeeld.

16

17

Vreemd genoeg vertaalt hij drie regels verder precia ineens wèl goed. Daar wordt verteld, hoe de Grieken
(met uitzondering van Agamemnon) van mening waren dat men Chryses ter wille behoorde te zijn ‘&
splendida accipienda precia liberationis’. Bij Glazemaker: ‘en de heerlijke geschenken tot de verlossing
ontfangen moest’. Er is bij hem kennelijk dus slechts sprake van een momentele onachtzaamheid, die
voor ons echter een wegwijzer blijkt naar zijn bron.
C.L. Thijssen-Schoute, J.H. Glazemaker, blz. 206 en 231.
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Iupiter autem postquam Trojanósque & Hectorem navibus admovit,
Hos quidem sinebat apud eas laboremque sustinere & aerumnam
Indesinenter: ipse autem retro vertit oculos splendidos
Seorsim ad equitum Thracum despiciens terram (.)
5 Mysorúmque cominus pugnantium, & illustrium Hippemolgorum,
Lacte vescentium, longaevorum, justissimorum hominum:
Ad Trojam non omnino amplius vertebat oculos splendidos:
Non enim ille immortalium quemquam putabat suo in animo
Venientem, vel Trojanis auxiliaturum, vel Danais.

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

Neptunus gaat de Grieken bemoedigen
Zonder de vergelijking met het Latijn verder voort te zetten, laat ik hier nog een fragment uit
Glazemaker's vertaling volgen, met geen andere be-
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doeling dan een indruk te geven van de leesbaarheid en de verstaanbaarheid van de
Nederlandse tekst. Ik koos daarvoor de passage, die onmiddellijk volgt op de zo juist
geciteerde beginregels van Boek XIII. Jupiter heeft zich, naar blijken zal, ernstig vergist: er
is wel degelijk een van de goden die zich met de strijd tussen Trojanen en Grieken gaat
bemoeien, namelijk Neptunus. Het nu volgende citaat correspondeert met Ilias XIII, 10-80.
18

Maar de Koning Neptunus hield niet vergeefs de wacht: want hy, op de hoge top van Threicia
in 't boschachtig Samos zittende, aanschoude d'oorlog en strijt, en zag van daar de gehele
berg Ida, Priamus stat, en de schepen der Grieken. Hy, uit de zee getreden, had zich
[5] daar neêr gezet, en erbarmde zich over de Grieken, die van de Trojanen overweldigt
wierden, en wierd ten hoogsten op Jupiter vergramt. Hy, met gezwinde voeten voortgaande,
daalde af van de harde berg. De hoge toppen der bergen, en de bosschen beefden onder
d'onsterffelijke voeten van Neptunus, terwijl hy voortging. Hy trad drie treden voort,
19
[10] en quam met de vierde treê t'Eges, zijn gestelde plaats. Hy had daar een heerlijke
woning in de diepte van de zee, die van gout en blinkende stenen, die nooit vergingen,
gebout was. Hy, daar gekomen, spande zijn paerden, die kopere voeten hadden, gezwindelijk
voortvlogen, en met goude manen verciert waren, voor de wagen. Hy zelf, zich
[15] met gout bekledende, nam een goude zweep, die konstelijk gemaakt was, en klom op
zijn wagen, die hy deur de golven dreef. De walvisschen, van alle zijden uit hun schuilhoeken
voor hem te voorschijn komende, betoonden grote blyschap, en erkenden hun koning. De
zee, ten hoogsten verblijd, scheidde zich van malkander. De paerden vlogen gezwindelijk
[20] voort, ja zodanig, dat de kopere assen niet nat wierden, en brachten met grote snelte
hun Vorst by de schepen der Grieken. In d'afgront van de diepe zee, tusschen Tenedus en
20
het streng Imbrus is een ruim hol, daar Neptunus, die d'aarde doet schudden, zijn paerden
bracht, uit de wagen spande, en goddelijk voeder by hen zette, op dat zy eten
[25] zouden. Hy deê goude boejen aan hun voeten, die niet gebroken, of losgedaan konden
worden, op dat zy daar zonder afwijken hun Koning in zijn weêrkeering zouden verwachten;
en hy ging daar na naar 't heir der Grieken.
De Trojanen, gelijk een vlam of dwarrelwint aanvallende, volgden
[30] Hector, Priamus zoon, en, grote blyschap betonende, riepen zo luide, dat hun stem een
weêrgalm gaf; want zy verhoopten dat zy de schepen der Grieken zouden overweldigen,
en alle de Grieken daar by doden. Maar Neptunus, die d'aarde omringt, en dreunen doet,
21
uit de diepe zee te voorschijn komende, en de gedaante en stem van Calchas aan-

18

19
20
21

Glazemaker heeft ‘super summum verticem Sami sylvosae Threiciae’ (op de hoogste top van het bosrijke
Thracische Samos [= Samothrake, een eiland in de Aegaeïsche zee bij de kust van Thracië]) niet helemaal
begrepen en Threicia als de naam van een berg opgevat.
Eges: Aegae (Aigai), stadje aan de Golf van Corinthe, middelpunt van de Poseidoncultus, hier voorgesteld
als woonplaats van de god.
Tenedus, Imbrus: twee eilanden bij de ingang van de Hellespont (Dardanellen).
Calchas: dehoofdpriester en ziener van de Grieken vóór Troje.
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22

[35] genomen hebbende, maande d'Argiven aan, en sprak eerst tot d'Ajaxen, die zelven
vaerdig waren. Ajaxen, gy zult het heir der Grieken beschutten; gedenkt aan uw dapperheit,
en wend uw gedachten af van de schadelijke vlucht. Ik vrees elders niet voor de harde
handen der Trojanen, die met hun heir over de grote muur zijn geraakt. Maar schoon
[40] alle dappere Grieken hun woede tegenstaan, zoo vrees ik echter grotelijks dat wy hier
iets zullen lijden, daar deze verwoede Hector, die een vlam gelijk is, gebied, en zich beroemt
dat hy de zoon van de machtige Jupiter is. Iemant der goden geef u zodanige gedachten
in, dat gy onversaagdelijk stant houd, en d'anderen aanmaant. Dus zult gy hem,
[45] hoe dapper hy ook is, van de gezwinde schepen afdrijven, schoon Jupiter zelf hem
aanmaande.
Hy, die 't aardrijk beven doet, dit gezegt, en met zijn drietand hen beide aangeroert hebbende,
vervulde hen met kracht en dapperheid, en maakte hun leden, handen en voeten, lenig en
taai. Gelijck een
[50] snelle valk tot vliegen aangemaant word, en van een steile en hoge rots zich op de
vlucht begeeft, en over 't velt vliegt, om een andere vogel te vervolgen; zo scheidde Neptunus,
die d'aarde doet dreunen, van hen beide. De gezwinde Ajax, Oileus zoon, gevoelde dit eerst
van hen beide, en sprak terstont Ajax, Telamons zoon, in dezer voegen
[55] aan: Ajax, een der goden, die d'Olympus bewonen, de gedaante van de wighelaar
aangenomen hebbende, beveelt aan ons by de schepen te strijden. Hy is niet Calchas de
wighelaar. Ik heb de speuren van zijn voetstappen, en zijn benen in 't wechgaan gezien:
want de goden zijn lichtelijk te kennen. Ja ik gevoel dat mijn hart in mijn boezem alreê
[60] beter gemoed om te strijden is. Mijn voeten willen derwaarts, en mijn handen jeuken
naar de strijt. Ajax, Telamons zoon, dit horende, gaf aan Oileus zoon tot antwoort: Mijn harde
handen trachten nu naar de speer, om die te voeren. Ik gevoel mijn krachten in my woelen.
Mijn beide voeten worden voortgestuwt. Ik ben bereid om alleen tegen de
[65] blygeestige Hector, Priamus zoon, geduriglijk te strijden.
(blz. 4-8)
Dat laat zich vlot lezen en is - afgezien van enkele minder gelukkige uitdrukkingen als ‘streng
Imbrus’ (reg. 22) en ‘blygeestige Hector’ (reg. 65) - zonder moeite te volgen. Er komt, vooral
in de beschrijving van Neptunus' tocht, zelfs iets van de Homerische sfeer over, ook al zijn
juist daar Glazemaker's omschrijvingen van de epitheta het meest hinderlijk. Overigens moet
worden toegegeven, dat ook het Latijn deze epitheta al ‘zwaarder’ weergeeft dan zij in
werkelijkheid bedoeld zijn; wij hebben hier te doen met een nadeel van de ‘interpretatio
latina ad verbum’.
De geciteerde episode kan gelden als representatief voor wat Glazemaker in zijn vertaling
bereikt heeft. Elders - b.v. bij het afscheid van Hektor en Andromache in Boek VI - keren
steeds weer dezelfde verschijnselen terug: soms een kleine onjuistheid, hier en daar een
minder gelukkige uitdrukking, in het algemeen echter een rustig en helder Nederlands dat
nergens verrast maar ook nergens aperte dieptepunten heeft: leesbaar, gelijkmatig,
betrouwbaar.

22

Ajaxen: er waren twee Ajaxen in het Griekse leger: Ajax, de zoon van Telamonus, en Ajax, de zoon van
Oïleus.
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Conclusie
In wezen doet J.H. Glazemaker ten aanzien van de Ilias precies hetzelfde als wij in het
vorige hoofdstuk J.J. Schipper ten aanzien van de Orlando furioso en Joan Dullaart van de
Gerusalemme liberata hebben zien doen: alle drie geven zij naar hun beste kunnen, en in
het algemeen zo letterlijk mogelijk, de vertaling van een vertaling. Desondanks is er een
belangrijk verschil tussen zijn werk en dat van Schipper of Dullaart. De beide laatsten gingen
uit van een overzetting die tegelijkertijd een bewerking was, doordat de Franse vertalers in
de eerste plaats streefden naar duidelijkheid en met het oog daarop toelichtten, aanvulden
en interpreteerden waar zij dit wenselijk vonden. Zodoende kwam hun weergave enerzijds
vrij ver van de originele tekst af te staan, terwijl anderzijds weinig of niets aan de eigen
verbeeldingskracht van de lezer werd overgelaten. De poëzie van Ariosto en Tasso werd
onder de handen van resp. Rosset en Baudoin tot gemakkelijke ontspanningslectuur in de
trant van de contemporaine avonturen- en liefdesromans, en dat karakter bleef in de
Nederlandse vertaling van hun bewerkingen volledig bewaard.
Glazemaker daarentegen ging bij de Ilias uit van een letterlijke vertaling in het Latijn, die
uitdrukkelijk bedoeld was om de lezer zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke Griekse tekst
te brengen. Ook deze vertaling bevat wel eens een interpretatie - vertalen is nu een maal
onmogelijk zonder interpreteren -, maar hier is het zeer bepaald nièt de opzet elke
zelfwerkzaamheid van de lezer uit te schakelen. Integendeel, het Latijn is in de eerste plaats
bedoeld om diens gebrekkige kennis van het Grieks te compenseren, en slechts secundair
om die kennis overbodig te maken; vandaar het streven naar een interpretatio ad verbum.
In Hoofdstuk V hebben wij gezien, dat Coornhert dan ook geprobeerd heeft via het Latijn
door te dringen tot de poëzie van het origineel om die in zijn dichterlijke bewerking te doen
herleven. Zover gaat Glazemaker lang niet. Hij gaat uit van de secundaire bedoeling van
de Latijnse vertaling en transponneert die bedoeling uit het Latijn naar het Nederlands. Met
andere woorden: hij schrijft een interpretatio neerlandica ad verbum, om de Ilias toegankelijk
te maken voor belangstellenden die behalve de nodige kennis van het Grieks óók die van
het Latijn missen. Hij doet dat misschien wat minder ad verbum dan zijn voorbeelden, omdat
hij er tevens op uit is een goed en zuiver Nederlands te schrijven. Maar het feit blijft, dat hij
op zijn manier een vertaling geleverd heeft waarin de tekst niet minder belangrijk is dan het
verhaal. In zover kunnen wij zijn Iliaden vergelijken met de Aeneis-in-proza van Vondel, die
eenzelfde doel beoogde. Alleen moest Vondel poëzie vertalen en wilde hij behalve de
betekenis-inhoud ook de dichterlijke qualiteiten ‘letterlijk’ overbrengen, terwijl Glazemaker
uitging van een Latijns proza dat slechts weergaf wat er bij Homerus stond en geen enkele
aandacht besteedde aan de vormgeving als zodanig.
Zo staat Glazemaker met zijn Iliaden dus tussen Coornhert en Vondel enerzijds, Schipper
en Dullaart - of als men wil: Rosset en Baudoin - anderzijds in. Deze middenpositie bepaalt
de waarde van zijn werk. In zijn soort mag dit ongetwijfeld geslaagd worden genoemd. Maar
het blijft het werk van een vlotte vertaler zonder eigen creativiteit.
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§ 4. Besluit
Met De dooling van Ulisses door G.V.S. en De Iliaden van Glazemaker als enige vertalingen
neemt Homerus in de 17de eeuw slechts een bescheiden plaats in. Het interessante is
echter, dat die beide vertalingen twee tegengestelde tendensen vertonen.
In De dooling van G.V.S. manifesteert zich de oude vertaal-traditie: die van het vrijmachtig,
na-vertellend bewerken, zonder rekening te houden met de aard van het oorspronkelijke
werk. Het gaat daarbij niet om de originele tekst, maar om overdracht van het verhaal in een
voor de tijdgenoten aantrekkelijke vorm. Voor G.V.S. betekent dit, dat hij bekort en verzakelijkt.
Zijn boekje geeft om zo te zeggen een van Homerus losgemaakte Odyssee. Het is bedoeld
als ontspanningslectuur en heeft geen andere pretentie dan een even boeiend als beroemd
verhaal te bevatten.
Daarentegen doet zich in De Iliaden van Glazemaker een traditie gelden, die wij de
Humanistisch-philologische zouden kunnen noemen. Zij is gericht op bestudering van de
oorspronkelijke tekst met al zijn details en kenmerkende eigenaardigheden. Ten opzichte
van Homerus leidde deze gerichtheid al aan het einde van de 15de eeuw tot de eerste
vertalingen in Latijns proza ‘om aan de vele latinisten, die het Grieks niet lezen konden,
23
Homerus te doen kennen’. Anderhalve eeuw later zette de reeks van dergelijke letterlijke
vertalingen zich nog altijd voort. Inmiddels was echter de Humanistische behoefte aan
letterlijke weergave van een in het origineel niet-toegankelijke tekst doorgedrongen tot een
breder publiek. Joost Baeck drong er bij zijn zwager Hooft op aan, het werk van Tacitus voor
hem te vertalen ‘met beede van zoo luttel van de woorden te wyken als redelyker wyze
24
geschieden kon’. Vondel streefde in zijn proza-vertaling van Vergilius naar hetzelfde, al
blijkt uit de later volgende berijming dat hij de letterlijkheid van het proza vooral beschouwde
als noodzakelijke basis voor een transpositie in dichtvorm, die onvermijdelijk weer van de
oorspronkelijke tekst zou afwijken. Dat doet echter niet af aan zijn aandacht voor de tekst
van Vergilius; ook in de berijming moest die zoveel mogelijk herkenbaar blijven.
Er valt niet met absolute zekerheid vast te stellen, of Glazemaker bewust bij deze
Humanistische letterlijkheids-traditie aansloot, toen hij de Ilias ging vertalen naar de nieuwste
interpretationes ad verbum in het Latijn. Het kan niet helemaal uitgesloten worden geacht,
dat hij de weg van de minste weerstand volgde en ze als uitgangspunt koos, omdat hij ze
nu eenmaal bij de hand had of gemakkelijk in handen kon krijgen. Maar waarschijnlijk lijkt
mij dit niet. Waarom zou hij dan tussen 1654 en 1658 zijn oorspronkelijke bron verwisseld
hebben voor de inmiddels verschenen editie van Schrevelius die zich ‘cum Latina versione
accuratissima’ aandiende? Waarom zou hij dan trouwens voor zijn eerst-verschenen Tweede
Deel niet uitgegaan zijn van een Frànse Ilias-vertaling, terwijl hij vóór 1654 het Latijn toch
nog niet zo goed beheerste als het Frans? Op grond van deze overwegingen acht ik het
verantwoord, in Glazemaker een voorstander van de Humanistische vertaal-methode te
zien.

23
24

Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe van Ulysse, de eerste Nederlandsche Odyssee, diss. Leiden
(Groningen-Batavia 1934), blz. 1.
Zie boven, blz. 395.
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Daarmee vertegenwoordigt hij met De Iliaden onder de Nederlandse vertalers de nieuwe
richting, zoals G.V.S. het de oude doet. Overigens mag men daaruit niet afleiden, dat die
nieuwe richting aan de winnende hand was en de toekomst had. Eerder is het tegendeel
het geval. Glazemaker kon de Humanistisch-philologische vertaal-trant volgen, omdat hij in
proza vertaalde. Doordat in 1660 de verschijning van Vondel's Aeneis-in-verzen de periode,
waarin proza-vertalingen van poëzie in het algemeen en van episch werk in het bijzonder
aanvaardbaar werden geacht, praktisch weer afsloot, kreeg de juist op proza gebaseerde
tendens naar nauwe aansluiting bij de oorspronkelijke tekst voorlopig weinig kans zich verder
te ontwikkelen.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

594

Hoofdstuk XII
De ‘Aeneis’-vertalingen naast die van Vondel
§ 1. Hausse in Vergilius
Tussen 1650 en 1670 valt er een ongekende hausse in Vergilius-vertalingen waar te nemen,
die in de allereerste plaats de Aeneis betreft. De Bucolica volgen met grote achterstand, en
de Georgica ontbreken - afgezien van Vondel's vers-vertaling van de volledige Vergilius uit
1660 - zelfs geheel.
Die hausse is des te opmerkelijker, omdat er in de eerste helft van de 17de eeuw geen
enkele Nederlandse vertaling van de Aeneis was verschenen, voordat Vondel in 1646 met
zijn overzetting in proza die stilte doorbrak. Maar dan keert opeens het getij. In de jaren '50
verschijnen er vijf vers-vertalingen van afzonderlijke boeken. Aan het begin van het zesde
decennium komen er niet minder dan vier vollèdige Aeneis-vertalingen van de pers, zij het
dat één daarvan onvoltooid bleef, naar alle waarschijnlijkheid door het ontijdig overlijden
van de auteur. In de daarop volgende jaren worden er opnieuw een aantal afzonderlijke
boeken in dichtvorm overgebracht. Maar dan blijkt in 1670 de hausse even plotseling voorbij
als zij was opgekomen. Eerst in 1747 wordt de Aeneis opnieuw in het Nederlands vertaald:
door de Antwerpenaar Franciscus Cockelet, en in proza.
De reeks publicaties uit deze hausse-periode wordt ingezet door Matthijs van de Merwede,
Heer van Clootwijck, die in 1651 Het Vierde Boeck van d'Eneis van Virgilius toevoegde aan
de erotische verzen van zijn bundel Uyt-heemsen Oorlog, ofte Roomse Min-triomfen. Een
jaar later volgt de Antwerpenaar Gerard van Delft met zijn Oorsaeck, beghin en eynde van
het thien-jarigh belegh, ende destructie van Troyen, naar het eerste en tweede boek van de
Aeneis. In 1655 geeft Vondel, onder de titel Ondergang van Troje, ‘Vergilius tweede boeck
van Eneas, in Nederduitsch gedicht’ uit, en doet Jacob Westerbaen hetzelfde met het vierde
boek, dat hij De verliefde Dido noemt. Een anoniem dichter sluit de vers-vertalingen van
afzonderlijke boeken uit de vijftiger jaren in 1656 af met Eneas Hellevaert, naar boek VI.
Binnen vier jaar, van 1660 tot 1663, zien wij dan vier volledige vers-vertalingen van de
Aeneis snel op elkaar volgen: in 1660 die van Vondel, in 1662 die van Jacob Westerbaen
en de onvoltooide van de Zuid-Nederlander Roeland van Engelen, in 1663 die van Dirck
Doncker. Daarna geeft Bernard vanden Bergh omstreeks 1665 onder de titel Nederlaegh
van Turnus nog een vers-vertaling van boek XII in het licht, terwijl rondom 1669 Christoffel
Pierson het tweede en zesde boek in Nederlandse verzen overbrengt, gevolgd door een
1
tweede bundel met de boeken VIII en XII.
Het zou niet juist zijn, de beschreven hausse uitsluitend te beschouwen als opgeroepen
door Vondel's Aeneis-in-proza van 1646. Ongetwijfeld heeft deze

1

Zie voor deze gegevens: A. Geerebaert S.I., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude
Grieksche en Latijnsche Schrijvers (Gent 1924), blz. 177-182.
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vertaling bijzonder stimulerend gewerkt en is er - zoals wij straks zullen zien - op allerlei
manieren invloed van uitgegaan. Maar onder de genoemde publikaties zijn er ook enkele,
die geheel buiten de invloedssfeer van Vondel hun beslag hebben gekregen. Van de
Merwede's vertaling van het vierde boek werd al in 1643 geschreven, acht jaar voordat zij
in de Roomse Min-triomfen verscheen. Gerard van Delft hoorde pas iets over het bestaan
2
van Vondel's proza-vertaling, toen zijn eigen boekje op het punt van verschijnen stond. Niet
àlle vermeerderde belangstelling voor de Aeneis mag dus aan Vondel's toedoen worden
toegeschreven; ook buiten hem om was het getij aan het keren.
Het ligt niet in mijn bedoeling, al de opgesomde publikaties te gaan bespreken.
Overeenkomstig de opzet van deze studie beperk ik mij tot de volledige of - zoals die van
Roeland van Engelen - als volledig opgezette vertalingen. Fragmentarische overzettingen
laat ik in principe buiten beschouwing; slechts als daartoe aanleiding bestaat, betrek ik ze
in mijn onderzoek. In het onderhavige geval betekent dit, dat in het nu volgende hoofdstuk
aan de orde zullen komen: de vertaling van boek IV door Matthijs van de Merwede; de
volledige Aeneis van Westerbaen, met De verliefde Dido als voorloper en onderdeel daarvan;
de onvoltooid gebleven vertaling van Roeland van Engelen; en tenslotte de overzetting van
3
Dirck Doncker.

§ 2. Matthijs van de Merwede contra Vondel
Toen Matthijs van de Merwede zijn Uyt-heemsen Oorlog, ofte Roomse Mintriomfen (in 1651
te 's-Gravenhage verschenen) voor de druk gereed maakte, voegde hij aan de erotische
gedichten waarop zijn titel doelt, onder meer toe: Het vierde Boeck van d'Eneis van Virgilivs.
4
In Neder-duyts Rijm gestelt door M.V.M.V.CL. In 't Jaer 1643. Met de nadrukkelijke vermelding
van 1643 als het ontstaansjaar van zijn vertaling vestigt de dichter er de aandacht op, dat
het hier om een jeugdwerk gaat. Omstreeks 1625 geboren, kan hij nauwelijks ouder geweest
zijn dan 17 of 18 jaar, toen hij ze schreef. Sindsdien, zo wil hij doen uitkomen, is hij jarenlang
in Italië geweest en heeft hij in Rome de mintriomfen beleefd ‘voor-gevallen en beschreven
in 't Jaer 1647. 48. 49. en 50.’, die het titelblad van zijn bundel vermeldt. Dat heeft hem tot
een volwassen mens en een gerijpt dichter gemaakt, die - zo suggereert de verwijzing naar
1643 - met een toegeeflijke glimlach op zijn jeugdwerk neerziet en zijn lezers vraagt hetzelfde
te willen doen. Hij geeft het niet uit, omdat hij het zo goed vindt, maar omdat hij er iets mee
bewijzen wil. Overigens sluit deze distanciëring natuurlijk de mogelijkheid niet uit, dat hij met
het oog op de publikatie zijn jeugd-vertaling hier en daar wat heeft bijgeschaafd.
Voor de 17de eeuw betekent deze publikatie een primeur: Van de Merwede gaf daarmee
de éérste vers-vertaling van een volledig boek uit de Aeneis in het licht, waarover zijn
tijdgenoten konden beschikken. Hij heeft dit ongetwijfeld heel goed geweten, en in zijn hart
moet hij, ondanks de distantie die

2
3

4

Zie boven, blz. 418.
Het boekje van Gerard van Delft, dat als mogelijke stimulans voor het ontstaan van Vondel's Ondergang
van Troje ook voor bespreking in aanmerking zou komen, is reeds aan de orde geweest in het hoofdstuk
over de Aeneis-vertalingen van Vondel; zie boven, blz. 415-419.
De initialen staan voor: M(atthijs) V(ande) M(erwede, heer) V(an) Cl(ootwijck).
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hij ervan neemt, een beetje trots zijn geweest op dit jeugdwerk, waarmee hij iets tot stand
had gebracht dat buiten hem blijkbaar niemand had aangedurfd. Alleen zó valt te verklaren,
dat hij meende het zijn lezers te kunnen aanbieden als weerlegging van Vondel's betoog uit
1646 dat een proza-vertaling van Vergilius de voorkeur verdiende boven een bewerking in
dichtvorm.
Want dáár komt het op neer in het ‘Aen den Leser’, dat Van de Merwede op blz. 199-200
van zijn bundel aan de vertaling van Aeneis IV doet voorafgaan. Zijn publikatie is bedoeld
als protest tegen Vondel's opvatting en als concreet bewijs van diens ongelijk. Dat maakt
ze in de geschiedenis van het Nederlandse epos uit de 17de eeuw tot een tè interessant
verschijnsel om er niet nader op in te gaan.

Het ‘Aen den Leser’
Van de Merwede valt met de deur in huis. Al in zijn eerste zin komt hij tot de kwestie waar
het om gaat, en constateert hij
dat'er Lieden zijn die ons geern souden willen wijs maken dat de Schriften van
Virgilius, soo van den val van Troyen, als sijn Herders Liedekens, niet en konnen
als in ongerijmde Tael verduytst werden. . .
Het is duidelijk, dat dit slaat op wat Vondel in de Opdracht van zijn Vergiliusin-proza aan
5
Huygens had opgemerkt, al geeft Van de Merwede de bedoeling wat overtrokken en daardoor
niet helemaal juist weer. Zelf is hij fel tegen vertaling van poëzie ‘in ongerijmde Tael’ gekant.
Tegenover de zo juist vermelde opvatting stelt hij dan ook zijn overtuiging
dat d'Eneis van Virgilius, ende meer and're groote stukken Werks van Poëten
zijn gelijck sommige Iufferkens, die de natuer niet en heeft begaeft, als met goed
oordeel van haer wel op te toyen, die met het schoon vermillioen van Spaenjen,
6
7
loot-wit, eenige nae-geâepte Vliegskens van swert ermesy , aerdig hulssel,
geestige kleeding, ende een losse bevallikheyd, &c, haer dikmaels veel schoonder
8
voor-doen als een pael van een Juffer, die ses-mael moyer is als sy. Dat, soo
een verstandig Dier al haer çieraet af te nemen, is eveneens als Virgilius
t'ontrymen ofte t'ontverssen; Maer beken, dattet seer dienstig kan zijn voor
Latijnse School-meesters.
Ik behoef er nauwelijks op te wijzen, dat Van de Merwede hier langs Vondel heenpraat.
Deze had nooit beweerd dat het onmogelijk was Vergilius in verzen te vertalen; hij had
slechts betoogd dat het vrijwel uitgesloten was dit met de gewenste tektsgetrouwheid te
doen: ‘Het vertaelde te rijmen, zonder afdoen of toedoen, is qualijck mogelijck, ja onmogelijck,
en dwaelt meest al min of meer af van het vertaelde’. Dat is trouwens niet het enige zwakke
punt in Van de Merwede's redenering. Hoe men ook over de (wel opzettelijk gechargeerde)
vergelijking van poëzie met mooi-opgemaakte Iufferkens moge denken, het is eenvoudig
niet wáár dat ‘Virgilius t'ontrymen ofte t'ontverssen’ - d.w.z. hem te vertalen zonder rijm of
maat - zou neerkomen op ‘afnemen

5
6
7
8

Zie boven, blz. 399-400.
Vliegskens: mouches (schoonheidspleistertjes).
ermesy: armozijn (soort zijde).
Dat: hiermee wordt na de lange tussenzin het voegwoord dat aan het begin van het citaat opnieuw
opgevat en duidelijkheidshalve herhaald.
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van al haer çieraet’ aan de oorspronkelijke tekst. Nog afgezien van het feit dat Vergilius
geen rijm kent en men hem dus niet kan ‘ontrymen’, gaan bij een vertaling in proza zeker
niet àlle schoonheden van de dichterlijke vorm verloren. De beelden, de vergelijkingen, de
onverwachte wendingen, de verhevenheid van stijl en toon - dat alles kan behouden blijven
en komt in proza vaak zelfs beter over dan in een vers-vertaling die ter wille van rijm en
maat- om Vondel's Opdracht aan Huygens nogmaals te citeren - ‘doorgaens met geleende
pluimen van rijm-en-noodige stopwoorden’ moet worden aangelengd.
Wat Van de Merwede bedoelt, is natuurlijk dat poëzie ontluisterd wordt, als zij niet in
dichtvorm wordt vertaald; een overzetting in proza heeft voor hem alleen zin als hulpmiddel
bij het onderwijs op de Latijnse school. Maar hij ziet poëzie zó uitsluitend als een kwestie
van rijm en maat, dat hij geen oog heeft voor andere aspecten en niet ontvankelijk is voor
het eigenlijke probleem dat door Vondel aan de orde was gesteld: dat van tekstgetrouwheid
in de vertaling. Hij zit zó vast aan de traditie van vertalen als navertellen-ineigen-woorden,
dat hij zich geen bezwaren daartegen kan voorstellen. Vondel's bewering dat het onmogelijk
zou zijn Vergilius in verzen te vertalen, kan volgens hem dan ook alleen maar berusten op
het ontbreken van dergelijke vertalingen. Vandaar dat hij meent die stelling te kunnen
weerleggen door publikatie van zijn Vierde Boeck van d'Eneis. Daarmee werd immers
bewezen dat het wèl mogelijk was Vergilius over te brengen in Nederlandse verzen, al had
van zijn tijdgenoten niemand dit vóór hem ooit gedaan.
Deze conclusie wordt door Van de Merwede niet onder woorden gebracht. Hij laat ze over
aan zijn lezers, die hij door de philippica tegen het ‘ontrymen ofte ontverssen’ van Vergilius
voldoende geconditioneerd acht om te begrijpen wat hij bedoelt. Na het vorige citaat schakelt
hij abrupt over op een captatio benevolentiae voor zijn eigen werk:
Ik wil evenwel niet dat yemand geloove, dat ik gheloof, ende een ander mede
9
wil doen gelooven dat ik soo een Over-vlieger ben, daer Virgilius soo veel jaren
is over besig geweest, dat ik (die geen gebondenheyd in mijn sin magh setten)
dat in een Maent of twee, met eenige losse vlagen, soude heel net hebben
10
verduytst, ende daer noch by over ses jaren; neen, in magnis voluisse sat est.
Ende om u niet lang op te houwen. Vaert wel, ende siet hier na wat ik seggen
wil.
Dat is een variant op de traditionele bescheidenheids-topos, die nooit al te letterlijk moet
worden genomen en soms vooral bedoeld schijnt om de lezer tot tegenspraak te prikkelen.
Van de Merwede onderstreept het conventioneelludieke karakter ervan nog eens extra,
enerzijds door zijn speelse herhaling geloove - gheloof - doen gelooven, anderzijds door de
losse en quasi-onhandige constructie van zijn zin (waarin ik, evenzeer als in de vergelijking
van poëzie met Iufferkens, een opzettelijke charge zie). Zo geeft hij, als het ware met een

9
10

Over-vlieger: hoogvlieger.
over ses jaren: zes jaar geleden. - Als Van de Merwede hier nauwkeurig is in zijn tijdsopgave,
heeft hij het Aen den Leser dus in 1649 geschreven, d.w.z. terwijl hij in Rome was. Blijkbaar was
hij daar al bezig met het voorbereiden van een uitgave van zijn gedichten. Opmerkelijk is echter,
dat hij toen zijn Vergilius-vertaling bij de hand had: Wij moeten dus wel aannemen dat hij die naar
Italië had meegenomen: opnieuw een aanwijzing voor de juistheid van de veronderstelling dat hij
‘een beetje trots op dit jeugdwerk moet zijn geweest’.
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knipoog, te kennen dat zijn lezers hem niet al te serieus moeten nemen. Wat hij zegt, is op
zichzelf wel waar, maar moet met een korreltje zout worden verstaan. Het is wáár, dat zijn
vertaling ‘over ses jaren’ zonder grote inspanning ‘in een Macnt of twee, met eenige losse
vlagen’ tot stand is gekomen en als jeugdwerk moet worden beschouwd. Maar, zo suggereert
de knipoog, is dat eigenlijk geen compliment voor de schrijver die reeds zó jong zó goed
Latijn kende en zó gemakkelijk verzen schreef? Ondanks zijn tekortkomingen was dit
jeugdwerk toch maar een belangrijke primeur. In magnis voluisse sat est, maar hier was het
niet bij willen gebleven! ‘Vaert wel, ende siet hier na wat ik seggen wil’.
Dat laatste zinnetje heeft een dubbele bodem. Men kan het opvatten als uitsluitend
betrokken op wat Van de Merwede over zijn jeugdwerk heeft opgemerkt: ‘lees het maar,
dan blijkt wel wat ik bedoel’. Het is echter óók mogelijk, dit zinnetje te lezen als samenvatting
van àlles wat eraan voorafgaat; in dat geval staat er: ‘lees mijn vertaling maar, dan blijkt wel
dat Vondel ongelijk heeft en ik hem terecht op de vingers tik’. En dat laatste is, dunkt mij,
wat de auteur er in de eerste plaats mee heeft bedoeld.
Kenmerkend voor dit Aen den Leser is de badinerende toon, die er een provocerend
karakter aan verleent. Van de Merwede protesteert niet met argumenten, maar met een
uitdagende verwijzing naar eigen werk; dat dit een jeugdwerk is, accentueert de provocatie.
Zo beschouwd, past zijn vertaling van Aeneis IV - ook afgezien van de amoureuse inhoud goed in zijn Uytheemsen Oorlog, waarin hij met zijn erotische verzen nog veel uitdagender
ingaat tegen de morele en sexuele conventies van zijn tijd waaraan hij zich niet wenst te
conformeren. En dat wenst hij óók niet te doen aan de nieuwe opvatting van vertalen, zoals
die door Vondel naar voren was gebracht en waarbij zoveel nadruk gelegd werd op
tekstgetrouwheid. Daarvan uitgaande, acht ik het allerminst uitgesloten, ja zelfs waarschijnlijk,
dat Van de Merwede's protest bewust of onbewust eigenlijk meer gericht is tegen de
gebondenheid aan de oorspronkelijke tekst, die Vondel voorstond, dan tegen een
proza-vertaling als zodanig. Een man als hij, ‘die geen gebondenheid in (s)ijn sin magh
setten’, laat zich nu eenmaal niet aan banden leggen, óók niet door de tekst die hij vertaalt.
Hij vindiceert het recht om die tekst over te brengen naar eigen smaak en lust en luim, ‘met
eenige losse vlagen’, zonder zich door iemand te laten voorschrijven hoe het moet. Bij de
oude manier van vertalen was dit mogelijk en daarom verdedigt hij die tegen de nieuwe,
waardoor zijn vrijheid dreigde te worden beknot.
Ik geloof, dat wij het inderdaad zo moeten zien. Met zijn protest tegen het vertalen in proza
verzet Van de Merwede zich feitelijk tegen het vertalen in gebondenheid aan de
oorspronkelijke tekst. Deze interpretatie vindt steun in de vertaling, waarnaar hij zo
nadrukkelijk verwijst om duidelijk te maken wat hij precies bedoelt.

De vertaling
Het is zeker geen slecht werk, dat Van de Merwede met die vertaling geleverd heeft; voor
een 18-jarige mag het zelfs opmerkelijk goed heten. De auteur geeft blijk geen enkele moeite
te hebben gehad met het verstaan van de Latijnse tekst. Ook de versificatie is voor hem
kennelijk geen probleem geweest. Zijn alexandrijnen lopen regelmatig en gemakkelijk, de
rijmwoorden komen vanzelf, de caesuur in de versregels laat niets te wensen over. Men
kan er
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slechts één bezwaar tegen hebben: dat het allemaal tè moeiteloos gaat om op de duur niet
vlak en monotoon te worden.
Te Winkel heeft opgemerkt, dat Van de Merwede zijn Geestelyke Minnevlammen - de
bundel waarmee hij in 1653 boete deed voor de erotische excessen van Uyt-heemsen Oorlog
11
- ‘in Catsiaansche verzen’ schreef. Maar de alexandrijnen uit zijn jeugd-vertaling zijn zeker
niet minder Catsiaans. Men vindt er dezelfde technische handvaardigheid, hetzelfde gebrek
aan innerlijke spankracht en dezelfde ‘dreun’ in als bij de dichter van Houwelijck en Trou-ringh.
Diens invloed doet zich trouwens ook in de stijl en de zinsbouw van Van de Merwede gelden.
Men herkent bij hem de Catsiaanse voorliefde voor woordherhalingen, het gebruik van twee
verschillende uitdrukkingen voor de formulering van één gedachte - b.v. ‘De kans die is
12
verkeert, de bakens sijn verset’; ‘Sy geeft haer tot een roof, sy maekt haer tot een buyt’ -,
de neiging tot wijdlopigheid in het algemeen. Er kan dan ook geen twijfel aan bestaan, of
Van de Merwede heeft ook vóór zijn vertrek naar Italië in de ban van Cats verkeerd.
Dat heeft in belangrijke mate de manier bepaald, waarop hij het vierde boek van de Aeneis
vertaalde. Voor wat de gebeurtenissen en hun volgorde betreft, houdt hij zich aan de
oorspronkelijke tekst. Vrijwel elke zin van Vergilius is bij hem terug te vinden, zij het meer
ad sensum dan ad verbum. Al vallen er telkens wel kernwoorden uit het Latijn te herkennen,
toch geeft hij in hoofdzaak op eigen wijze weer wat er bij Vergilius staat. En daarbij
transponeert hij dan de verhevenheid van diens epische stijl in de gelijkmatig-gemoedelijke
toon van de verhalen uit de Trou-ringh. Om daarvan overtuigd te raken, behoeft men slechts
de eerste twee regels van het Latijn te vergelijken met zijn weergave daarvan. Vergilius
formuleert beeldend en pregnant: ‘At regina, gravi jamdudum saucia cura, // Vulnus alit venis
13
et caeco carpitur igni’. Van de Merwede werkt dit uit tot:
Daer is Me-vrouw gewond, daer voed sy in haer bloed
Een lang vergaderd vyer, een dert'len minne gloed,
Gestookt, en aen-gehitst door velerley gedachten,
14
Die op haer blinde ziel doen dusend stormen wachten,
5 Daer wentelt sig het breyn, verwerd en krachteloos,
In 't geen het sonder stuer voor ‘talder-sekerst’ koos.
(blz.201)
15

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

11
12
13

14
15

2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel III (Haarlem 1923), blz. 546.
Beide voorbeelden komen voor op de eerste bladzij van Van de Merwede's vertaling: Uyt-heemsen
Oorlog, blz. 201.
Vondel heeft dit in zijn proza-vertaling voortreffelijk weten over te brengen: ‘Maer de Koningin nu al een
poos zwaerlijck van minne gewont, voedde vast die wonde in haer harte, en quijnde heimelijck aen een
brandende minnekoorts’ (WB VI, blz. 544, reg. 29-31).
Die. . . . stormen wachten: die duizend stormen haar verblinde ziel doen belagen.
Men vindt er de kernwoorden van de Latijnse tekst alle in terug: gewond (saucia); voed sy in haer bloed
(alit venis); vyer (igni); minne gloed (cura).
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veel in zoeken; die laten nogal wat te wensen over. Maar dat doet er voor de auteur niet
toe. Het gaat er slechts om, met klem van zware woorden de lezer te doordringen van het
zinneloze in Dido's hartstocht, zodat hij de onvermijdelijke catastophe voorvoelt en des te
geboeider verder leest. Naar het voorbeeld van Cats meent de auteur niet uitvoerig genoeg
te kunnen zijn, als het een punt betreft dat hij belangrijk acht.
Men lette ook op het gebruik van Me-vrouw, dat minder distantie schept dan ‘Coningin’
of ‘Princes’ en als het ware het verhaal dichter bij de lezer brengt. Hetzelfde geldt voor de
aanduiding van Dido's zuster als Sus of Anne Sus. In beide gevallen wordt dit tot het einde
toe consequent volgehouden.
Niet overal gaat Van de Merwede zo uitbreidend te werk als in dit citaat. Er zijn hele
gedeelten, waarin hij zich beperkt tot na-vertellend weergeven van wat er inderdaad bij
Vergilius staat. Soms laat hij een naam of een klein detail vervallen; soms ook simplificeert
hij enigszins, b.v. bij de ‘bruiloft’ van Aeneas en Dido in de spelonk, en bij de wijding van de
16
stervende Dido aan Pluto door Iris. Maar zodra er een emotioneel-dramatisch moment aan
de orde komt, laat hij zich daardoor meeslepen. Het meest sprekende voorbeeld vindt men
in de afscheids-scène van de beide gelieven. Aeneas heeft Dido meegedeeld, dat hij van
Mercurius de opdracht gekregen heeft haar te verlaten om in Italië zijn lotsbestemming te
volgen. Zij reageert daarop met heftige verontwaardiging en bittere verwijten (Aen. IV,
362-367):
Talia dicentem jamdudum aversa tuetur,
Huc illuc volvens oculos, totumque pererrat
Luminibus tacitis et sic accensa profatur:
365 Nec tibi diva parens, generis nec Dardanus auctor,
Perfide, sed duris genuit te cautibus horrens
17
Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres.

Van de Merwede geeft de eerste drie regels vrij nauwkeurig weer; ‘door-loopt sy al sijn le'en’
mag zelfs een gelukkige vertaling heten van ‘totum pererrat’. Maar als Dido aan het woord
komt, raakt hij op drift. Men oordele zelf:
Met een af-keerig oog begroet sy dese reden,
Die als een giftig mes haer wroegend hert door sneden,
18
Met stommelings gedutt door-loopt sy al sijn le'en;
En geeft hem op het lest dees wangeschapen re'en
5 Uyt een onsteken sin: Verrader, Spook der Menschen,
19
Land-looper, Truggelaer, kost ik u loon eens wenschen!

16

17

18
19

Merkwaardig genoeg stelt hij Iris voor als een mannelijke god: ‘Soo quam dan Iris, met sijn waterige
vlucht’ (blz. 233). Er zal hier wel sprake zijn van een verschrijving; de onjuistheid wordt echter niet hersteld
in de Aen-wijsingen van de Misstellingen door 'tafwesen van den Autheur achter in het boek.
In de proza-vertaling van Vondel: ‘Terwijl hy dit sprack, zaghze hem al een poos stilzwijgens overdwers
aen, van het hooft tot de voeten toe; gelijck ofze hem door en weêr door wou zien, en borst van
verbolgenheit aldus uit: o ghy trouwelooze, nochte Godin Venus is uw moeder, nochte Dardaen uw vader
[= stamvader], en oirsprongk van uw geslacht; maer de gruwzame Kaukaes en zijn harde steenrotsen
hebben u gebaert; Hyrkanische tigers met hare spenen u gezooght’ (WB VI, blz. 574, reg. 424-431).
Met stommelings gedutt: in zwijgende razernij.
Truggelaer: bedelaar die met kwade praktijken aan de kost komt. - Hier valt de nadruk wel op dit laatste,
zodat men zou kunnen vertalen: kale bedrieger.
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Noyt wasser deftig huys, 'klaet staen der Goden stam,
Dat u vervalst gemoed onder sijn magen nam.
Neen, Echt-bespotter, neen. Dat hert, die moorder-lippen
10 Komen uyt 'tys-gebergt, uyt alder-hertste klippen,
Daer is dien fellen moedt, die wreede borst gebroed,
En van een Leeuw gesoogt, en Tijger op-gevoed.
(blz.216)

Het zijn passages als deze, die aan Van de Merwede's vertaling een toon verlenen die
volstrekt incompatibel is met de sfeer van het epos. Het verhaal is naar het uiterlijk hetzelfde
gebleven, maar Vergilius is eruit verdwenen.

Conclusie
In zijn ‘Aen den Leser’ wijst Van de Merwede de overzetting van Vergilius in proza categorisch
af. Als ik hem goed begrepen heb, doet hij dit vooral, omdat hij een proza-vertaling beschouwt
als symbool van de gebondenheid aan de oorspronkelijke tekst die Vondel aan vertalers wil
opleggen. Maar met Het vierde Boeck van d'Eneis. waarmee hij bedoelde aan te tonen dat
een vrijere bewerking-in-verzen de voorkeur verdient, levert hij veeleer een nieuw bewijs
voor de juistheid van Vondel's opvatting. Met een kleine variant in de persoonsvorm kan
men een zinnetje uit diens Opdracht aan Huygens citeren als beste typering van Van de
Merwede's vertaling: ‘maer hoe veel meer heeft'er de Mantuaen van zijn vederen moeten
20
laten’.

§ 3. De ‘Aeneis’-vertaling van Jacob Westerbaen
Niet ten onrechte heeft men Jacob Westerbaen (1599-1670) getypeerd als ‘een
21
Zondagskind’. Hij was de zoon van een Haagse lijndraaier en dus van eenvoudige afkomst.
Op grond van zijn goede aanleg werd hij in 1615 toegelaten als bursaal van het
Staten-College te Leiden, waar onbemiddelde jongelieden van overheidswege werden
opgeleid tot predikant. Bij de zuivering van dit College na de veroordeling der Remonstranten
door de Synode van Dordt werd hij echter weggezonden, omdat hij behoorde tot degenen
die weigerden de Canons der Synode te ondertekenen. Hij ging toen medicijnen studeren,
eerst te Leiden en vervolgens te Caen in Frankrijk, waar hij de doctorsgraad verwierf. Op
23-jarige leeftijd teruggekeerd in zijn geboortestad, wist hij zich daar een goede praktijk als
geneesheer op te bouwen. En dan volgt de ‘charmantegeste der fortuin, die hem een huwelijk
22
bezorgde met een der meest vooraanstaande vrouwen in den lande’. Hij kwam namelijk
in aanraking met Anna Weytens, de weduwe van Oldenbarnevelt's oudste zoon Reinier,
heer van Groenevelt, die op 29 maart 1623 met zijn hoofd geboet had voor zijn aandeel in
de samenzwering tegen het leven van Maurits, die bekend staat als de aanslag van Jan
Faassen. Tussen de schatrijke weduwe en de jonge dokter ontstond een liefdes-idylle, die
in augustus 1625 tot een huwelijk leidde. Ondanks het verschil in stand en leeftijd - Anna
Weytens moet ongeveer tien jaar ouder geweest zijn dan haar tweede echtgenoot ontwikkelde dit zich zeer gelukkig. Westerbaen werd er bovendien een vermogend man
door, die

20
21
22

WB VI, blz. 43, reg. 42-43. - Bij Vondel staat niet ‘heeft' er’, maar ‘had' er’.
Mej. S.F. Witstein, in: Jacob Westerbaen, Minneliederen, verzorging en inleiding S.F. Witstein, Stichting
De Beuk (Amsterdam 1956), blz. 5.
Mej. S.F. Witstein, ibidem.
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zich voortaan Heer van Brandwyck en Gybland mocht noemen, en de medische praktijk kon
opgeven om zijn leven verder als landedelman te slijten. Het pleit voor hem, dat hij zich niet
alleen wist te handhaven in de hogere kringen waartoe hij zo onverwacht was gaan behoren,
maar dat hij al spoedig ook op goede voet kwam te staan met de verwanten van zijn vrouw,
die zich heftig tegen het huwelijk hadden verzet. Na haar dood in 1648 begon hij met de
bouw en de aanleg van een nieuw buiten, westelijk van Loosduinen, dat hij Ockenburgh
noemde. In de zomer van 1652 betrok hij deze nieuwe woning, waar hij op 31 maart 1670
23
overleed.
Reeds vóór zijn huwelijk beoefende Westerbaen in zijn vrije ogenblikken de dichtkunst.
Na het neerleggen van de medische praktijk had hij verwacht er meer tijd voor te zullen
vinden, maar dat viel aanvankelijk tegen. Het buitenleven nam hem zó in beslag met ‘planten,
pooten, hovenieren, ryden, jaeghen, visschen en vogel-vangen, ende diergelijcke
24
land-genuchten’, dat hij nauwelijks toekwam aan meer geestelijke arbeid. Naarmate hij
ouder werd, verschoof echter zijn activiteit en ging beoefening van de poëzie een grotere
plaats in zijn leven innemen.
Een groot dichter is de Heer van Brandwyck nooit geweest, al heeft hij soms een eigen
toon. Hij stond sterk onder invloed van Huygens, met wie hij in hechte vriendschap verbonden
was en die hij meermalen heeft nagevolgd. De meeste bekendheid verwierf hij zich met zijn
Arctoa Tempe: Ockenburgh, een beschrijving van zijn buiten en van zijn leven aldaar,
geïnspireerd op Huygens' Hofwijck en verschenen in 1654. Daarnaast maakte hij naam door
zijn polemische verzen op theologisch gebied, niet in de laatste plaats gericht tegen Vondel
aan wie hij diens overgang naar het Rooms-Katholicisme niet kon vergeven. In 1655 gaf hij
verder een nieuwe Psalmberijming in het licht, ter vervanging van die van Datheen, maar
met even weinig succes als de velen die dit sinds Marnix vóór hem hadden geprobeerd. Met
tal van gelegenheidsgedichten begeleidde hij de belangrijke gebeurtenissen in binnen- en
buitenland. En tenslotte zijn er de vele vertalingen uit het Latijn, die hij bij het klimmen der
jaren op Ockenburgh tot stand heeft gebracht. Daartoe behoort de Aeneis-vertaling, waarom
het ons in deze paragraaf te doen is.

Ontstaansgeschiedenis en uitgaven
Westerbaen is begonnen met de vertaling van het vierde boek. Geerebaert vermeldt een
afzonderlijke uitgave daarvan, die in 1655 bij A. en J. Tongerloo te 's-Gravenhage verscheen
25
onder de titel De verliefde Dido. Het vierde boeck des Eneis. Het is mij niet gelukt een
exemplaar daarvan in handen te krijgen. Wel kon ik de - waarschijnlijk ongewijzigde - herdruk
raadplegen, die voorkomt in de Gedichten van Jacob Westerbaen van 1657, eveneens bij
de gebroeders Tongerloo in Den Haag verschenen. Op blz. [323] treft men daar de Franse
titel aan: De // verliefde // Dido. // Het vierde Boeck des Eneis van // P. Virgilius Maro // In
Nederduytsche rymen naegevolgt, waarna van blz. 325-361 de tekst van de vertaling volgt.
Als de oorspronkelijke druk een Op-

23
24
25

Voor het leven van Westerbaen zie men: J.A. Worp, Jacob Westerbaen, in: Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde VI (1886), blz. 161-224, met uitvoerige bijlagen (blz. 225-280).
Aldus Westerbaen in de voorrede bij de uitgave van zijn Gedichten in 1657; geciteerd door Worp, blz.
181.
A. Geerebaert, Lijst van gedrukte vertalingen, blz. 180, sub 13.I.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

603

dracht en/of een ‘Aen den Leser’ heeft bevat, dan werden die in 1657 niet overgenomen.
Het is mogelijk, dat daarmee een mededeling van de dichter omtrent de aanleiding, die hem
tot het maken van zijn vertaling bracht, voor ons verloren is gegaan.
Het werk aan De verliefde Dido moet Westerbaen zo goed bevallen zijn, dat hij in de loop
van de volgende jaren met het vertalen van de Aeneis voortging en tenslotte het gehele
epos in Nederlandse verzen overbracht. Wij zien bij hem dus hetzelfde gebeuren als bij
Vondel, die - eveneens in 1655 - het tweede boek van de Aeneis ‘in Nederduitsch gedicht’
uitgaf als Ondergang van Troje, en daarmee de aanloop nam naar zijn grote editie van de
26
volledige Vergilius-in-verzen die in 1660 het licht zag. Alleen beperkte Westerbaen zich tot
de Aeneis en werkte hij minder snel; het duurde tot 1662 eer zijn vertaling voltooid was.
De editie, die toen op de markt kwam, bestaat uit twee gedeelten die oorspronkelijk
afzonderlijk waren verschenen, maar na voltooiing van de tweede helft door de uitgever tot
één geheel werden samengevoegd en voorzien van een nieuw titelblad. Dat blijkt duidelijk
uit één van de aldus ontstane exemplaren - aanwezig op de U.B. te Amsterdam, signatuur
333 C 8 -, waarin het titelblad en ‘Aen den Leeser’, die bij de afzonderlijke uitgave van de
tweede helft behoorden, bij vergissing achter het voorwerk van het gecompleteerde boek
mede zijn bijgebonden. Het bewuste titelblad luidt:
De // Laetste ses Boecken. // van // P. Virgilius Maroos // Aeneis. // In
Nederduytsche rijmen gebraght // Door // Jacob Westerbaen, // Heer van
Brandwijck, &c. // vignet // In s'Graven-hage, //By Joannes Tongerloo,
Boeck-verkooper, woonende // in de Hoogh-straet, Anno 1662.
Tegenover De Laetste ses Boecken moeten uiteraard De Eerste ses Boecken hebben
gestaan. Dat wordt trouwens expliciet bevestigd door het Aen den Leeser, waarin Westerbaen
meedeelt:
Voor desen heb ick ul. door den druck mede gedeylt de eerste ses boecken
van P. Virgilius Maroos Aeneis so die by my in Nederduytsche rymen gebraght
waeren: tegenwoordigh geve ick u.l. de ses volgende, die doemaels noch inde
pen waren ende sedert daer uyt geraekt zijn, dewijl my leven ende gelegentheyd
daer toe gegeven is, op welcke voorwaerde ick u.l. de selve eenigsins had
toegeseyt.
Een afzonderlijk exemplaar van het eerste deel is niet bewaard gebleven, zodat wij het
verschijningsjaar daarvan niet kennen. Op grond van een mededeling door een Duitse
geleerde, die wellicht dat eerste deel in handen gehad heeft, neemt Geerebaert aan dat het
op 1661 gesteld zal moeten worden. Als dit juist is, zullen wij wel aan het begin van dat jaar
27
moeten denken. Onder de

26
27

Zie boven, blz. 388.
r
De beide lofdichten van Huygens, ‘Aenden H . van Brandwijck op de ses eerste boecken van Virgilius
by hem overgeset’ en ‘Op het selve boeck’, werden geschreven op 6 en 7 november 1660. Vgl. J.A.
Worp, De gedichten van Constantijn Huygens, deel VI (Groningen 1896), blz. 288. - Waarschijnlijk heeft
Westerbaen alleen het tweede van deze lofdichten opgenomen, omdat het eerste zózeer op zes boeken
betrokken was dat het onbruikbaar werd voor de complete vertaling, waarvan de drempeldichten bij
samenvoeging van de Eerste en de Laetste ses Boecken deel zouden gaan uitmaken. Als dit juist is,
dan heeft hij dat tegenover Huygens goed willen maken door het inlassen van een speels antwoord op
diens wèl-opgenomen lofdicht.
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drempeldichten van de volledige uitgave - die kennelijk ook reeds in die van De Eerste ses
Boecken hadden gestaan - zijn er namelijk twee die erop wijzen dat de auteurs Westerbaen's
werk als de éérste Aeneis-vertaling-in-verzen beschouwden en dus Vondel's volledige
Vergilius ‘in Nederduitsch dicht’ - die tegen het einde van 1660 verscheen - nog niet kenden,
toen zij ze schreven.
Jeremias de Decker vermeldt in zijn sonnet, dat vóór Westerbaen reeds velen Vergilius
‘in Duytsch, in Fransch, in Spaensch gewaed gesteken’ hebben. Maar, zo houdt hij de lezer
voor:
Ghy sult ('k en twijfel niet) rond uyt met my bekennen,
Dat Maro nergens bet nae Maro sweemt als hier.

Als De Decker over vertalingen ‘in Duytsch gewaed’ spreekt, kan hij alleen maar aan die
28
van Vondel denken, want andere volledige overzettingen van de Aeneis bestonden er niet.
De vraag is echter, of hij enkel doelt op diens proza-vertaling van 1646 dan wel óók de
dichterlijke bewerking daarvan uit 1660 op het oog heeft. Als dit laatste het geval zou zijn,
moet men in de tweede regel van het citaat bet interpreteren als juister, met minder fouten
en onnauwkeurigheden. Veel waarschijnlijker acht ik het echter, dat De Decker met bet nae
Maro sweemt bedoelt: ‘dichter bij de originele tekst staat, doordat de versvorm behouden
bleef’. In dat geval komt het erop neer, dat de versvertaling van Westerbaen boven de
proza-overzetting van Vondel wordt gesteld.
Valt er hier nog aan de bedoeling van het drempeldicht te twijfelen, bij dat van Joan Blasius
kan van twijfel geen sprake meer zijn. Waar, zo roept deze uit, kan men een evenbeeld van
Virgilius vinden, Of ymand slechts die Hem op duytsche voeten stelde? Het mag, dunkt mij,
uitgesloten worden geacht dat Blasius deze woorden gebruikt zou hebben, als hij Vondel's
Vergilius-inverzen gekend had. Voor hem was het Westerbaen's grote verdienste, dat deze
deed wat Vondel nièt gedaan had: de Aeneis ‘op duytsche voeten stellen’. Blasius'
onbekendheid met Vondel's Vergilius-editie van 1660 versterkt de waarschijnlijkheid van
mijn suppositie dat ook Jeremias de Decker er bij het schrijven van zijn sonnet nog niet van
wist.
Zo vreemd als dit op het eerste gezicht misschien lijkt, is het bij nader inzien toch niet.
Het was gebruikelijk dat een auteur zijn vrienden en kennissen geruime tijd vóór de
verschijning van zijn werk verzocht om de toezending van drempeldichten die daarin konden
worden opgenomen. Als wij ervan uitgaan dat Westerbaen gerekend had op het uitkomen
van zijn Eerste ses Boecken tegen het einde van 1660, dan is het heel aannemelijk dat De
Decker en Blasius hun lofdichten daarvoor - zó geformuleerd dat zij ook zouden kunnen
dienen voor de volledige vertaling die uiteindelijk beoogd werd - in de zomer van dat jaar
hebben geschreven. Toen was Vondel's Vergilius-in-verzen inderdaad nog niet verschenen:
het Privilegie berust op een octrooi van de Staten-Generaal d.d. 15 juli.
Het lijkt mij zeer waarschijnlijk, dat ook Westerbaen zelf gemeend heeft de eerste te zullen
zijn die de Aeneis ‘op duytsche voeten stelde’. Als dit inderdaad zo is geweest, moet de
verschijning van Vondel's vers-vertaling nog vóórdat de eerste helft van zijn eigen Aeneis
het licht had gezien, hem onaange-

28

De vrije bewerking van Cornelis van Ghistele uit 1556 mogen wij in dit verband buiten beschouwing laten.
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naam hebben verrast en een ernstige teleurstelling voor hem hebben betekend. Hij liet zich
daardoor echter niet weerhouden van stug voortwerken aan de taak die hij zichzelf had
opgelegd, totdat deze voltooid was.
Zo konden dan in de herfst van 1662 - het Aen den Leser van de volledige uitgave is
gedateerd op 1 september - de beide helften van Westerbaen's vertaling worden
samengevoegd tot één geheel, met het volgende titelblad:
De // Aeneis // van // P. Virgilius Maro, // bestaende in XII. Boecken, // uyt het
Latijn in Nederduytsche rymen gebracht // Door // Jacob Westerbaen, // Ridder,
Heere van Brandwyck // en Gybland. // vignet // In s'Graven-hage, by Johannes
Tongerloo, // Boeck-verkooper, woonende in de Hoogh-straet, 1662.
Wij vinden daarin De verliefde Dido vrijwel onveranderd terug als ‘Het vierde Boeck’. De
aangebrachte wijzigingen zijn - afgezien van spelling en interpunctie - miniem en blijven
29
beperkt tot vervanging van een enkel woord of versoepeling van een enkele zinsconstructie.
- Verder valt het op, dat Westerbaen verklarende noten heeft toegevoegd waar hij die voor
een goed begrip van de tekst wenselijk achtte; in het algemeen bevatten zij bijzonderheden
omtrent personen en plaatsen, waarvan hij blijkbaar verwachtte dat zij voor minder
ontwikkelde lezers niet genoeg achtergrond zouden hebben om voor zichzelf te spreken.
Tien jaar later werd de Aeneis-vertaling opgenomen in Het derde deel der Gedichten van
Jacob Westerbaen, dat in 1672 - opnieuw bij Johannes Tongerloo in Den Haag - als laatste
deel van diens verzameld dichtwerk verscheen. Westerbaen had deze uitgave nog zelf
voorbereid ‘en in Maart 1670 alles aan zijn uitgever ter hand gesteld. Maar hij heeft deze
30
uitgave niet zelf kunnen bezorgen, want hij overleed den 31sten Maart op Ockenburgh’.
Overigens gaat het hier maar ten dele om een herdruk. Zoals Geerebaert heeft vastgesteld,
liet Tongerloo weliswaar een aantal nieuwe exemplaren drukken, maar ‘benuttigde (hij) ook
de nog overblijvende exemplaren van Aeneis 1662 tot een vermeerderde titeluitgaaf. Verder
bleven hem nog enkele exemplaren van De Laetste ses Boecken 1662 en van katern 15
31
over, welke hij evenmin ongebruikt liet’.

De vertaling
Westerbaen beheerste het Latijn volkomen. Fouten en onnauwkeurigheden, zoals Verdenius
die in de vertaling van Vondel aantoonde, komen bij hem dan ook niet of nauwelijks voor.
Als in een enkel geval iets ons wat vreemd aandoet, dienen wij rekening te houden met de
waarschijnlijkheid dat de verklaring daarvoor gezocht moet worden in de tekst-uitgave(n) of
de commentaren, waarvan de dichter gebruik maakte - al mag een ogenblik van
onachtzaamheid natuurlijk nooit helemaal uitgesloten worden geacht. Op deze aspecten
van de vertaling ga ik echter niet in. Zij vallen buiten mijn competentie en

29

30
31

De meest ingrijpende wijziging is het weglaten van de vier inleidende regels, die Westerbaen in De
verliefde Dido aan de eigenlijke vertaling vooraf had doen gaan, om bij zijn lezers niet al te zeer met de
deur in huis te vallen. Ook de ‘Inhoud’ bij het vierde boek werd nu van zijn inleidende en toelichtende
elementen ontdaan.
J.A. Worp, Jacob Westerbaen, blz. 223.
A. Geerebaert, Lijst van gedrukte vertalingen, blz. 180-181, sub 13. II. B.b.; het citaat op blz. 181.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

606

kunnen slechts op bevredigende wijze worden onderzocht door deskundige kenners van
het Latinisme uit de 16de en 17de eeuw, zoals A.M.F.B. Geerts dat - helaas alleen in zijn
proefschrift en nog veel te globaal - gedaan heeft ten aanzien van Vondel's vertalingen uit
32
het Latijn en het Grieks.
Behalve het Latijn beheerste Westerbaen ook de techniek van het Nederlandse vers. Zijn
alexandrijnen laten zich vlot lezen; doordat de caesuur nogal eens verspringt en er vrij wat
enjambementen zijn, ontkomen zij aan het gevaar van te grote monotonie. De dichter houdt
zich nauwkeurig aan de feiten uit de oorspronkelijke tekst, maar doet - anders dan Vondel
- geen poging om die zo letterlijk mogelijk weer te geven. Hij kiest zijn eigen woorden en
uitdrukkingen, waarbij hij zich kennelijk ten doel stelt zo dicht mogelijk bij het gewone
taalgebruik aan te sluiten, om ook voor minder ontwikkelde lezers gemakkelijk begrijpbaar
te zijn. Bij vergelijking van zijn vertaling met de Aeneis-in-verzen van Vondel doet de zijne
dan ook veel ‘gewoner’ en gemoedelijker aan, wat nog onderstreept wordt door een neiging
tot weinig-zeggende toevoegingen of herhalingen, meestal rimae causa. Verder ontbreekt
bij hem wat bij Vondel telkens weer treft en boeit: het opflitsen van een gelukkig gevonden
woord, de spanning van de conciese zins-structuur, de verhevenheid van toon en stijl.
Tegenover Geerts' kenschets van Vondel's vertaling als ‘een middelmatige overzetting van
33
een groot taalkunstenaar’ kunnen wij de Aeneis van Westerbaen niet beter karakteriseren
dan als ‘de goede vertaling van een middelmatig dichter’.
Ter illustratie van Westerbaen's werktrant laat ik in zijn vertaling de episode van Turnus'
dood volgen, die het slot van de Aeneis vormt (Aen. XII, 962b-952).

De dood van Turnus
Aan het begin van het fragment is de situatie als volgt. De beide aanvoerders - Aeneas voor
de Trojanen en Turnus voor de Latijnen - zijn overeengekomen dat aan de oorlog een einde
zal worden gemaakt door een beslissende tweekamp tussen hen beiden. De strijd verloopt
ten gunste van Aeneas, die tenslotte met een wel-gerichte werpspies zijn vijand in de dij
treft en doet neervallen. Op dit punt begint mijn citaat.
Voor een goed begrip daarvan dient men nog te weten, dat Turnus indertijd Aeneas'
jeugdige vriend Pallas, de zoon van koning Evander, in de strijd gedood en van zijn
wapenrusting beroofd had; hij draagt nu diens met gouden knoppen versierde ‘draegh-band’
(wapengordel). Als Aeneas op het punt staat zijn verslagen vijand het leven te schenken,
ziet en herkent hij plotseling de wapengordel van zijn vriend. Dat doet bij hem elk spoor van
mededogen verdwijnen. Hij herinnert zich de verplichting, hem door Evander opgelegd, de
dood van Pallas aan Turnus te wreken, en kwijt zich - in nieuw opwellende smart om zijn
vriend en haat tegen diens ‘moordenaar’ - van deze taak. Westerbaen geeft dit met de
volgende verzen weer:

32
33

A.M.F.B. Geerts, Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer, diss. Utrecht (Tongerloo 1932). Vgl.
hierboven, blz. 391-393.
Zie boven, blz. 393. Weliswaar doelt Geerts op de proza-vertaling van Vondel en niet op de bewerking
daarvan in dichtvorm, maar deze laatste sluit zo nauw bij de eerste aan dat de karakteristiek er zonder
bezwaar op kan worden overgedragen.
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De groote Turnus valt gequetst ter aerd' en voude
Sijn eene knie: een luy[d] gekerm ryst in de lucht
Van sijne Rutulers, dat van het naar gezucht
De bergen loeyen en de bosschen antwoord geven,
Als hy ootmoedigh en nu in gevaer van 't leven
Sijn hand uyt stack en zey al biddend', ick beken
Dat ick het heb verdient en u dit schuldigh ben:
Ick bid de dood niet af: de kans, op my gekregen,
Gebruyckt die vryelijck, ick heb'er niet veel tegen:
Maer so de liefde van mijn vader Daunus wat
Op u vermagh (ghy hebt oock sulcken een gehad)
So bid ick u dat ghy hebt deernis met den armen
Stock-ouden man en wilt u over hem ontfarmen
En geeft my levendigh den mynen weer, of doodt
So ghy my liever eerst van 't leven siet ontbloot.
Ick ben verwonnen en d'Italiaenen zaghen
My om genae met uyt-gestreckte handen vraegen,
34
De Bruyd is u: laet doch den haet niet verder gaen.
Eneas siende zijn verwonnen vyand aen
Stond moedigh in 't geweer, als die het had gewonnen,
En hiel zijn rechterhand noch op. En nu begonnen
Hem dese woorden te vermurwen meer en meer
En setten hem, terwijl hy toefde, wat ter neer,
Als Pallas draegh-band in sijn oogen is gekoomen
En hy 't bekent beslagh en doppen heeft vernoomen,
Die Turnus van hem nam wanneer hy hem versloegh,
En sedert als een buyt van zijnen vyand droegh.
Dit braght hem in de zin de smert, die hy te vooren
Daerom geleden had, en raesende van tooren
Meynt ghy my, sey hy, met een praetje so t'ontgaen
Die met de plunderingh der myne zijt gelaen?
't Is Pallas, Pallas is 't, die u met dese wonde
Opoffert; Pallas, dien ghy 't leven niet en gonde.
En die door dese hand in uw misdaedigh bloed
Nu wraeck komt neemen en u 't zijn betaelen doet.
Zo sprack hy, en met een heeft hy hem onder 't spreken
Het lemmer in de borst van gramschap ingesteken.
Het lijf werd koudt, de geest niet al te wel te vreen
En diep versuchtende vlucht nae de schimmen heen.

(blz.482-483)

Het kenmerkende van deze vertaling is dat er verder eigenlijk niets over op te merken valt,
niet in ongunstige maar evenmin in prijzende zin.

Invloed van Vondel's vertaling
Toch schuilt er in de Aeneis van Westerbaen een onverwachte verrassing. Wanneer men
zijn vertaling nauwkeurig leest, blijkt dat hij - ondanks alle zelfstandigheid waarmee hij de
Latijnse tekst weergeeft - toch ook een en ander (zelfs vrij wat) te danken heeft aan Vondel's
Aeneis-in-proza van 1646. Er is geen sprake van, dat deze zijn eigenlijke uitgangspunt zou
zijn geweest. Maar onder het werken moet hij ze toch wel voortdurend geopend naast zich
hebben gehad, om zijn voordeel te kunnen doen met gelukkige vondsten en

34

De Bruyd: Lavinia, dochter van koning Latinus van Laurentum, die door haar vader eerst aan Turnus en
later aan Aeneas ten huwelijk was beloofd, waardoor zij mede inzet werd bij de strijd tussen Trojanen
en Latijnen.
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trefzekere aequivalenten van het Latijn die hij daarin aantrof. Reeds in De verliefde Dido
van 1655 komen een aantal uitdrukkingen voor, die er geen twijfel aan laten bestaan dat
hun herkomst bij Vondel moet worden gezocht. Ik geef daarvan een drietal voorbeelden uit
het eerste gedeelte.
a. In Aen. IV, 11, zegt Dido tot haar zuster Anna over Aeneas: ‘Quem sese ore ferens!
quam forti pectore et armis!’ Westerbaen heeft daarvoor: ‘Hoe deftigh en hoe braef van
opsicht en gelaet? // Wat is hy koen en stout daer 't op een strijden gaet?’ (blz. 113). De
gecursiveerde woorden vindt men precies zo bij Vondel: ‘Hoe braef is hy van opzicht! hoe
onversaeght en dapper in den oorloogh!’ (WB VI, blz. 544, reg. 40-42).
b. Even verder (Aen. IV, 19) erkent Dido dat zij, ondanks haar trouw aan haar vermoorde
man, ‘Huic uni forsan potui succumbere culpae’. Bij Westerbaen (blz. 114): ‘Misschien dees
eene reys gingh ick my noch te buyten’; bij Vondel (WB VI, 544, reg. 50): ‘misschien zou ick
my dees eene reis noch kunnen te buiten gaen’.
c. Weer enkele regels verder (Aen. IV, 28-29) verwerpt Dido deze gedachte en verzekert
zij: ‘Ille meos, primus qui me sibi junxit, amores // Abstulit; ille habeat secum servetque
sepulcro’. Westerbaen vertaalt (blz. 114): ‘Hy, die my eerst met hem gevoegt heeft door het
trouwen, // Heeft mijne liefde wegh: hy moete die behouwen: // Sy zy hem in 't graf’. En ook
hier vinden wij de gecursiveerde uitdrukking bij Vondel terug: ‘Hy, op wien ick eerst mijn
zinnen zette, heeft mijn hart en liefde wech; hy behouze en bewaerze by zich in zijn graf’
(WB VI, 546, reg. 60-62).
De overtuigingskracht van deze voorbeelden ligt vooral in het feit, dat de overeenkomst
niet zonder meer uit de Latijnse tekst kan worden verklaard. En de frequentie is te groot dan
dat aan toeval zou kunnen worden gedacht.
Eenmaal op ontleningen aan Vondel's tekst attent geworden, gaan wij er steeds meer
ontdekken. Natuurlijk komen daaronder twijfelgevallen voor, b.v. als het gaat om één enkel
woord van overeenkomst in een passage die Westerbaen verder anders formuleert dan
Vondel, of als de verwantschap meer de zinsbouw dan de woordkeus betreft. Maar er blijft
genoeg over om te kunnen vaststellen dat er tussen de beide vertalingen een zeker verband
bestaat, en om te mogen aannemen dat ook bij een gedeelte van de twijfelgevallen de
invloed van Vondel zich inderdaad heeft doen gelden.
Hoe dat verband precies is, valt moeilijk onder woorden te brengen. In alle twaalf boeken
vinden wij overeenkomsten met Vondel's vertaling terug. Maar de mate van Westerbaen's
‘afhankelijkheid’ - in dit geval eigenlijk een te sterk woord - wisselt voortdurend. Er zijn hele
passages, waarin reminiscensen aan Vondel praktisch niet voorkomen; andere waarin ze
soms wel vermoed maar niet met zekerheid geconstateerd kunnen worden. En dan komt
er ineens weer een fragment, waarin - zoals aan het begin van De verliefde Dido - een aantal
onmiskenbare ontleningen dicht op elkaar volgt.
Het zou een nauwkeurige analyse van Westerbaen's vertaling vergen om het geheim van
haar verhouding tot die van Vondel te achterhalen. Zit er iets van een systeem in de wijze
waarop de Heer van Brandwyck nu eens wel en dan weer niet rekening houdt met zijn
voorganger? Is er misschien een bepaald soort passages, waar hij bij voorkeur zijn eigen
weg gaat, en staat daartegenover een andere soort waar hij zich minder zeker van zichzelf
voelt? Of zijn de plaatsen in Vondel's vertaling, waarbij hij aansluit, de gedeelten die hij als
de best geslaagde beschouwde, zodat de frequentie van zijn ontleningen bepaald
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werd door de mate van zijn waardering? Het zijn vragen, die ik in het kader van deze studie
onbeantwoord moet laten; het zou mij te ver van mijn verkennende opzet afvoeren er de
aandacht aan te besteden, die zij op zichzelf ongetwijfeld verdienen.
Ik volsta dus met het signaleren van Vondel's invloed op de Aeneis-vertaling van
Westerbaen. Daarbij mag men evenwel vooral niet denken aan iets wat zou zwemen naar
plagiaat. Westerbaen's frequente, maar altijd incidentele ontleningen zijn voor de 17de eeuw
volkomen legitiem. Hij deed ten opzichte van Vondel's Aeneis-vertaling slechts wat alle
Humanistische auteurs deden met het werk van hun voorgangers, in het bijzonder die uit
de Oudheid: blijk geven van hun bewondering door ontleningen en rapprochementen, die
bedoeld waren om door de ingewijden als zodanig te worden herkend en gewaardeerd,
maar die aan het grote publiek - het profanum vulgus - onopgemerkt voorbijgingen.

Nog enkele voorbeelden van aansluiting bij Vondel
Tot dusver heb ik slechts aan een drietal plaatsen uit De verliefde Dido het bestaan van
samenhang tussen de Aeneis-vertalingen van Vondel en Westerbaen gedemonstreerd. Die
samenhang is echter merkwaardig en belangrijk genoeg om ook in deze voorlopige studie
wat steviger te worden gefundeerd. Ik laat dus nog enkele voorbeelden van ontleningen
door Westerbaen volgen, die voorkomen in andere boeken dan het vierde.
1. In Aen. II, 63-64, vertelt Aeneas aan de maaltijd bij Dido, hoe na de schijnbare aftocht
van de Grieken de gevangen genomen Sinon naar Troje wordt gebracht: ‘Undique visendi
studio Trojana juventus // Circumfusa ruit, certantque illudere capto’. In zijn berijming van
1655 - de Ondergang van Troje, die Westerbaen dus al vóór 1660 kon kennen! - had Vondel
dit als volgt weergegeven (WB VI, blz. 421, reg. 90-92a):
De jeught van Troje schiet hier toe, van alle zijden,
Nieusgierigh hem te zien, te hoonen met veel schimp
Dien opgevangen gast.

Vrijwel dezelfde woorden en dezelfde zinsbouw vinden wij bij Westerbaen (blz. 42-43):
De jeughd van Troje komt gestort uyt alle gaeten
Nieusgierigh om te sien, en 't krielt'er op de straeten.
Elck schimpt en spot om strijd met den gevangen man.

2. In datzelfde boek komt het leugenverhaal van Sinon voor, waarin deze zich voordoet als
slachtoffer van de Grieken en vooral van Ulysses: ‘... hinc semper Ulixes // Criminibus terrere
novis, hinc spargere voces // In vulgum ambiguas et quaerere conscius arma’ (Aen. II,
97b-99). In Vondel's prozavertaling (waaraan Westerbaen hier de voorkeur gegeven heeft
boven de berijming) wordt dit kernachtig en kleurig weergegeven (WB VI, 422, reg. 132-135):
35

... hierom zocht Ulysses gedurigh my eenen nieuwen lack op den hals te worpen,
en angst aen te jagen: hierom stroide hy dubbelzinnige geruchten onder het
36
volck, en in zijn hart overtuight, wapende zich met treken ...

35
36

lack: smet, lasterlijke beschuldiging.
treken: listigheden.
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Westerbaen vond het wenselijk wat explicieter te zijn, maar gaat toch duidelijk van Vondel's
vertaling uit (blz. 44):
Hier quam het my van daen dat staegh Ulysses socht
Te vinden yets op my, dat my in lyden brocht,
En door een nieuwe lack my schrick op 't lyf te jaeghen.
37
Hierom so stroyd'hy uyt, nae syn gewoone laeghen
5 Geruchten onder 't volck vol twyfelsinnigheyd,
En heeft, waer dat hy kost, syn list te werck geleyt,
En overtuyght in't hert van 't schelmstuk, dat hy broude,
Socht al syn waepens op waer op hy sich vertroude.

Deze passage biedt tevens een goed voorbeeld van Westerbaen's neiging tot wijdlopigheid.
3. In Aen. V worden de Trojanen direct na hun vertrek uit Carthago door een storm
overvallen, en: ‘Ipse gubernator puppi Palinurus ab alta: // Heu! quianam tanti cinxerunt
aethera nimbi? // Quidve, pater Neptune, paras?’ (vs.12-14a). Vondel vertaalt (WB VI, 606,
reg. 45-48):
... waerom Palinuur, de stuurman, zelf van de stuurplecht zijn volck toeriep:
och, hoe hangt de lucht zoo vol buien? Vader Neptuin, wat hebt ghy voor?
Bij Westerbaen horen wij daarvan een duidelijke echo (blz. 151):
38

de stuyrman Palinuur
Riep selver tot het volck van achtren aen het stuur,
Wat onweer dreyght ons hier? hoe hanght de lucht vol buyen?
Neptuyn, wat hebt ghy voor, of wat wil dit beduyen?

4. In Aen. XII, 56-60, smeekt koningin Amata, moeder van Lavinia, de door haar gewenste
schoonzoon Turnus af te zien van zijn plan een beslissend tweegevecht aan te gaan met
Aeneas: ‘Turne, per has ego te lacrimas, per si quis Amatae // Tangit honos animum (spes
tu nunc una, senectae // Tu requies miserae; decus imperiumque Latini // Te penes; in te
omnis domus inclinata recumbit), // Unum oro: desiste manum committere Teucris’. In
Vondel's vertaling wordt dit (WB VII, 182, reg. 97-103):
o Turnus, ick bidde u, om deze tranen, om d'eere van Amate, zoo u die noch
eenighzins ter harte ga (ghy zijt nu d'eenige hoop en troost van mijnen bedroefden
ouderdom; aen u hangt de roem en het Rijck van Latinus; al het huis leunt en
steunt op u) ick bidde u slechts om eene zaeck: staeck uw opzet, wort niet
hantgemeen met den Trojaen.
Westerbaen volgt Vondel in diens knappe weergave van het begin - ‘per si quis Amatae
tangit honos animum’ laat zich niet zo gemakkelijk in goed Nederlands overbrengen! -, maar
keert daarna terug tot zijn gemoedelijker eigen manier van vertalen (blz. 442-443):
Om dese traenen, om de eere van Amaet
Indien die eenighsins u noch ter herten gaet
(Ghy zijt doch al mijn hoop in dese hooge jaren,

37
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Er staat gewonne, wat echter in de lijst der Druck-fauten verbeterd wordt tot gewoone.
Er staat Palimuur (niet verbeterd onder de Druck-fauten).
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Mijn troost alleen in al wat my magh wedervaeren,
5 In u bestaet den roem van het Latynsch gebied,
Op u steunt al ons huys) so bid ick anders niet
O Turnus, als dat ghy u niet en wilt begeven
Met den Trojaenschen Vorst te kampen om het leven.

Conclusie
De Aeneis van Westerbaen is een degelijk stuk werk. Als vertaling is zij betrouwbaarder dan
die van Vondel en vaak ook duidelijker, al wordt de meerdere duidelijkheid verkregen door
een wat al te gemoedelijk taalgebruik en gaat zij meermalen gepaard met wijdlopigheid. Als
poëzie staat zij echter ver bij de weergave van Vondel achter, óók bij diens vertaling-in-proza.
Westerbaen is er niet in geslaagd uit te komen boven een vlakke gelijkmatigheid, die
dichterlijke verrassingen uitsluit en onvermijdelijk leidt tot monotonie. De ‘gewoonheid’ van
zijn woordgebruik doet bovendien tekort aan de stijl en de toon van het oorspronkelijke epos.
Het pleit voor de dichter, dat hij heeft begrepen herhaaldelijk zijn voordeel te kunnen doen
met gelukkige woordvondsten en wendingen uit de vertaling van Vondel; zijn werk heeft er
ongetwijfeld aan overtuigingskracht door gewonnen. Nog meer pleit het echter voor hem,
dat hij daarbij zijn eigen beperkte talent geen geweld heeft aangedaan en in zijn ontleningen
niet verder ging dan naar de opvattingen van zijn tijd als hulde-betoon aan een voorganger
toelaatbaar en gebruikelijk was. Westerbaen's dichterlijke integriteit maakt zijn werk
sympathiek.

§ 4. De ‘Aeneis’-vertaling van Roeland van Engelen
In hetzelfde jaar 1662, waarin Jacob Westerbaen met De Laetste ses Boecken zijn vertaling
van de Aeneis voltooide, verscheen er ook in Antwerpen een Nederlandse uitgave van
Vergilius' epos. Een eigenlijk titelblad ontbreekt, maar er is een fraai frontispice met de
volgende tekst:
P. // Virgilius // Maro. // Verduijtst // R.V.E. // A. Diepenbeeck inu: C. Caukercken
fec: // Gedruckt tot Antwerpen, by Marcelis Parijs, inde Cammerstraet inden
swerten Hondt. 1662.
Het betreft hier een rijk uitgegeven boekwerk in quarto-formaat, met de Latijnse tekst van
de Aeneis (in cursief) op de even en de Nederlandse vertaling op de oneven bladzijden. Die
laatste tellen steeds 32 versregels; het aantal regels van het daarmee corresponderende
Latijn varieert van ongeveer 20 tot 30, al naar de vertaling in omvang is uitgedijd. Voor elk
van de twaalf boeken is een plaat voorzien die - met blanco verso-zijde - tussen de eerste
Latijnse en de eerste Nederlandse bladzijde van het betrokken boek werd ingevoegd, zonder
39
te worden mee-gepagineerd. Op één na zijn al deze platen ontworpen door Abraham van
Diepenbeek, die ook het frontispice ontwierp; de ene uitzondering betreft de plaat bij boek
XI, die op naam staat van Erasmus Quellinus. Van Caukercken, die op het frontispice als
graveur daarvan vermeld staat, sneed van de platen alleen die voor het tweede boek; de
andere zijn van drie verschillende plaatsnijders, onder wie Petrus de Jode met zeven
werkstukken verreweg de belangrijkste plaats inneemt.

39

Bij het eerste boek is de plaat vervangen door de kop van Vergilius naar een oud medaillon.
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Ondanks al deze zorg voor de uitvoering werd de beoogde opzet niet bereikt; het boek kwam
maar voor de helft klaar. Tegenover de Latijnse tekst van Aen. VII, 24-46, vinden wij op blz.
391 nog de daarmee corresponderende vertaling. Maar het Latijn van Aen. VII, 47-67, dat
op blz. 392 staat afgedrukt, krijgt geen Nederlandse tegenhanger meer op blz. 393. In plaats
daarvan zijn achter elkaar de vijf platen opgenomen, die voor de boeken VIII tot XII bestemd
waren, telkens met blanco verso-zijde en zonder paginering. Een toelichting wordt er niet
bij gegeven.
De situatie spreekt trouwens voldoende voor zichzelf om een verklaring overbodig te
maken. Het is duidelijk, dat het boek gereed gemaakt werd naar gelang de kopy binnenkwam.
Telkens als de vertaler een gedeelte van de Nederlandse tekst had afgeleverd, werd dit
meteen gezet, onder bijvoeging van het corresponderende Latijn op de even bladzijden.
Toen men echter tot het begin van Boek VII gevorderd was, kwam er plotseling stagnatie.
De meest voor de hand liggende verklaring is wel, dat de vertaler door ziekte en dood
verhinderd werd zijn werk verder voort te zetten. De drukker - tevens uitgever? - Marcelis
Parijs zag zich daardoor genoodzaakt te beslissen wat hij met de reeds gezette en
waarschijnlijk ook al (geheel of gedeeltelijk) afgedrukte vellen zou doen, en hoe hij aan de
gravures voor de onvertaald gebleven boeken toch nog een bestemming kon geven. Zoals
uit de custoden van de blzz. 391 en 392 blijkt, was er waarschijnlijk al iets meer gezet dan
bewaard is gebleven. De custos van de Nederlandse tekst op blz. 391 verwijst naar een
voortzetting met ‘Men-zeet’, die van het Latijn op blz. 392 met ‘Continuo’ naar Aen. VII, 68.
Dit rechtvaardigt het vermoeden dat de Nederlandse tekst, die op blz. 393 tegenover het
verweesde Latijn van blz. 392 had moeten staan, oorspronkelijk aanwezig was, terwijl met
het zetten van de blzz. 394 (Latijn) en 395 (Nederlands) althans een begin was gemaakt.
Maar met blz. 392 eindigde - zoals uit de foliëring blijkt - een vel, en de drukker heeft gemeend
dat hij dáár dus de tekst het best kon afbreken. De schamele rest van de vertaling was hem
de toevoeging van een nieuw vel, waarvan slechts enkele bladzijden - 393 en een deel van
394-395 - bedrukt zouden kunnen worden, kennelijk niet waard. Wèl vond hij het verantwoord,
de vijf gravures voor de boeken VIII tot XII nog op de afgebroken tekst te laten volgen; zij
vormden een attractie te meer en waren nu eenmaal betaald. Als deze veronderstelling juist
is, eindigt dus de Nederlandse tekst niet precies op het punt waar de vertaler de pen had
neergelegd, maar is er een klein gedeelte van het daarop volgende zetsel uit economische
overwegingen onafgedrukt weer vernietigd.

De vertaler
De initialen R.V.E., waarmee de vertaler wordt aangeduid, zijn die van de Antwerpse dichter
Roeland van Engelen. Behalve de Aeneis heeft deze ook nog een vertaling van Guarini's Il
pastor fido op zijn naam staan, alsmede een oorspronkelijk toneelspel: Den Coninck van
Napels ofte In wanhoop hoop. Over zijn leven is niet veel meer bekend dan dat hij vóór 1650
40
factor was van de rederijkerskamer ‘Den Olyftack’ en daarna behoord heeft tot ‘De Violieren’.
Als mijn interpretatie van de eigenaardige wijze, waarop de

40

Een goed overzicht van wat er over Van Engelen bekend is, vindt men in het hoofdstuk dat P.E.L. Verkuyl
aan diens Pastor fido-vertaling wijdt in zijn proefschrift: Battista Guarini's ‘Il Pastor Fido’ in de Nederlandse
dramatische literatuur, diss. Utrecht (Assen 1971), blz. 340-379; het overzicht vooral op blz. 341-348.
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uitgave van zijn Aeneis-vertaling werd afgesloten, juist is, kan men daaraan toevoegen dat
hij aan het einde van 1661 of in het begin van 1662 gestorven moet zijn, waarschijnlijk vrij
plotseling.
In alle drie de werken, die wij van hem kennen, volgt Van Engelen een eigen spelling
welke hij in een betoog aan de lezer toelicht en verdedigt. Het is steeds hetzelfde betoog,
al blijkt de versie daarvan in de Aeneis-vertaling - zijn laatste werk - hier en daar herzien of
aangevuld. In ons verband heeft het geen zin op de taalkundige beschouwingen van de
auteur in te gaan, maar met het oog op de citaten dien ik wèl aan te geven op welke
spelling-eigenaardigheden men bedacht moet zijn om Van Engelen's tekst te kunnen volgen.
De eenvoudigste manier om dit te doen is het overnemen van de duidelijke samenvatting,
die P.E.L. Verkuyl geeft in zijn hoofdstuk over diens vertaling van Il pastor fido:
De belangrijkste afwijkingen van het normale spellingbeeld uit
zeventiende-eeuwse teksten zijn wel: de schrijfwijze ii voor de klank die wij in
gesloten lettergrepen met ie aanduiden; i voor ons ie in open lettergrepen; ou
voor ons teken oe; en ouw voor ons ou. De ij-klank, die bij ons nu eens met ij
dan weer met ei wordt aangeduid, blijkt Van Engelen alleen met het teken y aan
41
te geven.
Verkuyl heeft ook de aandacht gevestigd op de eigenaardigheden in Van Engelen's woorden taalgebruik. Er blijken bij de Antwerpse dichter herhaaldelijk woorden voor te komen, die
niet of niet zó in lexicographische naslagwerken zijn terug te vinden, maar waarvan Verkuyl
42
- m.i. terecht - aanneemt dat zij toch als Zuidnederlands moeten worden beschouwd. Wij
hebben al vaak genoeg gezien, hoe vrij dichters uit de 16de en 17de eeuw ter wille van maat
of rijm met de vormen en betekenissen van een woord kunnen omspringen, om aan te
nemen dat iets dergelijks ook bij Van Engelen mag worden verondersteld. Dat zou voor een
deel de ontoereikendheid van de lexica ten opzichte van zijn woordgebruik kunnen verklaren.
Wat Van Engelen's hantering van de taal betreft, signaleert Verkuyl - naast gevallen van
geforceerde woordvolgorde en zinsbouw - het herhaaldelijk voorkomen van adiectiva
postposita, en een frequent gebruik van persoonsvormen zonder onderwerp. Bovendien
‘vindt men (herhaaldelijk) aan het begin van een versregel het terugwijzende demonstrativum
43
dat gebruikt, dat in de meeste gevallen het best kan worden weergegeven met (en) wel’.
Dat alles geldt evenzeer voor Van Engelen's Aeneis-vertaling als voor zijn Pastor-Fido
Verduyts. De lectuur van zijn werk wordt er bepaald niet door vergemakkelijkt, al went men
vrij snel aan het ongebruikelijke spellingbeeld. Het meest verwarrend is naar mijn ervaring,
dat ou steeds onze oe representeert; gout moet dus worden gelezen als goet en zout als
zoet.

Het voorwerk
Het voorwerk brengt allereerst in acht bladzijden het spelling-betoog, dat

41
42
43

P.E.L. Verkuyl, Guarini's ‘Il Pastor Fido’, blz. 347.
Ibidem, blz. 365-369.
Ibidem, blz. 369-370.
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44

gericht is Tot den onverdielden Lezer en dat ik nu verder buiten beschouwing kan laten.
Dan volgt de opdracht van het boek Aen de Iovnckhyt, waarin de auteur zijn jeugdige
lezers uiteenzet dat hij hun zijn vertaling aanbiedt ‘tot verlichtinge des lerens’ van het Latijn.
Hij koos de Aeneis, want: ‘Voor zo veel als den Rym [versta: de poëzie] belanght, wete ik
genen schryver beter als Virgilius: Den Voorst der Poeten’. En om een vreemde taal - in dit
geval het Latijn - te leren,
zo heb ick bevonden dat met Rymen van buyten te-leren, altyt het beste
gevaren ben; mits deze wel te-verstaan: het-gene zo wanneer jmanden zo veel
mout wouwde doun, van het Latyn ende Duyts van buyten te-leren, ick gelove,
45
hem daer mede wel bevinden zouwde; vermits niit te-zeer steunende op het
Duyts (het geen zeer mouyelyck zouwde wezen van woort tot woort over te-zetten)
oft oock op zyn ygen zelven: maar hem te bevragen, aan degene die het Latyn
wel verstaan. Vaart wel.
Het is er Van Engelen dus niet in de eerste plaats om te doen, de Aeneis toegankelijk te
maken voor wie geen Latijn kennen; hij wil zijn lezers in de gelegenheid stellen zich door
vergelijking van de Latijnse en de Nederlandse tekst met de taal van de eerste vertrouwd
te maken. Hij is er zich evenwel van bewust, dat zijn vertaling daarbij slechts een gebrekkig
hulpmiddel kan zijn. Terecht voegt hij de waarschuwing toe dat hij niet woordelijk heeft
kunnen vertalen, zodat men niet uitsluitend op zijn ‘Duyts’ of op eigen conclusies mag afgaan.
Voor serieuse lezers blijft het wenselijk de hulp van een Latinist in te roepen, ter aanvulling
van wat zijn overzetting als leerboek niet geven kan.

De vertaling
Uit deze Opdracht valt af te leiden, dat Van Engelen met zijn boek een soort aequivalent
wilde geven van de tweetalige Homerus-edities, die in zijn tijd gangbaar waren en waarin
46
de Latijnse vertaling mede bedoeld was als hulpmiddel bij het aanleren van het Grieks. Hij
zag daarbij echter over het hoofd, dat de bewuste interpretationes latinae ad verbum steeds
in proza waren gesteld en geen aanspraak maakten op andere verdiensten dan die van
philologische nauwkeurigheid. Zelf bleef hij bij zijn opzet óók aan literaire aspiraties
vasthouden: zijn vertaling ad verbum moest er tèvens een in verzen zijn. In tegenstelling tot
Vondel begreep hij niet dat het een het ander uitsloot en een poging tot combinatie neerkwam
op het zoeken naar de quadratuur van een cirkel.
Deze tweeslachtigheid doet het werk van Van Engelen dan ook verzanden in een reeks
van compromissen, forceringen en inconsequenties, die noch aan de letterlijkheid noch aan
de poëzie gelegenheid bieden zich te ontplooien. Als hij probeert letterlijk te vertalen, wordt
hij door de eisen van metrum en rijm gedwongen tot gewrongen zinsconstructies en tot
allerlei kleine toevoegin-

44
45
46

In Pastor-Fido Verduyts luidt de titel: ‘Aan den onverdeelden Leser’. Verkuyl geeft geen verklaring voor
het adiectief. Naar mijn mening moet het worden opgevat als: niet door iets anders afgeleide, aandachtige.
Hier kennelijk in de betekenis van mits.
Zie boven, blz. 585-587 over de bronnen van Glazemaker's Ilias-vertaling.
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gen, hetzij om een versregel vol te maken, hetzij om te kunnen uitkomen bij een passend
rijmwoord. Wanneer hij zich wat meer laat gaan en op bescheiden schaal amplificeert - er
zijn inderdaad toevoegingen, die vers-technisch niet noodzakelijk zijn en slechts verklaard
kunnen worden uit het pleizier van de dichter in het detail dat hij naar eigen vinding aan het
tafereel bijdroeg -, dan keert hij onmiddellijk daarop schuldbewust tot de letterlijkheid terug.
Toch leveren deze niet-noodzakelijke amplificaties vrijwel het enige bewijs voor het bestaan
van een sprankje dichterlijk vermogen bij Van Engelen; in de tweede van de straks volgende
vertaal-proeven zullen wij daarvan voorbeelden vinden. Voor het overige brengt de dichter
het nooit verder dan een wanhopig gevecht met de taal, waarin hij steeds weer de verliezer
is, ondanks - of misschien is het juister te zeggen: dóór - zijn jongleren met persoonsvormen
47
zonder subject, absolute constructies, ongewoon woordgebruik en gewrongen zinsbouw.
Van Engelen kent redelijk goed zijn school-Latijn, maar beheerst de taal lang niet grondig
genoeg om zich aan een vertaling van de Aeneis te kunnen wagen. Zo gaan wij b.v. aan
zijn competentie als Latinist twijfelen, wanneer hij in Aen. I, 28, ‘genus invisum’ vertaalt met
48
‘ongeziin geslacht’ (blz. 3). Het gaat hier om de oorzaken van Juno's verbittering tegen de
Trojanen; daartoe behoort ook de schaking en vergoddelijking van Ganymedes, zoon van
Tros aan wie de Trojanen hun naam ontleenden en die een kleinzoon was van Dardanus,
door Jupiter in overspel verwekt en daarom door Juno gehaat. Invisum behoort dan ook
vertaald te worden met ‘gehaat’ en niet, zoals Van Engelen doet, met ‘ongeziin’, hoe letterlijk
49
dit ook moge schijnen. - Nog erger is de fout, die hij maakt in de episode van Kreüsa's
verschijning aan Aeneas, als deze haar in het brandende Troje zoekt. In haar troostende
afscheidswoorden zegt Kreüsa's schim onder meer, dat Aeneas zonder haar verder zal
moeten gaan, aangezien ‘me magna deûm genitrix his detinet oris’ (Aen. II, 788). De grote
moeder der goden is Cybele, echtgenote van Kronos en bij hem moeder van de Olympische
goden. Van Engelen heeft dit niet begrepen en verwart haar met Venus: ‘'t Is Venus di my
houwdt, en schickt my woonplaats aan’ (blz. 113).
Naar aanleiding van Van Engelen's vertaling van Il pastor fido heeft Verkuyl opgemerkt,
dat de Antwerpse dichter in allerlei opzichten niet over de capaciteiten voor een zo moeilijk
werk beschikte: ‘Het is zonder meer duidelijk, dat hij zich met een rijmende vertaling een
50
veel te zware opgave heeft gesteld’. Deze conclusie geldt onverminderd ook voor zijn
vertaling van de Aeneis.
Ter adstructie van het bovenstaande geef ik een tweetal citaten. In het eerste zien wij Van
Engelen op zijn letterlijkst en onhandigst aan het werk, in het tweede wat minder letterlijk
en met wat meer vaardigheid. Ik meen deze

47
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50

Ook zijn rijmen laten wel eens te wensen over. Ik noteerde b.v.: ynden - wenden (blz. 5); liifde - liven
(blz. 113); schimme - beginne (ibidem); zouckt - houck (blz. 191); woorden - geworden (blz. 345);
vervoordren - Hesperien (blz. 389).
Het Latijn - dat ik in deze paragraaf steeds naar Van Engelen's eigen tekst citeer - heeft: ‘Et genus
invisum, & rapti Ganymedis honores’ (blz. 2).
In dit verband doet het er weinig toe, of Van Engelen ongeziin al dan niet in de betekenis van ‘onaanzienlijk’
bezigde; ook dit laatste is in de context onjuist.
P.E.L. Verkuyl, Guarini's ‘Il Pastor Fido’, blz. 377.
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twee fragmenten te mogen beschouwen als redelijke representanten van de minus- en
plus-polen, waartussen zijn werk fluctueert.

Propositio en invocatio
Als proeve van onhandigheid geef ik de vertaling van Vergilius' propositio en invocatio in
Aen. I, 1-11. Op blz. 2 van Van Engelen's boek vinden wij eerst de Latijnse tekst:
Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam fato profugus, Lavinaque venit
Litora: multum ille & terris iactatus & alto,
Vi superûm, saevae memorem Iunonis ob iram:
5 Multa quoque & bello passus, dum conderet vrbem,
Inferretque deos Latio; genus vnde Latinum,
Albanique patres, atque altae moenia Romae.
Musa mihi causas memora, quo numine laeso
Quidve dolens regina Deûm tot voluere casus
10 Insignem pietate virum, tot adire labores
51
Impulerit. Tantaene animis caelestibus irae?

Op blz. 3 staat daartegenover de volgende vertaling:
De wapens en den Man, ick zingh, di drouvich vluchten
Eerst, van Troyansche kust, naar 'dItaliansche luchten
52
Kompt aan Lavinas' strand'. Door noot-lot zo-veel le ,
Gesolt op landt en baar, met hoge machten stre,
5 En Iunos langen wrock: oock veel door oorloghs plagen,
Ter-wyl hy bouwdt de stadt, zyn Goden al gaat dragen,
In Latium; geslacht, waar uyt dat den latyn,
De Vaders van Albaan, Rooms wallen hooch noch zyn.
53
Vertelt my Muus waar-om, wat Godthyt zo 't onvreden,
10 Zo enen waarden man, met onhyl dus bestreden,
Der Goden Koningin, aan al dees rampen brocht;
Is dan in Goden haat? het-geen ick niit en docht.

Van Engelen begint héél letterlijk: ‘De wapens en den Man, ick zingh’, al verwaarloost hij
daarbij het feit dat Vergilius arma in oneigenlijke zin gebruikte, met de betekenis ‘wapenfeiten’.
Vervolgens geeft hij qui ... profugus ... venit niet onhandig weer met ‘di ... vluchten ... kompt’.
Of het praesens kompt (in plaats van quam) toegeschreven moet worden aan een interpretatie
van venit als tegenwoordige tijd, valt niet vast te stellen. Op zichzelf lijkt dit

51

52
53

In Vondel's proza-vertaling (WB VI, 354, reg. 35-46):
‘... (ick) zing van den oorlooghsman, die eerst door nootlot van de Trojaensche kusten gevlught, te Lavinie
aen den oever belandde; die door het gewelt der Goden en Junoos onverzetbaren wrock gedreven, zoo
lang te water en te lande omzworf, en zoo veel in den oorloogh overbroght, terwijl hy bezigh was met
een stadt te stichten, en zijne Goden in Latium te voeren; waer uit de Latijnen en Vaders van Alba
gesproten, en daer de hooge muren van Rome gebouwt zijn. O Zanggodin, errinner my d'oirzaecken:
wat Godtheit men te na quam; of waerom de vergramde Koningin der Goden dien overgodtvruchtigen
man aen zoo veele zwarigheden holp. Zijn de Goden in den hemel oock aen zulck een toornigheit
onderhevigh?’
le: lee, leed. - Zo ook in de volgende regel stre: stree, streed.
Muus: Muze.
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mij zeker niet uitgesloten, maar daar staat tegenover dat hij in reg. 6 eveneens een praesens
gebruikt (bouwdt voor conderet), al is er daar geen uitgangspunt voor een misverstand.
Doordat in zijn eerste regel vluchten in rijmpositie staat, ziet Van Engelen zich genoodzaakt
Italiam enigszins geforceerd te vertalen met ‘'dItaliansche luchten’. In reg. 3a verraadt
‘Lavinas' strand'’, dat hij Lavina litora - er had Lavinia moeten staan, maar dat kan een
onnauwkeurigheid zijn geweest in de door hem gebruikte tekst-editie - niet begrepen heeft
als strand van Lavinium. - In reg. 3b-5 blijven de vertaalde onderdelen zonder logisch
zinsverband vrijwel los naast elkaar staan. In reg. 3b werd ‘Door noot-lot’ kennelijk ingevoegd,
om goed te maken dat fato uit reg. 2 van het Latijn tot dusver onvertaald was gebleven. Het
daarop volgende ‘zoveel le’ maakte in reg. 4 een rijmwoord op e(e) nodig; terwille daarvan
werd Vi superûm met de persoonsvorm stre verbonden (‘met hoge machten stre’). In reg.
5 gaat de vertaler echter door, alsof er in het voorgaande - zoals in het Latijn! - enkel van
lijden en niet ook van strijden sprake was geweest; ‘oock veel door oorloghs plagen’ sluit,
òver het stre van reg. 4 heen, bij ‘zo-veel le’ uit reg. 3 aan. - Reg. 7b-8 zijn al bijzonder
ongelukkig uitgevallen. Om te beginnen maakt Van Engelen een fout bij de vertaling van
genus vnde Latinum (waaruit het Latijns geslacht ...). Vermoedelijk heeft hij ‘Latinus’ gelezen
en dit opgevat als een substantief: ‘geslacht, waar uyt dat den latijn ...’. Verder heeft hij in
reg. 7 van het Latijn altae blijkbaar verward met alta, zodat hij dit adiectief op ‘wallen’ betrekt
in plaats van op Rome. Het resultaat van deze twee vergissingen is een ondoorzichtige zin,
die pas enige - hoewel niet de juiste - zin krijgt, wanneer wij in reg. 8 hooch als adiectivum
postpositum onderkennen. De betekenis wordt dan: ‘geslacht, waaruit de Latijn, de Albaanse
stamvaders en de hoge muren van Rome zijn voortgekomen en nog steeds bestaan’. - In
de invocatio is het niet anders. Ik wijs slechts op de willekeurige invoeging van ‘Der Goden
Koningin’ in reg. 11, midden in een toch al gecompliceerde zin waarvan ‘wat Godthyt’ (reg.
9) het subject is. Verder valt de toevoeging van reg. 12b - die zowel de regel moet vullen
als een rijmwoord opleveren - geheel uit de toon. Niet alleen wordt de kracht van de
voorafgaande rhetorische vraag door dit ‘antwoord’ gebroken, maar ook is het niet het
antwoord dat Vergilius wilde suggereren.
Er zouden in deze korte passage nog wel meer ongerechtigheden te signaleren vallen.
Maar het bovenstaande is, dunkt mij, voldoende om aan te tonen, hoe ondeskundig en
stuntelig Van Engelen vertaalt, als hij zich enkel door het streven naar letterlijkheid laat
leiden.

Het ‘huwelijk’ van Aeneas en Dido
Tegenover deze cumulatie van onhandigheid stel ik mijn tweede citaat, als proeve van wat
hij bereikt wanneer hij wat zelfstandiger tegenover het Latijn durft zijn. Ik koos daarvoor de
episode over het ‘huwelijk’ van Aeneas en Dido tijdens de jachtpartij buiten Carthago (Aen.
IV, reg. 151-172).
Op blz. 188-190 vinden wij in Van Engelen's uitgave de Latijnse tekst:
Post quam altos ventum in montes, atque invia lustra;
Ecce ferae saxi deiectae vertice caprae
Decurrere iugis. alia de parte patentes
Transmittunt cursu campos, atque agmina cervi
5 Pulverulenta fuga glomerant, montésque relinquunt.
At puer Ascanius mediis in vallibus acri
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Gaudet equo, iamque hos cursu, iam praeterit illos,
Spumantemque dari pecora inter inertia votis
Optat aprum, aut fulvum descendere monte leonem.
10 Interea magno misceri murmure caelum
Incipit: insequitur commista grandine nimbus.
Et Tyrij comites passim, & Troiana iuventus (.)
Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros
Tecta metu petiere: ruunt de montibus amnes.
15 Speluncam Dido, dux & Troianus eandem
Deveniunt. prima & Tellus, & pronuba Iuno
Dant signum. fulsêre ignes, & conscius aether
Connubij, summoque vlularunt vertice Nymphae.
Ille dies primus leti, primúsque malorum
20 Causa fuit. neque enim specie famáve movetur,
Nec iam furtivum Dido meditatur amorem;
54
Coniugium vocat; hoc praetexit nomine culpam.

De Nederlandse vertaling staat er, op de gebruikelijke wijze, tegenover op blz. 189-191.
Deze luidt:
Ten-lesten nu geraackt,
Tot op het hoogh-geberght, het wilt zyn ste verzaackt,
Sprinkt langhts 't geberchten-heen, schuyl-houken al verlaten,
Zouckt ruymer ruympten strax. en kiist de wyde straten:
5
De Gyten op 't gebercht, di smyten stientiens neer
En hun-li genen tyt, tot spel of tegenweer;
De dynen [= damherten] met gedruys, doun 't stof ten-hemel vligen,
55
Het hardt [= hert] verlaat de hoocht, loopt naar de natte wigen ,
Op heuvels van gelyck, daar staat-het dick en-kyckt,

54

55

In Vondel's proza-vertaling (WB VI, 556-558, reg. 196-219):
‘Endelijck om hoogh op de bergen, en buiten 's weeghs, ontrent de schuilhoecken gekomen, begosten
de wilde geiten van de steenrotsen af te springen, en over de heuvels hene te rennen. Aen den anderen
kant vliegen de harten by heele troepen van 't geberghte, en stuiven over vlacke dalen en zandige duinen
hene. Maer het kint Askaen vermaeckt zich met een moedigh paert, midden in de dalen, en rent nu 't
eene nu 't andere wilt voorby, en wenscht en belooft Diane haer deel van den buit, indien hem onder dit
weerloos wilt een schuimbeckende everzwijn, of rossen leeuw, van het geberghte in den mont kome
loopen. Middelerwijl betreckt de lucht, en begint het afgrijsselijck te donderen: daer op volgen slaghregens
en hagelbuien: de Tyrische en Trojaensche jeught, en de Dardaner, Venus neef, loopen beangst overal
elck hunnes weeghs over het velt, om ergens onder dack te schuilen: heele stroomen storten ten bergh
af. Dido en de Trojaensche Vorst geraecken in een zelve spelonck by elckandere: en eerst gaf d'Aerde,
daerna Juno, de bruiloftsgodin, een voorteken: het weerlichte; de lucht nam kennis van hunne bruiloft,
en de Berghnymfen huilden boven op de steile steenklip. Die dagh was eerst een oirzaeck van haere
doot, en eerst een oirzaeck van haren val: want Dido paste voortaen op goet nochte quaet gerucht,
nochte hielt haer minne langer voor sluickery; maer gaf uit aen dien helt verlooft en getrouwt te zijn: met
dezen deckmantel zochtze haer misgreep te bewimpelen’.
wigen: vlakten, velden? - Hier hebben wij te doen met een van Van Engelen's ongebruikelijke woorden,
wellicht rimae causa enigszins vervormd. In ieder geval moet dit het aequivalent zijn van campos in reg.
4 van het Latijnse citaat. Uit de toevoeging van ‘natte’ blijkt, dat Van Engelen denkt aan een tegenstelling
met de dorheid van het rotsachtige ‘hoogh-geberght’.
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En of de grote schaar, naar zyne zyde wyckt ;
Den iongelingh Askaan, in 't midden der vallyen
57
Verheucht in 't swiftich Ros, de Hardten wilt hy myen
58
En rent di al voorby; dan wenscht een everswyn
Quam af, of rossen Leuw, zyn deel te-mogen zyn.
Nu midler-tyt de lucht, begint zich 't overtrecken,
59
Den windt di ruyst in 't loof; de wolken ziit-men recken ,
De druppels hoort'm op 't bladt, oock eer-men 't woort gewaar;
En al de hoofsche ieucht, di maackt zich strax van-daar;
60
Derdanschen Venus Neef , loopt om een dack te-krygen,
(Den hagel di begint, en kompt op d'aarde zygen)
En als hy langhs het velt, met vrees een schuylplaats zouckt,
Zo kompt den vollen vlout, geschoten uyt den houck.
61
Eneas in een Den , met Dido quamen schuylen,
Noch vreesden deze ruympt, daar dickmaals leuwen huylen,
Als 'd aarde 'd weerlicht zondt, voor-eerst voor waarhydt uyt,
Daar-naar oock Iuno zelfs, dat Dido was de bruyt;
62
En doun begon de lucht door 't vuyr oock ken te-krygen,
63
'T gehuyl der Nimphen me, der stien-roots wouwd' niit zwygen.
Di uur was eerst voor-al, een oorsaak van haar doodt,
En past op gout noch quaat, van naam en faam ontbloot:
Zy denckt niit hou de min, met listen te-bedecken;
Dan roupt het huwlyck daar, om alles zo 't ontvlecken.

Het zou geen moeite kosten ook in deze passage dezelfde soort fouten en eigenaardigheden
aan te wijzen als in de vorige. Men lette b.v. op de foutieve vertaling van vocat als ‘roept’ in
plaats van ‘noemt’ in de laatste regel. Ik laat dat aspect ditmaal echter rusten om de aandacht
te vestigen op de meerdere vrijheid die Van Engelen zich hier veroorlooft, weliswaar ten
koste van de letterlijkheid, maar ten voordele van de begrijpelijkheid. Dat hij daarbij moeilijke
gedeelten - b.v. de begeleiding van de ‘bruiloft’ door Tellus, Juno, de lucht en de bergnimfen
- wel eens anders interpreteert dan Vergilius ze bedoelde, mogen wij hem nauwelijks kwalijk
nemen. Het doorhakken van dergelijke knopen behoorde tot de vertaal-techniek van zijn
tijd, en er komt tenminste iets zinnigs uit tevoorschijn. Opmerkelijk zijn echter de amplificaties
in de regels 5-6, 9-10, 16-17, 24. Daar geeft Van Engelen er blijk van, over genoeg
verbeeldingskracht te beschikken om aan de beschreven situatie kleine details toe te voegen,
die er de levendigheid van verhogen. De geiten, die op hun vlucht ‘stientiens neersmyten’
64
(reg. 5) zijn raak gezien. Reg. 6 is minder geslaagd, zowel door het ontbreken van een
persoonsvorm als door het gebruik
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daar staat-het dick.... zyne zyde wyckt: daar blijft het dikwijls even staan om te kijken of de jachtstoet zijn
kant uitkomt.
swiftich: snelle? - Vgl. Oudemans' Middel- en Oudned. Wrdbk. VI, 705; alsmede P.E.L. Verkuyl, Guarini's
‘Il Pastor Fido’, blz. 365, met name noot 91.
dan: maar. Evenzo in reg. 32.
recken: zich uitbreiden.
Derdanschen Venus Neef: de Trojaanse kleinzoon van Venus: Ascanius.
Den: hol, schuilplaats van wilde dieren.
ken: kennis (nl. van het huwelijk).
Nimphen... der stien-roots: rots-nimfen. - De komma achter me (mee, mede) heeft slechts prosodische
waarde en dient om de caesuur aan te duiden.
Of is de ‘vondst’ slechts een onjuiste vertaling van saxi deiectae vertice? Dat lijkt mij zeker niet helemaal
uitgesloten.
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van het woord tegenweer, dat niet in deze context past en kennelijk op rijmdwang berust.
Daarentegen is in reg. 9-10 de tekening van het vluchtende dier, dat telkens omkijkt waar
zijn achtervolgers blijven, weer een goede vondst - zij het met de restrictie dat het bewuste
dier een hert is, van wie wij ons deze gedragslijn moeilijk kunnen voorstellen. De regels
16-17 bevatten de beste van deze amplificaties; vooral het hóren van de druppels nog
vóórdat men ziet of voelt dat de regen begonnen is, getuigt van scherpe waarneming. Dat
in reg. 24 de spelunca, waarin Dido en Aeneas een schuilplaats zoeken, als een verlaten
leeuwenhol wordt voorgesteld, is niet onaanvaardbaar, en dat de beide vorsten desondanks
niet ‘vreesden deze ruympt’, accentueert nog eens indirect de hevigheid van het noodweer.
Een geslaagde vertaling kan men ook dit fragment zeker niet noemen! Maar hier is de
Nederlandse tekst tenminste zonder àl te veel moeite te volgen, en de amplificaties brengen
er een spoor van levendigheid in. Gelukkig voor de lezers, ligt het gemiddelde van de vertaling
in het algemeen wat dichter bij het tweede citaat dan bij de minus-pool van het eerste. Maar
daarmee is dan ook wel alles gezegd wat er aan goeds te zeggen valt.

Invloed van Vondel?
De vraag dringt zich op, of Van Engelen - evenals Westerbaen - de Aeneis-vertaling van
Vondel gekend en daarvan bij zijn werk gebruik gemaakt heeft. De even stuntelige als
eigenzinnige vertaal-techniek van de Antwerpenaar maakt het echter bijzonder moeilijk, op
deze vraag een bevredigend antwoord te geven. De afstand tussen zijn taalgebruik en dat
van Vondel is zó groot dat er nauwelijks rechtstreekse ontleningen mogelijk zijn, die als
bewijs van afhankelijkheid kunnen gelden.
Ik heb op twee manieren getracht een oplossing voor het probleem te vinden. Eerst heb
ik een reeks plaatsen vergeleken, waar Vondel van de Latijnse tekst afwijkt, om na te gaan
of de afwijking ook bij Van Engelen voorkomt. Vervolgens heb ik een aantal letterlijke
vertalingen van beide auteurs naast elkaar gelegd. Als zowel door de een als de ander
getracht wordt de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk ad verbum weer te geven, betekent
dit namelijk niet dat zij daarbij ook tot dezelfde oplossingen, woorden en termen moeten
komen. Er blijft een zekere marge, binnen welke de auteur ook bij grote tekstgetrouwheid
toch een eigen stempel aan zijn taal geven kan. Bij Vondel is dat stempel geprononceerd
en persoonlijk genoeg om gemakkelijk herkenbaar te zijn. Is er in het werk van Van Engelen
iets te vinden, dat genoegzaam aan Vondel's stempel herinnert om verband waarschijnlijk
te maken?
De eerste methode leidde niet tot een definitieve conclusie. Van de Vondeliaanse
‘afwijkingen’, die ik onderzocht, bleken er enkele óók bij Van Engelen voor te komen; bij
andere was dit echter niet het geval. Het laatste bevestigt dat de Antwerpenaar inderdaad
van het Latijn uitging en niet van Vondel's vertaling - zoals wij reeds wisten door onze analyse
van het eerste citaat. Daarnaast zouden de gemeenschappelijke afwijkingen er echter op
kunnen wijzen dat hij Vondel toch wel eens raadpleegde: bij wijze van commentaar voor
moeilijke plaatsen in het Latijn. Is dat misschien het geval geweest, toen hij Aen. II, 574,
vertaalde? Het gaat daar om het moment, waarop Aeneas tijdens zijn tocht door het
brandende Troje de oorzaak van alle ellende, Helena, invisa(m) bij het altaar van Vesta
aantreft. Vondel had dit invisa weerge-
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geven met ‘schuw voor alle man’. Van Engelen schijnt daarbij aan te sluiten: ‘(Zy) Versteeckt
haar, aan 'd ouwtaar, van al de wereldt schouwe’ (blz. 99). Maar schouwe staat bij hem in
rijm-positie, zodat wij voorzichtig moeten zijn met het trekken van een conclusie uit deze
overeenkomst; zij zou een toevallig gevolg kunnen zijn van rijmdwang! - In Aen. III, 341,
vraagt Andromache, als Aeneas haar in Epirus ontmoet, of Ascanius zich zijn verloren
moeder nog herinnert. Vondel vertaalde echter: ‘Denckt de knaep noch wel om zijn verloren
vaderlant?’ Van Engelen doet hetzelfde: ‘heucht het [kint] noch zyn's landt?’ (blz. 143), Maar
66
Vondel's interpretatie blijkt te berusten op de commentaar van Stephanus of Taubmann,
en dat zou dus ook voor de vertaling van Van Engelen kunnen gelden, buiten Vondel om.
Opnieuw is er aanleiding tot voorzichtigheid bij het trekken van een conclusie. - Hetzelfde
geldt nogmaals voor de accent-verzwaring, die Vondel in Aen. I, 94, aanbrengt door ‘terque
67
quaterque beati’ te vertalen met ‘duizentmael geluckiger’. Van Engelen heeft hier: ‘Geluckich
duzent-maal’ (blz. 9). Maar ligt het niet voor de hand terque quaterque met een
goed-vaderlandse uitdrukking weer te geven in plaats van vast te houden aan ‘driewerf, ja
vierwerf’, dat in het Nederlands zoveel minder expressief is?
Langs deze weg kwam ik dus niet tot zekerheid, al valt niet te ontkennen dat de
gesignaleerde overeenkomsten op enig verband tussen de beide vertalingen zouden kùnnen
wijzen.
Bij de toepassing van mijn tweede methode ben ik in de eerste plaats uitgegaan van de
beide hierboven geciteerde fragmenten, omdat ik daarbij in de noten óók Vondel's vertaling
heb opgenomen. De lezer kan dus zelf de beide teksten vergelijken.
In het eerste fragment vragen slechts drie overeenkomsten de aandacht. In reg. 5 wordt
ira, juist maar niet vanzelfsprekend, vertaald als wrock; in reg. 6 deos (Penaten) als zyn
Goden, met toevoeging dus van een possessivum dat in het Latijn wel bedoeld wordt, maar
er niet staat. Vondel's Aeneis-in-proza heeft in beide gevallen precies hetzelfde. Toeval of
niet? Vooral bij de interpretatie van ira als wrock in plaats van toorn is het laatste zeker niet
ondenkbaar. Bovendien heeft ook Vondel hoog bij muren getrokken in plaats van bij Rome.
- In het tweede fragment hebben de beide Nederlandse teksten méér woorden en
uitdrukkingen met elkaar gemeen, die niet direct met het Latijn gegeven zijn. Zo in reg. 3 bij
Van Engelen schuyl-houken; in reg. 9 heuvels; in 27 ken (bij Vondel: kennis); in 30 En past
68
op gout noch quaat. Het laatste geval heeft de meeste overtuigingskracht, maar al met al
leveren ook de overeenkomsten in dit tweede fragment geen bewijs op, dat als definitief kan
worden beschouwd.
Ik heb dus ook nog enkele andere passages op woord-overeenkomsten onderzocht. Het
resultaat was echter steeds weer hetzelfde: meermalen is er een treffende gelijkheid die
samenhang doet vermoeden, maar steeds blijft deze te vluchtig om zekerheid te verschaffen.
Wel heb ik kunnen constateren, dat Van Engelen zich gaandeweg wat minder moeite gegeven
heeft om letterlijk te
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Zie boven, blz. 409.
Zie boven, blz. 408.
Zie boven, blz. 405.
In Vondel's vers-vertaling van 1660: ‘Noch past op naem en faem’ (vs. 237). Houdt hiermee de tweede
helft van Van Engelen's regel verband: ‘van naam en faam ontbloot’? Van Engelen zou in 1661 de beide
Vondel-vertalingen gekend kunnen hebben.
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vertalen. Het is trouwens aannemelijk, dat hij al doende tot het inzicht gekomen is dat het
resultaat van zijn letterlijkheid niet opwoog tegen de inspanning en de tijd die zij hem kostte.
Daardoor zou hij wat volgzamer geworden kunnen zijn ten aanzien van de commentaren
en voorbeelden, waarvan hij gebruik maakte. Oók ten aanzien van Vondel's vertaling? In
ieder geval vinden wij in het zesde boek - het laatste dat Van Engelen voltooide - een paar
plaatsen die wel héél dicht bij de tekst van zijn voorganger aansluiten.
Als Aeneas, op zijn tocht door de onderwereld, de schim van Dido voor zich ziet
wegvluchten, roept hij haar na: ‘Siste gradum, teque adspectu ne subtrahe nostro. // Quem
fugis?’ (Aen. VI, 465-466a). Vondel vertaalde: ‘Blijf toch staen, en vertreck niet uit onze
oogen. Wien vliet ghy?’ (WB VI, 712, reg. 501-502). Bij Van Engelen vinden wij dit vrijwel
letterlijk terug: ‘Blyft doch een wynigh staan, vertreckt niit uyt ons ógen, // Wi vliidt ghy?’ (blz.
347).
Na zijn terugkeer op de bovenwereld voegt Aeneas zich weer bij zijn reisgenoten en zet
met hen koers naar Caieta: ‘Ille viam secat ad naves, sociosque revisit. // Tum se ad Caietae
recto fert litore portum’ (Aen. VI, 899-900). Bij Vondel: ‘Eneas neemt zijnen -wegh naer de
schepen, en bezoeckt zijne mackers: daer na vaert hy, recht uit, het strant langs, naer de
haven van Kajete toe’ (WB VI, 748, reg. 937-939). Bij Van Engelen (blz. 387):
Eneas nempt den wech, waar dat zyn vlote was,
Bezouckt zyn mackers al, gezont en wel-te-pas.
Daar-naar vaart hy recht-uyt, en langhs de stranden henen,
Tot voor Kaieten schoon de vloot is gaaf verschenen.

Deze laatste plaatsen geven voor mij de doorslag. In combinatie met de eerder besproken
overeenkomsten leveren zij m.i. voldoende grond om te concluderen, dat Van Engelen in
ieder geval Vondel's Aeneis-in-proza gekend heeft, en op een later tijdstip misschien ook
de berijming uit 1660 onder de ogen heeft gekregen. Voor zijn vertaling maakte hij er een
schaars gebruik van; waarschijnlijk raadpleegde hij Vondel's werk meer bij wijze van
commentaar dan om eraan te ontlenen. Toch deed hij ook dit laatste wel eens, aanvankelijk
om zijn voordeel te doen met gelukkig-gevonden afzònderlijke woorden bij zijn voorganger,
maar later met een toenemende neiging om op wat ruimere - zij het nog steeds: zeer beperkte
- schaal aan hem te ontlenen.

Conclusie
De Aeneis-vertaling van Roeland van Engelen heeft geen enkele literaire waarde. Maar uit
literair- - of, als men liever wil: cultuur- - historisch oogpunt heeft zij wel degelijk betekenis.
Zij brengt ons namelijk in aanraking met een poging, die wij in de epische situatie ten onzent
gedurende de 17de eeuw niet eerder zijn tegengekomen: die om bij de vertaling van een
bewonderd epos letterlijkheid en dichtvorm beide te realiseren. Dat die poging bij voorbaat
tot mislukking gedoemd was, doet aan het interessante van het verschijnsel niet af.
Nieuw is eveneens de opzet van Van Engelen: door middel van een letterlijke vertaling
de Aeneis ook in de oorspronkelijke taal voor zijn lezers toegankelijk te doen worden, althans
hen te helpen zich het Latijn eigen te maken. Doordat de praktijk hem noodzaakte gaandeweg
steeds meer water in
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de wijn van zijn letterlijkheid te doen, is er van deze opzet niet veel terechtgekomen.
Opmerkelijk is verder, dat Van Engelen het de moeite waard vond zijn eigen vertaling
69
moeizaam tot stand te brengen en wellicht op eigen kosten uit te geven, ondanks het feit
dat hij blijkbaar die van Vondel kende. De verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat hij, toen
hij met zijn werk begon, nog enkel de proza-vertaling van Vondel kende en daarnaast een
werk wilde stellen, waarin diens letterlijkheid nog werd overtroffen en bovendien de dichtvorm
gehandhaafd bleef. Als dit juist zou zijn, moet de kennismaking met Vondel's Aeneis-in-verzen
- in de loop van 1661? - voor hem, evenals voor Westerbaen, een pijnlijke verrassing zijn
geweest, omdat daarmee een belangrijke basis voor zijn werk wegviel. Overigens is het ook
70
mogelijk, dat Van Engelen niet van Vondel's berijmde vertaling geweten heeft en tot het
einde toe in de mening verkeerde met de zijne iets nieuws te brengen. In het andere geval
heeft hij zich - weer: evenals Westerbaen - door de teleurstelling niet laten weerhouden om
zijn eigen werk voort te zetten, en heeft hij misschien zelfs een enkele maal Vondel's
71
vers-vertaling als aanvullende ‘bron’ gehanteerd.
En tenslotte verdient het aandacht, dat de belangstelling voor het epos ook in de Zuidelijke
Nederlanden zo daadwerkelijk naar voren komt: eerst bij Syceram en nu bij Van Engelen.

§ 5. De ‘Aeneis’-vertaling van Dirck Doncker
Eén jaar na het verschijnen van Westerbaen's volledige en Van Engelen's onvoltooide
Aeneis-vertaling zag de laatste overzetting van Vergilius' epos het licht, die de 17de eeuw
heeft opgeleverd: die van Dirck Doncker. Het titelblad van deze hekkesluiter vermeldt:
Publius // Virgilius // Maroos // Twaalf boekken van // Aeneas, // Vertaald, in
Nederlands Gedicht, met // 't zelfde getal der regelen, door // Dirck Doncker. //
Virgil. 1. georg. // - Labor omnia vincit // Improbus. // Nihil tam difficile, quin
inquirendo investigari, // Et incipiendo perfici possit. // Vignet // Tot Gouda, //
Gedrukt by Kornelis Dyvoort, Stadts Drukker, in 't // vergulde A, B, C. In 't jaar
72
1663.
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De vermelding op het frontispice ‘Gedruckt by Marcelis Parijs’ maakt het niet onwaarschijnlijk, dat het
ging om een uitgave ‘voor den Autheur’.
Een enkele overeenkomst (zie boven, blz. 621, noot 68) is niet voldoende als bewijs voor het tegendeel.
Het lijkt mij uitgesloten, dat het onvoltooid-blijven van Van Engelen's vertaling zou moeten worden
toegeschreven aan frustratie vanwege de verschijning van Vondel's Vergilius-in-verzen. Als de Antwerpse
dichter tot de conclusie gekomen was dat zijn werk geen zin meer had, zou hij van publikatie hebben
afgezien of - wanneer er daarvoor reeds te veel was afgedrukt - de eerste zes boeken als afgerond geheel
hebben uitgegeven. Het abrupte afbreken van de tekst aan het begin van boek VII valt als decisie van
de auteur-zelf m.i. niet te verklaren.
De beide Latijnse citaten onderstrepen, dat de auteur een bijzonder moeilijk werk heeft ondernomen
door een vertaling te willen geven, waarvan het aantal versregels overeenkomt met die van de
Latijnse tekst. - Het eerste citaat is ontleend aan Georgica I, 145b-146a: ‘rusteloze arbeid overwint
alle moeilijkheden’. Het tweede citaat, waarvan ik de herkomst niet heb kunnen achterhalen, luidt
in vertaling: ‘Niets is zó moeilijk, of het kan door onderzoek nagevorst en door eraan te beginnen
voltooid worden’.
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Het nieuwe in deze vertaling is, dat Dirck Doncker zich bindt aan het aantal versregels bij
Vergilius en voor elke hexameter één alexandrijn geeft, waardoor de omvang van hun beider
werk precies dezelfde is.
Na voltooiing van de Aeneis zette Doncker zijn werk voort en bracht op dezelfde wijze
óók de Eclogae en de Georgica in het Nederlands over. Zodoende kwam - 28 jaar na die
van Vondel - een tweede volledige Nederlandse Vergilius-in-verzen tot stand, die in 1688
uitgegeven werd onder de titel:
Publius // Virgilius // Maroos // Herders-kóuten en Land-gedichten: // midsgaders
// De XII. Boecken van Aeneas. // Vertaald in Nederduitsch Rym, met het zelfde
getal // der regelen, door // Dirk Doncker. // Den tweeden Druk. // Verçierd met
kurieuse kopere Platen. // Vignet // Tot Gouda, // By Andries Endenburgh,
Boeckverkooper, woonende op // de Markt, in de Chronijk. In 't jaar 1688.
Dat het ‘Den tweeden Druk’ betreft, kan uiteraard alleen op de vertaling van de Aeneis slaan;
die van Eclogae en Georgica verschijnt hier voor het eerst. En zelfs voor De XII. boecken
van Aeneas is deze aankondiging eigenlijk niet juist. Zoals Geerebaert al heeft opgemerkt,
73
is de ‘herdruk’ niet meer dan een titeluitgave. De onverkocht gebleven exemplaren van de
editie-1663 werden, ontdaan van het voorwerk, toegevoegd aan de nieuwe vertaling van
Herders-kóuten en Land-gedichten; daarvóór werd een nieuw voorwerk geplaatst, in
hoofdzaak gelijk aan dat van 1663, maar aangepast aan het feit dat nu het volledige werk
van Vergilius erdoor werd ingeleid. Het gevolg is, dat er géén doorlopende paginering kon
worden aangebracht. Na het - evenals in 1663 ongepagineerd gelaten - voorwerk volgt van
blz. 1 t/m 94 de vertaling van de Eclogae en de Georgica, waarna die van de Aeneis opnieuw
met blz. 1 begint en doorloopt tot en met 300. - De ‘kurieuse kopere Platen’, waarvan het
titelblad spreekt, zijn in de Aeneis-vertaling ingeplakt, één voor elk boek, en vallen buiten
de paginering. De desbetreffende bladen hebben een blanco achterzijde; boven-aan is
vermeld bij welke bladzijde zij moeten worden ingevoegd. De fraaie gravures beslaan slechts
het midden van het blad; daarboven en daaronder is een beknopt argumentum in proza
afgedrukt, dat - behoudens weglatingen en samenvattingen - woordelijk ontleend blijkt aan
de Inhoudt die Vondel in zijn proza-vertaling aan de verschillende boeken van de Aeneis
laat voorafgaan.
In 1703 werd deze volledige Vergilius-vertaling nogmaals op de markt gebracht, ditmaal
‘In s' Gravenhage, By Johannes Kitto, Boekverkoper’. De tekst van het titelblad is - afgezien
van het boekverkopers-adres - gelijkluidend aan die van 1688; alleen wordt het werk nu
aangekondigd als Den darde Druk. Maar wéér heeft Geerebaert aangetoond dat dit onjuist
74
is. De editie- 1703 is niets anders dan een titeluitgave van die uit 1688; behalve het titelblad
werd er niets veranderd.
In hoeverre Dirck Doncker zelf bij de ‘uitgaven’ van 1688 en 1703 betrokken is geweest,
valt niet uit te maken. Wij weten over deze auteur slechts wat er omtrent hem uit het voorwerk
van zijn vertaling van de Aeneis blijkt: namelijk dat hij een burger van Gouda was. Het lijkt
overigens redelijk te veronderstellen, dat hij zijn aandeel heeft gehad in de editie van 1688.
De
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A. Geerebaert, Lijst van gedrukte vertalingen, blz. 181, sub 17. I.
Ibidem, blz. 182, sub 17. II.
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toevoeging van de Herders-kóuten en Land-gedichten, de adaptatie van het voorwerk aan
de nieuwe situatie, het inplakken van de kopergravures: alles wijst erop dat er zorg aan het
boek werd besteed, en maakt het waarschijnlijk dat de auteur daarbij de stuwende kracht
is geweest. Nu hij ook de Eclogae en de Georgica vertaald had, zal deze een uitgave van
zijn vollèdige Vergilius-in-verzen gerealiseerd hebben willen zien.
Daarentegen meen ik, dat de uitgave van 1703 geheel buiten Dirck Doncker om heeft
plaats gevonden, hoogstwaarschijnlijk na diens dood. De onverkocht gebleven exemplaren
van de editie-1688 kwamen toen op de een of andere manier in handen van de Haagse
boekverkoper Kitto, die probeerde er een nieuwe markt voor te vinden door middel van een
titelblad dat de restantexemplaren voorstelde als een derde druk.
In werkelijkheid zijn de Vergilius-vertalingen van Dirck Doncker echter alle slechts éénmaal
in druk verschenen; die van de Aeneis in 1663, die van Eclogae en Georgica in 1688.
In het vervolg van deze paragraaf behoef ik dan ook enkel aandacht te besteden aan de
Twaalf boekken van Aeneas uit 1663.

Het voorwerk
Doncker's vertaling verscheen als royale uitgave in quarto, met een uitvoerig voorwerk van
22 pagina's. De auteur zet dit in met een Opdracht van zijn boek aan Jacob Bonser,
vroedschapslid van Gouda en gedelegeerde der stad in de Staten van Holland. Deze opdracht
kenmerkt zich door haar rhetorisch Latijn en door de welhaast serviele toon, waarop Doncker
zijn vertaling onder de bescherming van Bonser's gezaghebbende naam stelt. Over zijn
werk zelf zegt hij hier niet veel, en in ieder geval niets dat hij later niet uitvoeriger uiteenzet
in zijn bericht ‘tot den Lezer’. - Op deze Opdracht volgt een lang Lofdicht, Ter eere van den
uitmuntendsten Poëet Virgilius Maro, in 136 alexandrijnen. Ook daarin viert de rhetoriek
hoogtij. De meest treffende regels zijn volgens mij de volgende, waarin de Bijbelse
beeldspraak aan die rhetoriek een onverwacht perspectief toevoegt:
'k Wist, Hy meer eer vereischte, als toeliet myn vermôgen,
Oók vrucht'lóós was al 't doen, tót 't welke ik wierd bewôgen:
75
Maar armoedsóffer kan, met pennings-gift volstaan :
Dies ik beteuterd, ving nóch evenwel dus aan ...
(reg.9-12)

Dan komt het belangrijkste stuk uit het voorwerk: Den Auteur tot den Lezer. Doncker legt er
rekenschap af van de wijze, waarop hij bij zijn vertaling te werk is gegaan. Tegen de
Aeneis-overzettingen van dichters als Vondel en Westerbaen kan hij niet op; daarvan is hij
zich ten volle bewust. De rechtvaardiging van zijn werk ligt dan ook in het feit dat het van
andere aard is dan het hunne. Hij heeft de Aeneis namelijk vertaald op de manier waarop
‘den vernuftigen en lóf-verdienden Poëet Bruno (my voôrgegaan in het regelrymen van
Maroôs herderskóut)’ het de Eclogae gedaan had. Doncker doelt hier op de Eclogae ofte
Harders-kouten van de Hoornse conrector Henrick Bruno, die in 1653 voor de eerste en in
1658 voor de tweede maal verschenen waren. Men vindt daarin de Latijnse en de
Nederlandse tekst naast elkaar
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Zie Marcus 12: 41-44.
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afgedrukt, waarbij zoveel mogelijk regel voor regel met elkaar correspondeert. Het is de
76
realisering van deze correspondentie, die Doncker als regelrymen aanduidt en die hij nu
op de Aeneis heeft toegepast. Zodoende kwam hij tot een vertaling ‘met 't zelfde getal der
regelen’ als de oorspronkelijke tekst.
Gezien de omvang van het epos, is dit een krachttoer! Het Nederlands heeft in het
algemeen immers méér woorden nodig dan het synthetischgestructureerde Latijn om hetzelfde
te zeggen. Om binnen het ‘getal der regelen’ te blijven, moest Doncker dus het aantal
woorden tot het uiterste beperken. Maar bovendien moest hij binnen de regels het aantal
syllaben in overeenstemming brengen met de eisen van de alexandrijn, wat in de praktijk
een tweede beperking betekende. Doncker is er zich dan ook van bewust, dat hij zijn doel
slechts heeft kunnen bereiken door forceringen van het Nederlands. Volmondig geeft hij
toe:
Dat ik in verscheide eigen namen, ende zommige redenen, veêl verkórtingen
gebruikt hebbe, de vereischte vloeijendheid óók niet getroffen, in tegendeel
merkkelykke hardigheid gepleêgd ...
Niet zonder enig recht zou men kunnen menen dat hij er verstandiger aan gedaan had, niet
‘vruchtelóós een wichtig stuk aan te vangen, en 't zelfde onçierlyk te voltrekken’.
Daartegenover stelt hij evenwel de overtuiging, dat verandering van spijs doet eten:
Maar antwóórde: gelyk verandering van kost, op ongewone wyze toebereid,
grage tongen ontsteêkt tót proeving, zóó beêlde my óók in, eenige lust nóch tót
het lezen, by zommige, doôr deze myne gedronge regelbesnydinge, te zullen
verwekken ...
Daarmee inaugureert hij tenslotte een nieuwe manier om de Aeneis te vertalen. En hij hoopt
dat anderen hem op die weg zullen volgen ‘om yder met de penne te bestaan dit myn gering
begonne werk pryswaardiger af te malen [lees: maken?]’
Om het voor de lezers gemakkelijker te maken zijn Nederlandse versregels met de
corresponderende Latijnse te vergelijken, heeft Doncker ze genummerd. In tegenstelling tot
wat in de Latijnse edities gebruikelijk was, telt hij echter niet per vijf, maar per vier regels;
dus 4 - 8 - 12 enz. Bovendien heeft hij - eveneens in tegenstelling tot de gewoonte in Latijnse
edities - de ‘halve afgebroôkken’ (d.w.z. door Vergilius niet voltooide) versregels niet
meegeteld, al vertaalt hij ze natuurlijk wel en óók als ‘halve’ regels. Het gevolg daarvan is,
dat zijn regelnummering slechts met die van de Latijnse tekstuitgaven overeenstemt, zolang
er in het betrokken boek geen onvoltooide regels voorkomen; daarna komt er een verschil
dat met het aantal halve regels langzaam oploopt. De discrepantie is echter nooit zó groot
dat de corresponderende Latijnse regel er onvindbaar door wordt; het maximale verschil (in
boek II) bedraagt
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Bruno zelf had deze term niet gebruikt. In zijn Woord-vooraf Aen den bescheydenen Leser wijst hij er
slechts op ‘dat ick my niet alleen aen de rijm, maer oock aen elcke reghel hebbe gebonden, soo dat men,
mijns wetens, minder noch meerder vaersen in mijn werck, dan in 't sijne sal vinden, behalven in sulcke
Harders-kouten die on-even ghetal hebben, en de welcke met even ghetal van vaersen uyt te drucken,
om de rijm, noodtsaeckelijck was’; in dat laatste geval telt Bruno's vertaling dus een regel meer of minder
dan het Latijn.
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77

negen. Toch is er aanleiding zich af te vragen, waaròm Doncker deze afwijkende nummering
toepast, die alleen maar afbreuk doet aan zijn bedoeling ze te doen dienen ‘om te vaardiger
Virgilius in zyn Latijnsche vaarzen daar op te konnen naar zien’. De meest waarschijnlijke
verklaring is wel, dat hij daarmee het verschil tussen Vergilius' hexameters en zijn eigen
alexandrijnen wilde doen uitkomen. Gepaard rijmende alexandrijnen laten zich logischer
met even dan met oneven nummers tellen; vandaar de opklimming met vier in plaats van
vijf. Bovendien vormen ‘halve afgebroôkken’ regels geen werkelijke alexandrijn; vandaar
dat hij ze buiten zijn rijmschema houdt - de halve regels blijven steeds ‘verweesd’ - en als
onvolwaardig niet meetelt.
Tenslotte heeft Doncker ook nog in margine alle verzen of versgedeelten, die
spreekwoordelijke waarde hebben verkregen, in het Latijn opgenomen. Zodoende kunnen
deze ‘leerspreuken’ tot hun recht komen, óók als ‘myn duidsche styl iemand te veêl walgde’.
- Na deze belangrijke uiteenzetting volgen nog negen bladzijden met drempeldichten. Die
laatste geven echter geen aanleiding er uitvoerig op in te gaan. Ik kan volstaan met te
vermelden dat er daaronder één is van Doncker's ‘voorbeeld’ Henrick Bruno. Voor het overige
zullen de lofdichters wel voornamelijk gezocht moeten worden in de Goudse vrienden- en
kennissenkring van de auteur. P. Crabeth zal ongetwijfeld behoord hebben tot het geslacht
van de beroemde gebroeders Dirck en Wouter Crabeth, die zulk een belangrijk aandeel
hadden in het tot-stand-komen van de glasschilderingen in de St. Janskerk van hun vaderstad.
Verder herkennen wij onder hen de Goudse schilder-dichter Christoffel Pierson, die bovendien
het medaillon met de kop van Vergilius ontwierp waarmee het voorwerk op de verso-zijde
van de laatste bladzijde wordt afgesloten. Enkele jaren later zou deze Pierson zelf ook een
78
viertal boeken van de Aeneis in Nederlandse verzen overbrengen.

De vertaling
In het Tot den Lezer erkende Doncker, dat zijn vertaling ontsierd wordt door een overmaat
aan ‘verkórtingen’, vooral in eigennamen, en door een ‘merkkelykke hardigheid’ van zijn
stijl. De verkortingen zijn inderdaad talrijk; vormen als Oront (Orontes), Kloanth (Cloanthus),
Illyr (Illyria), Yl'jum (Ilium), g'loof, g'lieven, yv'rig, roôs'ge komen voortdurend voor. Men went
daar echter spoedig aan, en in het algemeen is het effect dan ook weinig storend. De stroeve,
vaak geforceerde zinsconstructie, waarover Doncker niet in details treedt, vormt een veel
ingrijpender tekort. Zij wordt veroorzaakt door een veelvuldig gebruik van absolute
constructies, het weglaten van pronomina als subject, en het forceren van woordbetekenissen
of woordvormen ter wille van maat en rijm. Een goed voorbeeld van Doncker's vertaaltrant
vindt men in zijn weergave van Aen. I, 29-33. Vergilius besluit daar zijn opsomming van de
redenen voor Juno's wrok tegen de Trojanen aldus:
His accensa super, jactatos aequore toto
Troas, reliquias Danaum atque immitis Achilli,
Arcebat longe Latio, multosque per annos
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In Boek I moet men er bovendien rekening mee houden, dat Doncker - evenals Vondel - ook de vier
inleidende versregels vertaalt, die aan Arma virumque cano voorafgaan en tegenwoordig algemeen als
een latere toevoeging worden beschouwd.
Zie boven, blz. 594.
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Errabant, acti fatis maria omnia circum.
79
Tantae molis erat Romanam condere gentem.

Doncker ‘regelrymt’ deze vijf regels als volgt (blz. 2):
Hier doôr, wraakgierig, heêft van Latium gedwongen
Al d' ov'rige Trojaans, Achill, en Griek ontsprongen:
Zeer deêrlyk t'zee gezóld, omzworven zonder rust,
(Doôr't nóódlót dus gepraamd) veêl jaren menig kust.
't Was zóó bezwaard een werk 't Romeinsche vólk te stichten.

Men lette op het ontbreken van een pronomen bij de persoonsvorm in de eerste (zij = Juno)
en in de derde regel (zij = de Trojanen), alsmede op de onduidelijkheid in reg. 2, waar
d'ov'rige Trojaans zeker niet onmiddellijk wordt begrepen als ‘het overschot van de Trojanen’.
In de regels 3-4 is de zin bijzonder stroef geconstrueerd, terwijl het ontbreken van een
pronomen enige moeilijkheid oplevert bij het volgen van de overgang van Juno naar de
Trojanen als subject.
Als voorbeeld van Doncker's manipuleren met woordvormen geef ik zijn vertaling van
Aen. VII, 454-457, waar de Furie Alecto zich aan Turnus bekend maakt en hem met haar
fakkel in laaiende vijandschap tegen de Trojanen doet ontsteken:
Respice ad haec: adsum dirarum ab sede sororum:
Bella manu letumque gero.
Sic effata, facem juveni conjecit et atro
80
Lumine fumantes fixit sub pectore taedas.

Doncker vertaalt (blz. 158):
Ziet herwaart: ik ben hier uit der vloekzust'ren hól:
'k Voer kryg, en dóód in d'hand.
Dus sprak, worp d' jong'lingk toe een fakkel, en zy vol
Zyn boezem met een tórts, wiens vlam bruinróókkend schene.

Wij zien de Goudse dichter hier óver de halve regel heenrijmen. Belangrijker is echter, dat
hij in de derde regel vol gebruikt voor ‘vulde’ en in de vierde ‘scheen’ vervormt tot schene.
Dat laatste komt veelvuldig voor; het is de gewone manier van de dichter om een mannelijke
rijmklank tot een vrouwelijke te maken.
Uit de beide bovenstaande citaten blijkt tevens, dat Doncker's ‘regelrymen’ gepaard gaat
met een nauwe aansluiting bij de Latijnse tekst. Dat ligt trouwens voor de hand. Als het
aantal regels gelijk moet blijven, dient in principe elke afzonderlijke regel dezelfde inhoud
te hebben als zijn Latijnse correspondent. Helemaal uitvoerbaar is dit uiteraard niet. De
Nederlandse zínsbouw (hoe stroef gehanteerd ook) maakt kleine omzettingen in de
woordvolgorde vaak onvermijdelijk, zodat een Latijnse uitdrukking of term soms pas in een
volgen-
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Vertaling van Vondel (WB VI, 356, reg. 66-71): ‘Over al deze dingen verbittert, zoo keerdeze de Trojanen,
van het zwaert der Griecken en den ongenadigen Achilles noch overgeschoten, en over al de zee gesolt,
verre van Latium; zulcks datze van het nootlot gedreven, menigh jaer op zee, langs alle kusten omzworven.
Zoo groot een zwarigheit was' er aen vast, eer men het Roomsche volck kost planten’.
Vertaling van Vondel (WB VI, 786, reg. 490-494): ‘Keer uw gezicht herwaert: hier ben ick uit het hol der
vervloeckte Gezusteren tegenwoordigh: ick heb oorloogh en doot in mijne hant. Aldus sprekende smeetze
den jongelingk een fackel toe, en stack hem een roockende en doncker brandende torts in den boezem’.
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de regel kan worden weergegeven. Maar aan het einde van de zin - na twee of hoogstens
drie regels - is bij Doncker de correspondentie met het Latijn altijd weer hersteld. Verder
ondervindt ook hij de juistheid van Vondel's opmerking dat er niet in rijm te vertalen valt
‘zonder afdoen of toedoen’ aan de oorspronkelijke tekst. Men moet hem evenwel nageven
dat hij er in het algemeen in geslaagd is dit tot het uiterste te beperken, al blijft er ook bij
81
hem wel eens een woord onvertaald of moet hij er ter wille van het rijm een toevoegen.
Door deze nauwe aansluiting bij de oorspronkelijke tekst vertoont de vertaling van Doncker
op verschillende punten overeenkomst met die van Roeland van Engelen. Ook hier wordt
gezocht naar een combinatie van letterlijkheid en versvorm. Ook hier manifesteert zich
ongetwijfeld de invloed van de tweetalige Homerus-edities met hun interpretatio latina ad
verbum van elke regel, al heeft bij Doncker die invloed zich door het intermediair van Bruno's
vertaling van de Eclogae doen gelden. Ook hier is de overzetting kennelijk bedoeld om náást
de Latijnse tekst te worden gelezen, al werd deze laatste - anders dan bij Van Engelen en
bij Bruno - ditmaal, waarschijnlijk uit financiële overwegingen, niet mede afgedrukt. Ook hier
worden taal en stijl ondergeschikt gemaakt aan een onmogelijke opzet, en leidt dit tot moeilijke
verstaanbaarheid of op zijn minst ‘merkkelykke hardigheid’.
Bij alle overeenkomst is er echter toch ook een belangrijk verschil tussen de beide
vertalingen. Van Engelen streeft - althans in principe - naar letterlijkheid om zodoende zijn
werk mede tot hulpmiddel te maken voor de studie van het Latijn. Om het aantal regels, dat
hij daarvoor nodig heeft, bekommert hij zich niet; zó weinig zelfs dat hij zich gaandeweg wel
eens een amplificatie veroorlooft. Bij Doncker daarentegen gaat het in de eerste plaats om
‘regelrym’; zijn letterlijkheid is daarbij meer hulpmiddel dan uitgangspunt. Vandaar dat hij
gemakkelijker dan Van Engelen kleine afwijkingen of onvolledigheden aanvaardt, maar
zorgvuldig amplificaties vermijdt die een toename van het aantal versregels zouden
betekenen.
Hoewel beide vertalingen uit poëtisch oogpunt evenzeer als mislukkingen moeten worden
beschouwd, kan toch niet worden ontkend dat Doncker's Aeneis het in lees- en
verstaanbaarheid wint van die van Van Engelen. Dat komt niet alleen doordat bij hem de
82
ongebruikelijke woorden ontbreken, die kenmerkend zijn voor de Antwerpse dichter, maar
ook en vooral doordat hij minder onhandig en eigenzinnig dan deze zijn zinnen op eigen
houtje construeert. Terwijl wij bij Van Engelen eerst na veel aarzeling konden besluiten tot
beïnvloeding door de Aeneis-in-proza van Vondel en dan nog slechts op zeer bescheiden
83
schaal, is het bij Doncker zonder meer duidelijk dat hij van het begin af een veelvuldig en
dankbaar gebruik van deze vertaling heeft gemaakt. Hij gaat daarin zelfs zó ver, dat Vondel
herhaaldelijk zijn eigenlijke uitgangspunt blijkt te zijn geweest. Weliswaar moet diens proza
op het Procrustes-bed van het regelrym telkens een even pijnlijke als ingrijpende aanpassing
ondergaan, maar er blijft toch genoeg van over om de herkomst te kunnen vaststellen;
genoeg ook om althans énige versoepeling van de ‘merkkelykke hardigheid’ in Doncker's
verwrongen en geforceerde zinsbouw te veroorzaken. Doordat bij zijn opzet de letterlijkheid
slechts secundair was, behoefde de
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Zo b.v. in reg. 3 van het eerste citaat ‘zonder rust’, dat in het Latijn geen aequivalent heeft.
Zie boven, blz. 618-619, noot 55 en 57.
Zie boven, blz. 620-622.
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Goudse dichter er zich niet van te laten weerhouden Vondel te volgen, ook wanneer deze
meer ad sensum dan ad verbum had vertaald.

Invloed van Vondel
Ook in deze afhankelijkheid van Vondel richtte Doncker zich naar het voorbeeld van Henrick
84
Bruno, al spreekt hij - anders dan deze - in zijn Tot den Lezer niet over verplichtingen aan
zijn voorganger. Hoezeer deze intussen een feit zijn, valt reeds op te maken uit vergelijking
van de beide hierboven gegeven citaten met de corresponderende tekst van Vondel, die ik
85
mede daarom in mijn annotatie heb opgenomen. Een bijzonder treffend geval vindt men
in Doncker's vertaling van Aen. III, 245b-246a, waar sprake is van de profeterende Harpij
Celaeno: ‘Celaeno, // Infelix vates’. Vondel had dit vertaald met: ‘Celeno, die altijt onweer
86
kraeit’ en Doncker neemt dit onveranderd over: ‘Celaeno, die altyd kraeide onweêr’ (blz.
55). Niet minder sprekend is de ontlening in de weergave van Aen. VI, 466, waar Aeneas
bij de ontmoeting met Dido in de onderwereld haar vluchtende schim naroept: ‘Quem fugis?
extremum fato quod te alloquor hoc est’. Bij Vondel vinden wij hiervoor: ‘Wien vliet ghy? Het
is, Godt woudt's, voor 't leste dat ick u noch eens aenspreeck’ (WB VI, 712, reg. 502-503);
bij Doncker: ‘Wien vlied gy? 't is gódwóuds, voôr 't lest, dat ik u spreêkke’ (blz. 131).
De afhankelijkheid gaat niet zó ver, dat wij alle onnauwkeurigheden en foutieve vertalingen
van Vondel bij Doncker terugvinden. Deze heeft wel degelijk ook de Latijnse tekst met ernst
geraadpleegd en dusdoende meermalen een kleine onjuistheid uit de proza-vertaling weten
te vermijden. Maar het aantal keren dat hij de aberraties van Vondel overneemt, is toch wel
opvallend groot. Misschien het meest sprekende voorbeeld vindt men in zijn vertaling van
Aen. VII, 408-414. Na koningin Amata tegen de Trojanen te hebben opgezet, begeeft de
Furie Alecto zich naar het verblijf van Turnus om ook deze Rutulische prins in haat tegen
de vreemdelingen te doen ontvlammen:
Protinus hinc fuscis tristis dea tollitur alis
Audacis Rutuli ad muros, quam dicitur urbem
410 Acrisioneis Danaë fundasse colonis,
Praecipiti delata Noto. Locus Ardea quondam
Dictus avis, et nunc magnum manet Ardea nomen;
Sed fortuna fuit. Tectis hic Turnus in altis
87
Jam mediam nigra carpebat nocte quietem.
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Bruno doet dit in een lange tussenzin, die te merkwaardig is om niet te worden geciteerd: ‘... I. van
Vondelen (wiens klare, duydelijcke, onghedrongene, grondighe, bondighe, beknopte, aerdighe, vloeyende,
de Latijnsche manier van spreecken seer wel op eygenschap van de onse draeyende, en om alles in
een woordt te segghen, onverbeterlijcke vertalinghe, my een groot licht, een stercke handt, een vaerdighe
reddinge op verscheydene plaetsen, daer ick anders lichtelijck langher, ofte wel geheel soude voor
hebben staen blijven, geleent heeft) ....’
Zie boven, blz. 628, noot 79 en 80.
Zie boven, blz. 408.
Letterlijke vertaling: ‘Terstond wordt de onheilsgodin door haar grauwe vleugels vanhier gevoerd naar
de wallen [de stad] van de stoutmoedige Rutuliër [Turnus]: de stad waarvan men zegt dat Danaë, daarheen
gedreven door de heftige Zuidenwind, ze met behulp van kolonisten van Acrisius [= koning van Argos,
vader van Danaë] gesticht heeft. Weleer werd de plaats door de voorvaderen Ardea genoemd, en nog
steeds leeft de grote naam Ardea voort, maar haar voorspoed is voorbij. In de verheven gebouwen van
deze stad genoot Turnus in de donkere nacht reeds het midden van zijn slaap [had Turnus reeds de
halve nacht slapend doorgebracht]’.
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Vondel had dit als volgt vertaald (WB VI, 782, reg. 445-451):
zoo wort de felle Godin terstont snel door den wint, op haer vale wiecken, van
hier naer de muren des stouten Rutulers henegevoert: een stadt, zoo men zeit,
gesticht door bouwtroepen, naer Akrisius, haren vader, genoemt. De plaets hiet
eertijts Ardea by de voorvaders: en nu is Ardea een naemhaftige stadt. Maer by
geval lagh Turnus nu hier in 't hooge hof, by duister nacht, in het beste van zijnen
slaep.
In zijn annotatie bij deze regels wijst Verdenius op de onjuistheden die daarin voorkomen.
In de eerste plaats is de naam Danaë weggevallen, waardoor ‘haren vader’ als bijstelling
88
bij Akrisius in de lucht komt te hangen. Verder heeft Vondel Praecipiti delata Noto verkeerd
verbonden; hij betrekt deze woorden op Alecto (‘snel door den wint ... henegevoert’) in plaats
van op Danaë. - ‘En nu is Ardea een naemhaftige stadt’ geeft niet weer wat er bij Vergilius
in vs.412b staat. Dat hangt samen met het feit, dat Vondel achter vs.412 kennelijk een punt
89
gelezen heeft en als gevolg daarvan Sed fortuna fuit (vs.413a) op het slapen van Turnus
betrokken heeft: ‘Maer by geval lagh Turnus ...’. Tenslotte valt nog de eigenaardige vertaling
van coloni met bouwtroepen te vermelden. Het wordt niet goed duidelijk of Vondel daarmee
- uitgaande van de primaire betekenis van colonus: landbouwer - ‘groepen boeren’ bedoelt
dan wel ‘stedebouwers’; de corresponderende regels in de vers-vertaling doen het laatste
90
vermoeden.
Al deze eigenaardigheden vinden wij precies zo bij Doncker terug, zelfs het wegvallen
van de naam Danaë!
Van hier, straks wreed' Godinne op bruine wiekken zweve
Naar stóute Rut'lus veste (een stadt, zóó werd bericht,
Genaamd naar vaâr Akrys', van 't bóuwvólk óók gesticht)
Snel doôr den wind gevoerd. Eerst Ardea, zóo noemden
5 Voôrvaders deze plaats: nu blyft het een beroemde
Stadt. Turnus by geval, hier in dit hóóge hóf,
Het midden van zyn rust, by duist're nacht, betrof:
(blz.157)

Doncker maakt er zelfs nog een fout bij. Hij betrekt Vondel's ‘naer Akrisius, haren vader,
genoemt’ op de stad in plaats van op 't bóuwvólk. Het is een vergissing die op grond van
de Nederlandse tekst begrijpelijk is, maar ondenkbaar op grond van de Latijnse. Er blijkt uit,
dat Doncker hier uitging van Vondel's vertaling zònder raadpleging van de oorspronkelijke
tekst.
Hoewel er een systematischer en vollediger onderzoek van Doncker's vertaling nodig zou
zijn om tot definitieve conclusies te komen omtrent de invloed die Vondel's Aeneis-in-proza
daarop heeft uitgeoefend, meen ik toch dat wij op basis van het bovenstaande al wel een
voorlopige indruk kunnen formuleren. Het heeft er alle schijn van, dat Dirck Doncker de
Latijnse tekst van Vergilius en de Nederlandse proza-vertaling van Vondel als praktisch
gelijkwaar-
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In Vondel's vers-vertaling van 1660 komt de naam Danaë wèl voor (WB VI, 783, reg. 601).
Het is mogelijk, dat die punt in de door hem gebruikte tekst-editie inderdaad voorkwam. Ik trof er een
aan in de Keulse uitgave (1628) van de Vergilius-editie door De la Cerda.
De bewuste regels luiden (WB VI, 783, reg. 601-602):

Daer Danaë een stadt, gelijck men zeght, liet bouwen
Door troepen, die Akrys haer vaders naem behouwen.
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dige bronnen naast en door elkaar heeft gebruikt. Nu eens richtte hij zich meer naar de ene,
dan weer naar de andere, al naar gelang dit hem bij zijn regelrymen het beste uitkwam - en
waarschijnlijk ook wel: al naar gelang het Latijn hem meer of minder moeite kostte.

Priamus' laatste ogenblikken met Hecuba
Die indruk wordt nogmaal bevestigd bij lezing van het citaat, dat ik hieronder laat volgen ter
illustratie van het gemiddelde resultaat dat Doncker in een samenhangende episode weet
te bereiken. Ik koos daarvoor zijn vertaling van Aen. II, 506-525, waarin Aneas vertelt over
de laatste ogenblikken van koning Priamus. Om het de lezer mogelijk te maken na te gaan,
hoe naast Vergilius ook Vondel als bron heeft gefungeerd, laat ik hun beider tekst voorafgaan.

Vergilius:

510

515

520

525

Forsitan et Priami fuerint quae fata requiras.
Urbis uti captae casum convulsaque vidit
Limina tectorum et medium in penetralibus hostem,
Arma diu senior desueta trementibus aevo
Circumdat nequiquam umeris et inutile ferrum
Cingitur ac densos fertur moriturus in hostes.
Aedibus in mediis nudoque sub aetheris axe
Ingens ara fuit, juxtaque veterrima laurus,
Incumbens arae atque umbra complexa Penates.
Hic Hecuba et natae nequiquam altaria circum,
Praecipites atra ceu tempestate columbae,
Condensae et divum amplexae simulacra sedebant.
Ipsum autem sumptis Priamum juvenalibus armis
Ut vidit: Quae mens tam dira, miserrime conjunx,
Impulit his cingi telis? aut quo ruis? inquit.
Non tali auxilio nec defensoribus istis
Tempus eget; non, si ipse meus nunc afforet Hector.
Huc tandem concede; haec ara tuebitur omnes,
Aut moriere simul. Sic ore effata recepit
Ad sese et sacra longaevum in sede locavit.

Vondel (WB VI, 456, reg. 536-556):
Mogelijck wist ghy oock gaerne, hoe Priaem aen zijn endt geraeckte. Toen d'oude
man den ondergangk der overweldighde stadt, de poorten van zijn palais ter
neder gevelt, en den vyant binnen in zijn hof zagh, schoot hy, bevende van
ouderdom, het harnas, in langen tijt niet gedragen, aen 't lijf, en gorde het zwaert
te vergeefs op de zijde, en begaf zich midden in den drang der vyanden, om zich
doot te vechten. Midden in het hof, onder den blaeuwen hemel, stont een groot
altaer, waer over een oude laurier hing, die met de schaduwe van zijn loof de
Huisgoden bedeckte. Hier zocht zich Hekube met hare dochteren, dicht by
malkanderen (gelijck duiven, by byster onweder schielijck neergevallen) rontom
het altaer te bergen, en zy omhelsden vast de beelden der Goden. Maer toen
zy nu Priaem zelf in 't harnas zagh, dat hy eertijts in zijne jeught droegh, sprackze:
mijn ellendige man, wat dollicheit rijdt u, dat ghy deze wapens aenschiet? of
waer wilt ghy hene? Wy hebben zulck een hulp, zulcke beschermers nu niet van
doen; al waer schoon mijn Hektor zelf
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hier tegenwoordigh. Kom toch hier by ons: dit altaer zal ons al te zamen
beschutten; of wy zullen met malkanderen sterven. Zoo sprekende trockze hem
naer zich toe, en zette den stockouden man op de heilige plaets, daerze zat.
91

Doncker, blz. 39:

510

515

520

525

Gy moôg'lyk gaarne wist, hoe Priaam is gebleven.
Als hy zag 't hóf ontpóórt, en overheêrd de stad,
Oók 't binnenst' van 't palais den vijand in al had:
Met wapens lange ontwend, den óuden man omgórde
92
Niet min zyn bevend' lyf, en zóó te sterven pórde
In 't mid van 's vijands drang, met 't zwaard vergeêfs op zyd.
Op 't middelpunt des hófs, een óuter, Gód gewyd,
Blóót onder d'hemel stond; daar by een óud' lauriere,
Wiens schaduw 't óuter dekt, en blaân óm d'huisgoôn zwieren.
Hier Hekuba, om 't altaar, vald met haar dóchters neêr,
Als duiven plóts'ling doen, in byster zwaar onweêr;
Der Goden beêlden zy daar vast t'omhelzen zoekken.
93
Maar toen ze Priaam zag, met 't harnasch aengetroekken
Zyns jeugds: wat dulheid, sprak ze, u in elende ontzind?
O man! waar heên? waarom ik u in 't harnasch vind?
Zóódanig een behulp, nóch die ons zóó verweren,
Alwaar 't myn Hectór zelf: mach wel deêz tyd ontberen.
Komt hier tóch; dit altaar ons nu beschutten zal;
(Dus sprekend', trok ze hem) óf t'zaam wy sterven all:
En heêft den óuden man deêz plaats, tót rust, bevolen.

Onmiddellijk daarop volgt dan de episode, waarin Pyrrhus de vluchtende Polytes doodt en
Priamus, in een machteloze poging zijn zoon te wreken, smadelijk door zijn vijand wordt
afgemaakt.

Conclusie
Evenmin als de vertaling van Roeland van Engelen heeft die van Dirck Doncker enige literaire
waarde. Niet alleen vanwege de onmogelijke opzet die bij voorbaat elke poëtische opvlucht
uitsloot, maar ook omdat Doncker te weinig dichterlijke aanleg bezat om zelfs incidenteel
meer te kunnen doen dan passen en meten. Hij blijft beneden het peil, dat zijn voorbeeld
94
Henrick Bruno bij dezelfde opzet ten opzichte van de Eclogae had weten te bereiken,
hoeveel ook daarop valt af te dingen. Doncker komt nooit uit boven het construeren van
moeizaam in elkaar gewrongen regelrymen. Dat desondanks zijn werk leesbaarder is
uitgevallen dan dat van Van Engelen, is enerzijds het gevolg van een andere opvatting
omtrent ‘letterlijkheid’ en anderzijds van zijn grotere afhankelijkheid van Vondel. Deze beide
factoren hangen trouwens nauw met elkaar samen. Voor Doncker is de ‘letterlijkheid’ van
Vondel even aanvaard-
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92
93
94

Ter tegemoetkoming aan de lezer geef ik bij de tekst van Doncker dezelfde regelnummering als bij het
Latijn. In werkelijkheid zijn het bij hem - doordat hij de voorafgaande halve regels uit het Boek niet heeft
meegeteld - reg. 502-521.
te sterven pórde: zich op weg begaf om te sterven.
aengetroekken: aangetrokken (woordvervorming rimae causa).
Dat blijkt duidelijk, wanneer men Bruno's werk legt naast de vertaling van de Eclogae, die Doncker in
1688 liet verschijnen. Bruno weet veel soepeler en vloeiender te blijven dan zijn navolger.
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baar als die van Vergilius, zodat hij in veel ruimere mate bij de eerste kan aansluiten dan
zijn Antwerpse collega die zijn vertaling - althans in principe - bedoelde als middel ‘tot
verlichting des lerens’ van het Latijn door de ‘Iovnckhyt’ aan wie hij zijn werk opdroeg.
Met enige overdrijving, maar zeker niet geheel ten onrechte, zou men kunnen zeggen dat
Doncker de - betrekkelijke! - leesbaarheid van zijn Aeneis aan de proza-vertaling van Vondel
te danken heeft.

§ 6. Besluit
Wanneer Henrick Bruno in 1653 zijn vertaling van Vergilius' Eclogae voor de druk gereed
maakt, verklaart hij in zijn ‘Aen den bescheydenen Leser’ nadrukkelijk:
Had I. van Vondelen [...] de handt soo wel aen 't rijm als aen 't rijmloose
geslaghen, ick soude mijne handen daer wel af, en mijn pen wel t'huys ghehouden
hebben; want dat soude gheweest zijn, Iliada post Homerum scribere.
Vondel had met zijn vertaling-in-proza uit 1646 aan Vergilius niet àlle eer bewezen die hem
rechtens toekwam, en:
soo hebbe ick mijn lust tot dit werck, waer toe sijne wel-gemelte vertalinghe my
de sterckste prickel gaf, niet kunnen weder-houden.
De Aeneis-vertalingen van Westerbaen, Van Engelen en Doncker moeten tegen deze
zelfde achtergrond worden gezien. De ‘sterckste prickel’ voor de drie dichters om Vergilius'
epos in Nederlandse verzen over te brengen, was dat Vondel het in 1646 bij ‘'t rijm-loose’
gelaten had. Diens verdediging van een proza-vertaling had enerzijds wel de stoot gegeven
tot de publikatie van een aantal epos-overzettingen in Nederlands proza (de Odyssee, de
Ilias, de Orlando furioso, de Gerusalemme liberata), maar was anderzijds - vooral ten aanzien
van Vergilius - toch niet als definitief aanvaard. In 1651 tekende Matthijs van de Merwede
er al protest tegen aan, en in 1653 deed Bruno - zij het veel minder agressief - in wezen
hetzelfde.
Bij Westerbaen, Van Engelen en Doncker valt niet met absolute zekerheid vast te stellen,
dat zij hun vers-vertalingen van de Aeneis hebben opgezet om de leemte te vullen die Vondel
gelaten had. Omdat hun werk eerst nà het verschijnen van diens Vergilius-in-dichtvorm het
licht zag, konden zij dit in hun opdrachten en voorberichten niet meer als argument aanvoeren.
Bij Westerbaen kan men echter uit de feiten afleiden, dat hij met zijn vertaling begonnen is
vóórdat Vondel's Aeneis-in-verzen van de pers kwam en naar alle waarschijnlijkheid vóórdat
hij wist dat deze op komst was. Zijn Eerste ses Boecken verschenen ongeveer gelijktijdig
met Vondel's berijming, en uit het lofdicht van Joan Blasius blijkt dat zijn vrienden daarin de
éérste Nederlandse versvertaling van de Aeneis zagen.
Verdenius vraagt zich af, of het samenvallen van de beide uitgaven als kritiek
van Westerbaen op Vondel moet worden beschouwd: ‘Mag men hier enig verband
leggen, nl. dit, dat Westerbaen, de man die ook een klassieke opvoeding had
genoten, eens wilde tonen, hoe Vergilius moest
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worden vertaald?’. Ik meen dat dit uitgesloten moet worden geacht. Niet alleen
weten wij, dat Westerbaen, ondanks zijn theologische polemieken met Vondel,
grote waardering had voor diens dichterschap, maar bovendien zou hij - wanneer
zijn eigen vertaling als kritiek op die van. Vondel bedoeld was - niet zo geregeld
en ‘huldigend’ bij diens proza hebben aangesloten als wij hem hebben zien doen.
Westerbaen zal ongetwijfeld de Latinistische onnauwkeurigheden in Vondel's
vertaling hebben opgemerkt, maar dat belette hem niet er - om nog eens de
uitdrukking van Geerts te gebruiken - tevens het werk ‘van een groot
taalkunstenaar’ in te onderkennen. Zijn opzet was dan ook niet, Vondel te
kritiseren, maar diens ‘rijm-loos’ aan te vullen met ‘rijm’.
Bij Roeland van Engelen is het niet mogelijk na te gaan, of hij reeds aan het werk was, toen
de vers-vertaling van Vondel verscheen. Waarschijnlijk is dit echter wel. Bij zijn opzet kan
hij zich slechts traag en moeizaam door boek na boek hebben heengeworsteld. Dat hij
daarbij af en toe steunde op Vondel's proza-vertaling, staat wel vast; of hij ook diens
Vergilius-in-verzen gekend heeft, blijft echter onzeker. In zijn Opdracht ‘Aen de Iovnckhyt’
legt hij sterk de nadruk op de betekenis van de versvorm, die hij aan zijn werk geeft. Maar
hij heeft daarmee een utilitaire bedoeling - het aanleren van het Latijn. - en beoogt dus iets
anders dan Westerbaen die wilde voltooien wat Vondel onvoltooid gelaten had. Van Engelen
staat dan ook enigszins apart, al doet het accent dat hij legt op de vers-vorm van zijn werk,
vermoeden dat hij meende bezig te zijn met iets dat vóór hem nog geen ander gedaan had.
Ook bij Dirck Doncker hebben wij geen zekerheid. Maar hier is naar mijn mening eveneens
de waarschijnlijkheid groot, dat hij met zijn vertaling begonnen is vóórdat er een
Aeneis-in-verzen beschikbaar was. Hij wilde voor Vergilius' epos doen wat Bruno voor diens
Eclogae had gedaan, en het lijkt mij verantwoord aan te nemen dat hij evenmin als de
Hoornse conrector zich daartoe zou hebben gezet als Vondel ‘de handt soo wel aen 't rijm
als aen 't rijm-loose geslaghen’ had. Het pas- en meetwerk van zijn regelrymen kostte hem
echter zóveel tijd, dat zowel Vondel als Westerbaen hun vers-vertalingen hadden uitgegeven,
voordat hij met de zijne gereed was. Toen had hij evenwel al zóveel energie aan zijn werk
ten koste gelegd, dat hij besloot het desondanks af te maken en te publiceren (met een
beroep op het andersoortige karakter dat het regelrym eraan gaf).
Wij mogen dus concluderen, dat Vondel's proza-vertaling van de Aeneis niet slechts in
het algeméén de belangstelling voor Vergilius' epos heeft gestimuleerd, maar bovendien
een aantal dichters geactiveerd heeft tot het schrijven van een vers-vertaling. Dat Vondel
hen tenslotte allen te vlug af bleek, zodat zijn eigen vers-vertaling vóór de hunne verscheen,
doet daaraan niets af. Het verdoezelt alleen maar het uitzicht op de samenhang tussen de
verschillende publikaties.
Vondel's Aeneis-in-proza heeft echter méér gedaan dan andere dichters activeren tot een
vertaling-in-verzen. Zijn werk was voor hen tevens een voorbeeld, waarvan elk van hen in
meerdere of mindere mate gebruik heeft gemaakt. Het was na 1646 niet meer mogelijk
Vergilius te vertalen, zonder reke-
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A.A. Verdenius, Vondel tussen Latinisten, in: De Nieuwe Taalgids XXXV (1941), blz. 225-229; het
citaat op blz. 227, noot 1.
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ning te houden met de basis die Vondel daarvoor gelegd had - niet doordat hij het Latijn,
maar doordat hij het Nèderlands zo volkomen beheerste. In de Vergilius-vertalingen uit de
tweede helft van de 17de eeuw vinden wij telkens weer het bewijs voor de invloed die hij
daarmee heeft uitgeoefend.
In poëtisch opzicht wint Vondel het met zijn vers-vertaling, ondanks de bezwaren die
96
daartegen kunnen worden aangevoerd, gemakkelijk van zijn drie mededingers. Westerbaen
vertaalt wel vaak nauwkeuriger en duidelijker dan hij, maar door de gemoedelijkheid van
zijn taalgebruik laat hij het epos te veel afglijden naar het niveau van een berijmd verhaal.
Doncker levert met zijn pas- en meetwerk een curieuse prestatie, waaraan géén literaire
waarde kan worden toegekend, maar die als knutsel-rijm betrekkelijk geslaagd mag heten.
Van Engelen daarentegen is er niet in geslaagd aan zijn oorspronkelijke opzet vast te houden;
mede daarom kan zijn werk alleen maar een mislukking worden genoemd.
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Zie boven, blz. 441.
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Hoofdstuk XIII
Vondel's ‘Joannes de Boetgezant’
§ 1. De ‘Joannes’ in zijn context
In 1662 besloot en bekroonde Vondel zijn epische activiteit met de publikatie van Joannes
de Boetgezant, het eerste Bijbelse epos in de Nederlandse Renaissance-literatuur. Het
uitzicht op deze primeur wordt echter bemoeilijkt door het feit, dat dit epos als het ware
ingeklemd zit tussen twee grote leerdichten die Vondel ongeveer terzelfder tijd deed
verschijnen: de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, eveneens van 1662, en De
Heerlyckheit der Kercke, uitgekomen in 1663. Daardoor kon men er gemakkelijk toe komen
meer nadruk te leggen op de ‘heilige stoffe’ die deze drie werken met elkaar gemeen hebben
dan op het verschil in genre. Dat deed reeds Geeraardt Brandt, die in zijn biographie van
Vondel het Bijbel-epos en de beide leerdichten gezamenlijk vermeldt als ‘drie werken van
1
heilige stoffe, of den Godtsdienst betreffende’. Vandaar is het maar een kleine stap naar
genologische gelijkschakeling, waarbij ook de Joannes een leerdicht wordt genoemd, zoals
inderdaad meermalen is gedaan. Deze misvatting werd trouwens in de hand gewerkt door
de omstandigheid, dat de Joannes niet in alle opzichten aansluit bij de contemporaine epische
theorie en bovendien een meer uitgesproken didactische inslag heeft dan de moderne lezer
in een epos verwacht. Voor de 17de-eeuwers was de grens tussen epos en leerdicht, zoals
2
wij reeds eerder hebben opgemerkt, nu eenmaal vloeiender dan voor ons. Vondel heeft
daarvan ruimschoots gebruik gemaakt - wij zullen daarop bij de analyse van zijn epos nader
dienen in te gaan -, maar het genologische onderscheid tussen de Joannes en de beide
leerdichten wordt er niet principieel door aangetast.
Het verschil in genre behoeft echter een innerlijke samenhang niet uit te sluiten. De vraag
dringt zich dus op, of Vondel's ‘drie werken van heilige stoffe’ misschien een soort drieluik
vormen, waarvan de onderdelen elkaar aanvullen en eerst naar de eigenlijke bedoeling van
de dichter kunnen worden verstaan, als zij op elkaar worden betrokken.
Het antwoord blijkt ontkennend te moeten luiden, althans voor wat de Bespiegelingen van
Godt en Godtsdienst betreft, die met hun 7352 versregels het meest omvangrijke gedicht
vormen dat Vondel ooit geschreven heeft. Zij hebben geen rechtstreekse verbinding met de
beide andere ‘werken van heilige stoffe’. Dat ligt trouwens voor de hand, want zij werden
enkele jaren eerder geschreven en zijn dan ook voortgekomen uit een andere geestelijke
preoccupatie van de dichter. Reeds in 1659 waren zij voltooid. In dat jaar gaf Vondel namelijk
zijn Onderwys van het geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit uit, dat - naar zijn eigen woorden
in het bericht aan de lezer - ‘getrocken is uit het vijfde boeck mijner bespiegelingen van Godt
en den Godtsdienst,

1
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Geeraardt Brandt, Het leven van Joost van den Vondel, ed. P. Leendertz jr. ('s-Gravenhage 1932), blz.
55.
Zie boven, blz. 50-51 en 398.
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die noch ongedruckt zijn’. Waarom het geheel eerst drie jaar later werd uitgegeven, is niet
goed duidelijk; wellicht waren er enkele gedeelten, die de dichter nog niet helemaal
bevredigden en die hij vóór de publikatie wilde herzien. Hoe dit echter ook zij, in ieder geval
was Vondel's aandacht na de voltooiing van de Bespiegelingen verschoven. Het zijn niet
meer de geheimenissen van God, die hem bezighouden, maar het ontstaan en de groei van
4
Zijn Kerk op aarde. En het is uit de bezinning op ‘dit werck der wercken’ Gods, dat niet
alleen De Heerlyckheit der Kercke is voortgekomen, maar ook Joannes de Boetgezant.
Deze twee hangen wèl met elkaar samen.
Om die samenhang duidelijk te maken, kan ik niet beter doen dan uitgaan van het
eerstgenoemde werk, al is dit - althans in zijn definitieve vorm - eerst nà de Joannes tot
stand gekomen. In drie boeken bezingt Vondel daar achtereenvolgens de Ingang, de Opgang
en de Voortgang van de Kerk. Het eerste Boek begint met de vermelding van ‘Godts eeuwigh
Kerckbesluit’ vóór de grondlegging van de tijd en laat vervolgens alle ‘beloften, afbeeldingen
en voorspellingen’ de revue passeren, die in het Oude Testament daaromtrent te vinden
zijn. In het tweede Boek wordt de Kerk door Christus gesticht en groeit zij ondanks alle
vervolgingen naar de zegepraal, als Constantijn de Grote ‘Op 't gouden Kapitool, de
kruisbanieren plant’ (II, 934). Het derde Boek tenslotte behandelt de grote gevaren, die ook
daarna de Kerk door toedoen van ketters en heidenen voortdurend blijven bedreigen, maar
die haar dank zij Gods genade niet ten onder kunnen brengen, ‘Schoon reis op reis een lijfen zielpest overwaeit, // En d'acker van de Kerck met onkruit wort bezaeit’ (III, 955-956).
Vondel beëindigt dit overzicht met de Kruistochten. De Reformatie en alles wat daarmee
samenhangt, laat hij rusten. De enige lijn, die hij naar de eigen tijd doortrekt, is die van het
Turkse gevaar dat Wenen en daarmee heel het Christelijke Westen nog altijd boven het
5
hoofd hangt.
Zelfs uit dit summiere overzicht valt op te maken, dat het tweede Boek het hoogtepunt
van De Heerlyckheit der Kercke vormt. Het omspant de gebeurtenissen tussen de twee
meest beslissende momenten in het bestaan van de Kerk op aarde: haar stichting door
Christus en haar verlossing door Constantijn. Van deze twee momenten is natuurlijk het
eerste verreweg het belangrijkste. Men zou dan ook verwachten, dat Vondel daarop uitvoerig
zou zijn ingegaan en alle registers van zijn dichterschap zou hebben opengetrokken in een
verheerlijkende beschrijving van Christus' heilswerk dat de Kerk tot aanzijn riep. Maar daarvan
is geen sprake; juist op dit punt beperkt hij zich integendeel tot het uiterste. In een bestek
van niet meer dan 28 regels (vs.55-82) wordt uiteengezet dat ‘De Kerck wort in Christus
Doop begonnen’ - zoals Vondel's marginale samenvatting van deze passage luidt - en
vervolgens door Zijn dood ‘bekraghtigt en volwrocht’ is (II, 81). Dat is alles! Elke poging tot
evocatie van de Kerkstichting als decisieve en adembenemende gebeurtenis blijft achterwege.
De dichter vermeldt ze slechts terloops, bij wijze van inleiding, om dan over te gaan tot de
geschiedenis van de aldus gestichte Kerk, met de uitstorting van de Heilige Geest op de
Pinksterdag als zijn eigenlijke uitgangspunt.

3
4
5

WB VIII, blz. 735, reg. 18-20.
De Heerlyckheit der Kercke I, 6 (WB IX, blz. 801).
Waarom Vondel zijn Kerk-geschiedenis met de kruistochten laat eindigen, is een vraag waarop ik hier
niet behoef in te gaan. Men zie daarvoor de Aantekening van H.W.E. Moller in WB IX, blz. 984-985.
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Vondel is er zich kennelijk van bewust geweest, dat een motivering van deze - voor de lezer
zowel teleurstellende als onverwachte - terughouding ten aanzien van het ontstaan der Kerk
niet gemist kon worden. In de regels 83-94 geeft hij dan ook wat hij in zijn marginale notitie
bij deze passage aanduidt als de ‘Reden waerom Christus geboorte leven en sterven hier
overgeslagen wort’. Erg duidelijk is die motivering overigens niet uitgevallen, want de in
margine aangekondigde reden wordt in de bewuste versregels niet onder woorden gebracht.
De dichter wijst er slechts op, hoe ‘heerlijck’ de Kerk in zijn leerdicht zou ‘opgaen’, als daarin
de glorie van Christus' leven en sterven, opstanding en hemelvaart een plaats gekregen
had. Maar, zo gaat hij dan voort:
Maer laet u Lukas dees historien afmaelen,
Wiens tekeningen, oock haer goddelijcke straelen,
Voorheene schoten in mijn' trouwen Boetgezant,
90 En klaeren spiegel van den Godtsdienst: want zijn hant,
Gestiert van 's hemels geest, Emanuël geleide
Van Nazareth, tot daer hy uit de weerelt scheide,
En opvoer, als een helt, naer Godt, van wien hy quam,
En die hem wellekomde, en in zijne armen nam.
(WB IX, blz.832)

Vondel verwijst dus voor de bijzonderheden van Christus' omwandeling op aarde - en
daarmee van de stichting der Kerk - naar het Evangelie van Lucas. Waaròm hij het bij de
verwijzing meent te moeten laten, zegt hij er niet bij. Gezien zijn eerbied voor de Bijbel,
mogen wij echter aannemen dat hij dit besloten achtte in de vermelding van het feit dat de
hand van Lucas bij het schrijven van zijn Evangelie werd ‘gestiert van 's hemels geest’. Het
was tenslotte de Heilige Geest zèlf, die door deze hand het leven en sterven, de opstanding
en hemelvaart van Christus beschreven had! Deze feiten behoorden tot de diepste
Heilsgeheimen, waarover de Bijbel spreekt. En evenals Tasso was Vondel van mening dat
zij daarom te heilig zijn dan dat zij door de dichterlijke verbeelding zouden mogen worden
6
uitgebreid of omspeeld. Elke poëtische uitbeelding van deze allerheiligste stof zou zowel
aan Gods Zoon tekort doen als aan Gods Geest.
De Kerk begint met de doop van Christus door Johannes. Daar ligt de verbinding tussen De
Heerlyckheit der Kercke en Joannes de Boetgezant. Want in Vondel's epos is die doop het
hoogtepunt van de eerste drie boeken. Alles wat daarin over de roeping en de prediking van
Johannes wordt verteld, vindt zijn climax in het moment waarop Christus door Johannes
met water, en door God met de Heilige Geest wordt gedoopt (Lucas 3:22). Hoe centraal
Vondel dit moment in de Heilsgeschiedenis acht, blijkt uit de dichterlijke omkleding die hij
eraan geeft. God roept de Hemelraad bijeen om aan alle Hemelingen opdracht te geven bij
de doop van Christus tegenwoordig te zijn en die ‘met triomfe te vieren’. Het vreugdebetoon
van de Engelen bij de doop van Jezus doet dan ook niet onder voor dat bij Zijn geboorte.
Wanneer Johannes Hem in het water van de Jordaan ondergedompeld heeft, opent zich de
hemel, en

6

Zie boven, blz. 151-152. Vgl. echter ook beneden, blz. 678.
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een hemelsche vertooning
Ontvout zich in de lucht, vol zang en spel: gelijck
Voorheene om Bethlehem een engelemuzijck
Het menschgeworden Woort, den zoon der maeght, begroete.
(II,396b-399; WB IX,732)

Alleen tegen de achtergrond van wat in De Heerlyckheit der Kercke over de betekenis van
Christus' doop als begin van de Kerk wordt gezegd, krijgt dit zijn volle zin.
Men zou zich kunnen afvragen, of Vondel in de Joannes dan niet doet wat hij in zijn
leerdicht afwijst: het Evangelie-verhaal van de Heilige Geest tot fabula maken voor een
product van dichterlijke verbeelding. Dat is echter niet het geval. Niet àlle Bijbelstof is voor
de dichter taboe, slechts de meest essentiële en meest Goddelijke. Aan het leven van
Christus mocht Vondel naar zijn overtuiging niet raken, maar aan dat van Johannes de
Doper wèl - uiteraard met de beperking dat hij niet in strijd kwam met geest en strekking
van het Bijbelverhaal. En zo zien wij hem dan het grote moment van de doop in de Jordaan
wel degelijk omdichten, niet vanuit Christus, maar vanuit Johannes. Natuurlijk verschijnt
daarbij ook de figuur van Jezus ten tonele, maar Diens rol kan nu strikt beperkt blijven tot
wat er in de Bijbel uitdrukkelijk over Hem wordt medegedeeld, zonder dichterlijke ‘versiering’
die ontheiliging zou betekenen. De ‘hemelsche vertooning’ bij de doop is tenslotte een Bijbels
feit (Lucas 3:21-22).
Het verband tussen de eerste drie boeken van de Joannes en het leerdicht over de Kerk
is dus wel heel nauw. Toch mag men daaruit niet besluiten, dat Vondel's epos gezien moet
worden als een soort inleiding op De Heerlyckheit der Kercke, een brede uitwerking van het
moment der Kerk-stichting, waarop dan in het leerdicht niet meer behoefde te worden
ingegaan. Wanneer hij het zó bedoeld had, zou Vondel er daar bij zijn verwijzing naar Lucas
heel anders over gesproken hebben dan wij hem zagen doen. In de betrokken passage
vermeldt hij zijn ‘trouwen Boetgezant’ slechts terloops als een werk dat óók op het
Lucas-evangelie steunt, niet als uitbeelding van de stichting der Kerk. Die stichting berust
trouwens niet alléén op de doop in de Jordaan. Daarmee begon zij slechts, om eerst - zoals
Vondel er dadelijk op laat volgen - te worden ‘bekraghtight, en volwrocht, // Toen 't kruisorakel
storf, en sprack: Het is volbroght’ (Heerl. II, 81b-82). In de Joannes zijn wij slechts getuige
van het ontkiemen van de Kerk. Wij zien er ‘alree den boom uit zijnen wortel groeien, // Die
op het pinxterfeest op 't heerelijckst zal bloeien’ (Heerl. II, 75b-76). Maar ook niet méér dan
dat.
Er is echter nog een klemmender reden om de Joannes niet te zien als inleiding op De
Heerlyckheit der Kercke. Ondanks het hierboven vermelde bezwaar zou men dat misschien
toch nog wel kunnen verdedigen, als het epos slechts bestond uit de eerste drie boeken,
waarvan de doop de climax vormt. Maar zo is het niet. Er volgen nòg drie boeken, die met
de doop van Jezus geen rechtstreeks verband houden. Daarin wordt Johannes door koning
Herodes Antipas gevangen genomen en tenslotte - om Salome te belonen voor haar dans
- terechtgesteld. Er komt dus een geheel nieuw motief aan de orde. Hoe belangrijk de plaats
ook is, die de Doop in de Joannes inneemt, deze gebeurtenis is niet het enige en wellicht
ook niet het voornaamste dat Vondel in zijn epos tot uitdrukking wilde brengen. Daarvan
zullen wij bij onze
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analyse hebben uit te gaan, al mogen wij uiteraard de importantie van de Doop als raakpunt
met De Heerlyckheit der Kercke niet uit het oog verliezen.
Intussen laat zich uit het bovenstaande een even onverwachte als interessante conclusie
trekken. Vondel is met zijn Joannes minder ver van de mislukte Constantinade afgeweken
dan op het eerste gezicht lijkt. Natuurlijk zou deze laatste een heel ander soort epos geworden
zijn: vol oorlogsgeweld, Tassoniaans in zijn uitbeelding van Constantijn's strijd om Rome
als die van Godfried om Jeruzalem. Maar ook dáárin zou het tenslotte gegaan zijn om een
groot moment uit de geschiedenis van de Christelijke Kerk. Ik heb al vermeld, dat het centrale
boek van De Heerlyckheit der Kercke begint met de stichting en eindigt met de verlossing
van de Kerk; tussen deze beide beslissende gebeurtenissen voltrekt zich haar ‘Opgang’.
Beide zijn uiteraard het werk van God, maar Deze bedient zich daarbij van mensen. Als
Vondel in zijn leerdicht aan Constantijn toekomt, noteert hij in zijn marginale samenvatting
7
van diens optreden: ‘Konstantijn wort verweckt om het Christendom te verlossen’. Van
Johannes, zoals hij in de eerste drie boeken van het epos wordt getekend, zou gezegd
kunnen worden: ‘Joannes wort verweckt om de heirbaen voor Messias te baenen en met
sijnen doop de Kercke te stichten’. Vondel's onvoltooid gebleven heldendicht en zijn
volschreven Bijbel-epos hebben, bij alles wat ze van elkaar scheidt, met elkaar gemeen dat
zij beide betrokken zijn op de Opgang van de Kerk. Overigens typeert het de geestelijke
ontwikkeling van de dichter dat hij in de jaren '30 zijn aandacht richtte op haar uiterlijke
triomf, terwijl in het epos van 1662 de nadruk valt op het innerlijke aspect van haar ontstaan.

§ 2. De uitgaven
Gedurende Vondel's leven is er van de Joannes slechts één enkele uitgave verschenen.
Het titelblad daarvan luidt:
J.v. Vondels // Joannes // de Boetgezant. // Begrepen in zes boecken. // vignet
// t'Amsterdam, // Voor de weduwe van Abraham de Wees, op den // Middel-dam.
M D C LXII.
Het is niet onmogelijk dat het uitblijven van herdrukken samenhangt met de Rooms-Katholieke
inslag van het epos, die de belangstelling van Protestantse zijde getemperd zou kunnen
hebben. In dit verband verdient het opmerking, dat Geeraardt Brandt in zijn biographie de
Joannes en de beide leerdichten gezamenlijk karakteriseert als ‘boeken, waar in hy [= Vondel]
verscheide stoffen van Godtgeleertheit in zuiver Duitsch met kunstige welsprekentheit
8
(hoewel, naar 't oordeel der Onroomschen, niet zonder groote misslagen) verhandelt’.
Overigens moeten wij voorzichtig zijn met het veronderstellen van oorzakelijk verband.
Verschillende tragedies van Vondel uit deze tijd brachten het vóór zijn dood evenmin tot een
9
herdruk.

7
8
9

WB IX, blz. 855, bij vs. 899 vv.
Geeraardt Brandt, Leven van Vondel, blz. 55.
Zo de Zungchin en de Noah, beide van 1667. De Batavische gebroeders en de Faëton, beide van 1663,
kregen in het jaar van verschijnen meer dan één oplage, maar werden daarna eerst na Vondel's dood
herdrukt. Hetzelfde geldt voor de Adam in ballingschap van 1664. Vgl. J.H.W. Unger, Bibliographie van
Vondels werken (Amsterdam 1888), blz. 122-130. Aan dit werk heb ik voor deze paragraaf veel te danken.
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Hoe dit zij, het duurde tot 1696 voordat de Joannes opnieuw van de pers kwam. Het initiatief
daartoe ging uit van de Amsterdamse apotheker Abraham Bogaert, die het bracht tot
opperheelmeester van de Verenigde Oostindische Compagnie. Behalve beschrijvingen van
reizen in Oost-Azië publiceerde hij een reeks gedichten en een aantal toneelstukken, deels
oorspronkelijk, deels vertaald. Ook het werk van anderen had zijn actieve belangstelling.
Na zijn her-uitgave van de Joannes bezorgde hij nog het werk van Focquenbroch en de
gedichten van Joan van Paffenrode.
Het titelblad van zijn editie van Vondel's epos luidt:
J.v. Vondels // Joannes // de Boetgezant. // Begrepen in zes boecken. //
Uitgegeven door // Abraham Bógaert. // vignet // t'Amsterdam, // By de weduwe
van Gysbert de Groot, op den // Nieuwendyk. M D C XCVI.
Wij hebben hier te doen met een getrouwe herdruk van de oorspronkelijke uitgave. Alleen
heeft Bogaert het ‘Aen den Lezer’, dat bij Vondel àchter het epos was afgedrukt, naar voren
gehaald en zelfs nog vóór de ‘Opdraght Des Dichters’ aan Johan Maurits van Nassau
geplaatst. Verder heeft hij nà de tekst van de Joannes nog enkele Grafschriften van Joost
van Vondel toegevoegd. Het aldus ontstane geheel droeg hij in een gedicht van 86
alexandrijnen ‘Den Heere en Mr. Daniel van Liebergen, Heemraad en Ontfanger van de
Diemermeer, &c.’ op.
Dit opdrachtvers, dat stijl en toon van Vondel imiteert, zou geen bijzondere aandacht
verdienen, als het niet getuigde van een merkwaardige eenzijdigheid. Wanneer Bogaert aan
Van Liebergen de betekenis en de schoonheid van het epos uiteenzet, beperkt hij zich
namelijk tot de inhoud van de eerste drie boeken: de prediking van Johannes en de doop
van Christus. Uitvoerig weidt hij uit over ‘den stroom der vloejende Jordaan’; met eerbied
verwijst hij naar Vondel's uitbeelding van ‘den Schepper in den hemelraad’ en naar de
verschijning van ‘het Lam, dat 's weerelds zonden draagt’ in het derde boek; tenslotte
karakteriseert hij Johannes' prediking, die het gehele tweede boek beslaat, als ‘een
onwaardeerbre schat’, vol van ‘oude orakels, door Godts geest ons nagebleven’. Met geen
woord wordt echter gerept over het tweede deel van het epos: Johannes' confrontatie met
Herodes Antipas en zijn onthoofding! Wie niet beter wist, zou uit Bogaert's gedicht de indruk
krijgen dat de Joannes slechts uit de eerste drie boeken bestaat.
Naar ik meen, werd het tweede deel van Vondel's epos niet toevallig doodgezwegen. Het
is immers juist in dat tweede deel dat de dichter - om Brandt's woorden te gebruiken - ‘naar
't oordeel der Onroomschen, niet zonder groote misslagen’ te werk is gegaan. Vondel wijkt
hier véél verder van de Bijbelse gegevens af dan in zijn eerste drie boeken. Niet alleen voegt
hij allerlei legendarische bijzonderheden toe en legt hij Christus woorden in de mond die
niet door de Bijbel worden gestaafd, maar ook beschrijft hij Johannes' triomfantelijke
verschijning in de Limbus Patrum: het Voorgeborchte der Vaderen, waar volgens
Rooms-Katholieke opvatting de zielen van de heiligen uit het Oude Verbond wachtten op
de komst van Christus die hen ten hemel zou voeren. Het is dan ook begrijpelijk dat Bogaert
aan dit alles stilzwijgend voorbijgaat. Ongetwijfeld zal hij de grootse verbeeldingen en
beschrijvingen uit de tweede helft van het epos ondanks hun sterk Roomse inslag persoonlijk
als poëzie hebben weten te waarderen en verwachtte hij dat vele anderen dit eveneens
zouden doen - waarom zou hij er anders een uitgave van hebben be-
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zorgd? -, maar om moeilijkheden te voorkomen kon een openlijke aanbeveling beter
achterwege blijven.
Het Rooms-Katholieke karakter van de Joannes wordt door de verdere lotgavallen van
het werk onderstreept. De edities na die van Bogaert komen alle van Roomse zijde. In 1697
verscheen er een uitgave in de Zuidelijke Nederlanden bij Franciscus van Heurck te Brugge,
met kerkelijke approbatie. In 1761 zag in Den Haag een Latijnse vertaling het licht: Justi
Vondelii Joannis metanoe-angeli sive poenitentiae praeconis, libri sex versibus latinis redditi;
de auteur was de priester-Oratoriaan Caspar Franciscus de Rees, die toen wellicht reeds
overleden was. Vijf jaar later, in 1766, volgde een tweede editie, ditmaal bij een Amsterdamse
uitgever. Een afzonderlijke Nederlandse uitgave kwam er eerst weer in 1840. De priester
Joannes Matthias Schrant, oud-hoogleraar te Gent en sinds 1831 als tijdelijk hoogleraar in
de letteren te Leiden aan Siegenbeek toegevoegd, gaf er toen - bij J.H. Gebhard & Comp.
te Leiden - een nieuwe editie van, voor het eerst met uitvoerige aantekeningen en
toelichtingen. Inmiddels was de Joannes echter ook weer verschenen in het 16de deel van
de eerste uitgave van Vondel's volledige oeuvre, de Dichterlijke werken van Joost van den
Vondel, die van 1820 tot 1824 in 21 delen bij M. Westerman te Amsterdam het licht zagen.

§ 3. Inhouds-overzicht
Vondel deed in 1662 aan zijn Joannes een uitvoerig gedicht van 312 alexandrijnen
voorafgaan, waarin hij zich richtte tot Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan. Ook liet hij
op het epos nog een naschrift Aen den Lezer volgen. De betekenis van dit voor- en nawerk
kan evenwel niet goed worden uiteengezet, zolang de inhoud van de Joannes ons niet voor
ogen staat. Hetzelfde geldt voor de bronnen van de dichter en voor de twee belangrijke
studies over zijn epos, waarover wij beschikken: die van Pater Maximilianus en van S.J.
Pretorius. In afwijking van de volgorde, die ik in mijn vorige hoofdstukken als regel heb
aangehouden, laat ik dus ditmaal het inhouds-overzicht voorafgaan, om eerst daarna de
genoemde studies, alsmede Vondel's bronnen en zijn vooren nawerk aan de orde te stellen.

10

Boek I (492 regels)

Het eerste boek wordt ingezet met een exordium van 50 versregels, die achtereenvolgens
propositio, invocatio en dedicatio bevatten. De eerste laat ik hier rusten, omdat ik er straks
bij de interpretatie van de Joannes uitvoerig op zal hebben in te gaan. In zijn invocatio roept
Vondel de Engelenkoren - die hij in margine ‘hemelsche zangheldinnen’ [= Muzen] noemt
- om bijstand aan: ‘Geley met uw gezangk mijn hemelheldenwijs’ (vs.27). Daarbij distancieert
hij zich nadrukkelijk van de Parnassus en de Hippokreen uit de heidense Oudheid. Zijn
‘zangbergh’ is het hemels paradijs, zijn ‘paerdebron’ het levende water dat ‘uit den troon
van Godt en 't Lam, door duizent aders [...] komt opgesprongen’ (vs.28-33). Zijn Bijbelse
stof doet niet onder voor wat Homerus en Vergilius bezongen; integendeel: ‘Wie kiest wat
Godt verkiest, heeft best het wit getroffen’ (vs.42).
In de dedicatio wijdt de dichter zijn epos toe aan zijn nicht Anna Bruining,

10

Ik citeer steeds naar WB IX, blz. 675-794.
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het eerste kind van zijn jongste zuster Catharina. Anna was op 17-jarige leeftijd tot het
Rooms-Katholicisme overgegaan, in dezelfde tijd als haar oom Joost, wat de bijzondere
11
band verklaart die tussen hen beiden bestond. Later deed zij haar intrede in het klooster
Bethlehem, van de Arme Klarissen te Brussel, waar zij in 1658 haar geloften aflegde en
12
definitief de sluier aannam.
Na het exordium wordt de narratio ingeleid met een descriptio loci (vs.51-66), waarin met
enkele woorden een indruk wordt gegeven van ‘den bedorven staet in het kerckelijck en
wereltlijck, in Judea, Galilea, en aengrenzende landen’ (marginale samenvatting) op het
ogenblik dat de fabula begint.
In deze 66 regels heeft Vondel duidelijk het voorbeeld van Tasso in de
Gerusalemme voor ogen gehad. Ook daar vinden wij achtereenvolgens de
propositio (st.1), de invocatio tot de Christelijke Muze (st.2-3), de dedicatio, aan
13
Alfonso d'Este (st.4-5), de descriptio loci (st.6 en 7, 1-2).
Met vs.67 komt dan het epos op gang. God ziet uit Zijn hemel op de aarde neer en besluit
dat het ogenblik gekomen is voor de openbaring van Christus die sinds Zijn geboorte ‘schuilt,
flaeu van glans en luister, // By weinigen gekent, om laegh noch stil en duister’ (vs.93b-94).
Maar dan moet eerst Johannes, daartoe ‘In moeders lichaem, door den hemelraet bescheiden’
(vs.101), als Zijn wegbereider optreden. De aartsengel Gabriël krijgt daarom opdracht zich
te begeven naar de woestijn waar Johannes zich ophoudt, om hem aan te manen ‘in het
ampt, hem toegekeurt, te treden, // Gelijck de geest hem leert, en, 't menschdom tucht en
zeden // Inscherpende, onvertsaeght te tuigen van den helt, // Die hen verlossen komt van
's afgronts erfgewelt’ (vs.117b-120).
Dat alles wordt met grote terughouding verteld, meer betogend dan beeldend, zonder
enige poging tot evocatie van de Goddelijke of hemelse heerlijkheid. Met vs.125 begint dan
echter de eerste van de reeks visionaire verbeeldingen die de Joannes tot een poëtisch
meesterwerk maken. Ten opzichte van Gabriël voelt de dichter zich vrij de terughouding te
laten varen, die hij tegenover God in acht genomen had. Met woorden, waarin kleur en licht
als het ware ineenvloeien, beschrijft hij hoe de Aartsengel zich gereed maakt voor zijn tocht.
En hij volgt hem op zijn neervlucht naar Johannes' verblijfplaats in de woestijn Quarante,
westelijk van de Jordaan, waar Gabriël ‘streeck voor over // Op 's woestijniers spelonck’
(vs.142b-143a). Als tegenpool van deze glanzende heerlijkheid tekent Vondel vervolgens
die spelonk: weliswaar ‘een wonderwerck, een rechte godtskapel’ en wellicht ‘met den hamer
van Godts woort uit rots gekloncken’ (vs.148-150), maar donker, zonder ander comfort dan
een stenen tafel, een biezen mat en een lamp. Johannes is in gebed verzonken, als Gabriël
hem daar verschijnt ‘en lichte met zijn klaerheit // Den af-
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P. Maximilianus O.F.M. cap., Gedichtencyclus voor Anna Bruining, in diens Vondelstudies, posthuum
uitgegeven door L.C. Michels (Terheijden 1968). blz. 241-332.
Dat zij in 1662 overste van haar klooster zou zijn geweest of geworden, zoals sinds Schrant lange tijd
werd aangenomen, wordt door Pater Maximilianus (Vondelstudies, blz. 270-271) op overtuigende gronden
onwaarschijnlijk geacht.
Pater Maximilianus (Vondelstudies, blz. 15) ziet wel de overeenkomst tussen Vondel's aanhef en
die van Tasso, maar meent toch dat het begin van de Joannes is ‘opgebouwd naar model van
Vergilius' Georgica’. Daarbij laat hij echter buiten beschouwing dat - in directe aansluiting op het
eigenlijke exordium - óók de descriptio loci en de eerste episode van de narratio op het voorbeeld
van Tasso zijn geïnspireerd.
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15

gescheiden toe: waerop terstont de naerheit // En schaduwe verdween, de lamp haer'
glans verloor’ (vs.193b-195). Eerst schrikt Johannes, ‘Maer d'aengenaeme geur des afgezants
versterckte // Hem 't hart, en spreide zich rondom de Godtskappel’ (vs.202-203). Dan brengt
Gabriël hem Gods opdracht over ‘Om 't volck te dompelen, te wasschen in den vloet, // Te
brengen tot berou, op dat, het quaet geboet, // En zeden ingevoert, het menschdom met
verlangen // Den grooten heilant van de weerelt magh ontfangen’ (vs.227-230). Deemoedig
aanvaardt Johannes deze taak, waarop de Aartsengel hem verlaat en terugkeert naar de
hemel.
Deze hele passage loopt parallel aan Gerusalemme I, st.7-17. Ook daar ziet God
op de aarde neer en besluit dan Gabriël naar de aarde te zenden; ook daar wordt
diens neervlucht beschreven; ook daar treft de Aartsengel de uitverkorene (in
dit geval Godfried) in gebed aan en is diens eerste reactie er een van schrik. Overigens hebben zowel Tasso als Vondel hier Aeneis IV, 238-264, voor ogen
gehad, waar Mercurius op het bevel van Jupiter naar de aarde afdaalt om diens
wil aan Aeneas kenbaar te maken. In de beschrijving van Gabriël's afdaling uit
de hemel wedijvert Vondel zelfs bewust met Tasso in nauwere aansluiting van
zijn imitatio bij de tekst van Vergilius dan in de Gerusalemme was bereikt; ik heb
16
in ander verband al eerder op deze aemulatio gewezen.
Zeven dagen en zeven nachten bereidt Johannes zich op de uitvoering van zijn taak voor.
Onderwijl zorgt God, dat overal in het Joodse land het komende optreden van de profeet
wordt aangekondigd: ‘Een engel verkuntschapt met bazuingeschal dat Joannes voorhanden
is’, zoals het in de marginale samenvatting wordt uitgedrukt.
Die engel - ‘heiltrompetter’ zegt Vondel in de tekst-zelf - wordt in vs.269-275
beschreven als een gekerstende versie van de Faam uit Aen. IV, 173-188, wat
erop neerkomt dat alleen de rusteloze activiteit wordt vermeld en alle kwade
eigenschappen van de heidense figuur achterwege blijven, in het bijzonder haar
uitbazuinen van leugens zowel als van waarheid.
Het gerucht van Johannes' aanstaande optreden veroorzaakt beroering onder de Joden:
vreugdevolle verwachting bij sommigen, onrust en vrees bij anderen. Ook Nikodemus en
Jozef van Arimathea - die later beiden tot Jezus' vrienden zouden gaan behoren - worden
erdoor opgeschrikt en komen bijeen om over dit nieuws van gedachten te wisselen.
Nikodemus herinnert zijn vriend aan de wonderbaarlijke gebeurtenissen bij de geboorte en
17
de besnijdenis van Johannes, en diens ontkomen aan de kindermoord in Bethlehem. Maar
sindsdien heeft Johannes zich teruggetrokken in de woestijn en ‘schuwt den ommegangk
des volx’ (vs.360). Nikodemus begrijpt dat niet. Waarom deze stilte na de wonderen van de
geboorte? En zal aan die stilte nu inderdaad een einde komen? - Jozef van Arimathea
daarentegen twijfelt niet. Hij houdt zijn vriend voor: ‘Hoe lang de tijt vertreckt, in groote
zaecken spoet // De hemel langkzaem: dat is meer dan eens gebleken’ (vs.376-377). En hij
geeft daarvan tal van voorbeelden uit het Oude Testament en uit de natuur, waarmee hij
Nikodemus inderdaad bemoedigt. ‘Zoo scheidenze getroost van
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Den afgescheiden: de kluizenaar.
naerheit: somberheid, duisternis.
Zie boven, blz. 8-10.
Vgl. Lucas 1: 5-25 en 39-80.
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een, en overwoegen // De profecyen, die op 's heilants komste sloegen’ (vs.445-446).
Uit deze episode blijkt wel heel duidelijk dat Vondel de structuur van het epos
volgt en de Joannes niet heeft opgezet als ‘dichterlijke levensbeschrijving’. Hij
begint mediis in rebus met de beslissende passage over Johannes' roeping door
Gabriël, en laat wat de lezers omtrent de voorgeschiedenis moeten weten,
achteraf volgen als ingelast verhaal. De wonderen bij de geboorte van Johannes,
waaruit blijkt dat deze reeds vóórdien door God voor een bijzondere taak was
uitverkoren, zijn voor een goed begrip van zijn roeping en prediking tè belangrijk
om onvermeld te kunnen blijven. Zij zijn even onmisbaar als achtergrond voor
het vervolg van de narratio als Aeneas' verhaal aan Dido over de ondergang van
Troje en zijn omzwervingen vóór de schipbreuk op de kust van Carthago. In
tegenstelling tot Vergilius kon Vondel de voorgeschiedenis van zijn held bij zijn
lezers echter zó bekend veronderstellen, dat het niet nodig was daar uitvoerig
op in te gaan. Daarom kan hij volstaan met ze min of meer terloops in herinnering
te brengen door het gesprek tussen Nikodemus en Jozef van Arimathea, in plaats
van er een afzonderlijk boek aan te wijden. Ook met het oog op de parallellie,
die hij op andere wijze desondanks tussen zijn tweede boek en dat van de Aeneis
weet te realiseren, moet de manier waarop hij de voorgeschiedenis van Johannes
verwerkte, een gelukkige vondst worden genoemd.
Als de achtste dag na de roeping van Johannes aanbreekt, blijkt Gods ‘heiltrompetter’ zijn
werk goed te hebben gedaan. Van alle kanten stroomt het volk naar de woestijn ‘om nu den
godtbeminden // Woestijnbeminner eens te hooren en te zien’ (vs.450b-451). Dan treedt
Johannes uit zijn spelonk om de schare toe te spreken. ‘Alle oogen dochten datze een
Engelsch aenschijn zagen, // En schijn van heiligheit om 't hooft. elck zweegh in 't ront. //
Toen opende Godts geest d'orakels van dien mont’ (vs.490-492).
De situatie is geheel dezelfde als op het moment dat Aeneas in Aen. II, 1-2, het
woord neemt: ‘Conticuere omnes, intentique ora tenebant; // Inde toro pater
18
Aeneas sic orsus ab alto’.

Boek II (514 regels)
Het tweede boek wordt geheel in beslag genomen door de prediking van Johannes. Deze
begint met zich aan de schare bekend te maken en haar mee te delen dat God hem gezonden
heeft om aan te kondigen dat ‘een gouden tijt, een heileeu is voorhanden’ (vs.26). Want de
Messias is gekomen, ‘Die alle schaduwen verdrijft voor uw gezicht, // De wet voltreckt, en
wat in schaduw doock verlicht’ (vs.107-108). Hij, die onder het Oude Verbond slechts ‘gezien
wert in 't verschiet’ (vs.128), heeft gestalte gekregen in het heden! Breed-uit zet Johannes
uiteen, hoe ‘De beelden en schaduwen wijzen op den Messias, en zijne eigenschappen,
ampt, en wercken’ (marginale samenvatting bij vs.113 vv.). Van Adam tot David en Salomo
noemt hij een reeks van deze praefiguraties, en hij herinnert aan de profetieën die nadien
op Christus heb-
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In Vondel's vertaling: ‘Elck zweegh stil, luisterde scherp toe, en had het oogh op hem. Toen hief
vader Eneas, van het hooge banckkussen aldus aen’ (WB VI, blz. 414, reg. 36-37).
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ben gedoeld. En nu is het dan zo ver: ‘Messias komt alree, verscheenen uit den hoogen’
(vs.238). Men stote zich niet aan de geringheid van Zijn verschijning: ‘Al komt hy slecht en
arm en weerloos voor den dagh, // En niet gelijck voorheen de voorzaet David plagh //
Gewapent aen te treên met trotze leeusstandaerden: // Hy komt geen weereltsch rijck noch
aerdse kroon aenvaerden, // Maer om een hemelsch rijck te stichten in 't gemoedt // Des
menschen, zonder slagh en storten van veel bloet’ (vs.251-256). Hij komt om de wereld te
veranderen: ‘Hy vindt een wildernis, en onder zijnen tredt // Ontluickt een paradijs, van geen
vergift besmet’ (vs.267-268). Want de wijsheid van God is anders dan die der menschen;
zij werkt ‘door stoffen en persoonen, // Heel slecht van aenzien, in der sterfelijcken oogh, //
Op datze 't hoogh verneêre, en 't laegh in top verhoogh!’ (vs.286b-288). Zo heeft God de
wereld geschapen uit niets, het licht uit duisternis, de mens uit klei, ‘de vrou uit ribbebeen’
(vs.298). En zo zal Hij straks gebruik maken van ‘der menschen ongeval’ (vs.316) om Zijn
heerlijkheid te tonen, als Jezus zieken geneest en gestorvenen opwekt, De stormen stilt,
den wijn uit water weet te scheppen, // En d'elementen toomt, als onder zijnen eedt
(vs.322-323).
Tenslotte wijst Johannes nog op de ‘Getuigenissen dat Christus verscheenen en
voorhanden is’ (marginale samenvatting bij vs.343 vv.): de Engelenzang bij Bethlehem, de
ster van de koningen uit het Oosten, de verschijning van Gabriël aan Zacharias en Maria.
Maar nu komt het er dan ook op aan, Hem te ontvangen zoals Hij ontvangen worden moet.
God heeft hem, Johannes, gezonden om op te roepen tot verootmoediging, berouw en
bekering: ‘Ontwaeckt, bereit den heer in 't harte eene effe baen’ (vs.404). Zoals de Ninevieten
boete deden op de boodschap van Jona, zo moeten nu de Joden het doen op de zijne.
Daartoe ‘biet (hy) elck zijnen dienst aen’ (marginale samenvatting bij vs.489 vv.). Hij zal ‘in
dit geweste, om d'oevers der Jordaen, // My houdende, ieder op zijn vraegh ter antwoort
staen. // Wie leeren wil, herkaeu mijn dagelijckze raeden. // Wie zich besmet vint, kan het
lichaem laten baden’ (vs.491b-494).
Daarmee besluit Johannes zijn rede. Hij werpt zich ter aarde neer voor een ogenblik van
stil gebed, en trekt zich dan in zijn spelonk terug tot de volgende morgen.
Met opzet heb ik getracht zo goed mogelijk de grote lijn van Johannes' betoog
weer te geven, om te doen uitkomen dat het hier om een prediking gaat en niet
om een verhaal. In dat opzicht is er geen enkele parallellie met het verslag dat
Aeneas van zijn voorafgaande avonturen aan Dido doet. Slechts in de afsluiting
is er weer overeenkomst. Ook Aeneas trekt zich na zijn verhaal terug om te gaan
19
rusten: ‘Conticuit tandem factoque hic fine quievit’. Voor het overige heeft het
tweede boek van de Joannes veel meer het karakter van een leerdicht dan van
een epos. De overeenstemming met het eerste boek van De Heerlyckheit der
Kercke is opvallend groot. Ook dáár vinden wij de lange reeks van
voorafbeeldingen, beloften en profetieën uit het Oude Testament opgesomd. Het
is bijna, of Vondel in dat eerste boek slechts uitvoeriger herhaalt, wat hij Johannes
in diens prediking al had laten zeggen. Bij nader inzien blijkt dit echter toch niet
het geval. Integendeel, Vondel heeft met grote zorg gedifferentieerd.

19

Aen. III, 718. In Vondel's vertaling: ‘... en hier mede volendende, zweegh (hy) ten leste stil, en
gingk rusten’ (WB VI, blz. 542, reg. 787-788).
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In de prediking van Johannes gaat het om alles wat naar Christus wijst, in het
eerste boek van het leerdicht om alles wat de Kerk aankondigt. Uiteraard is er
geen scherpe scheiding tussen het een en het ander, zodat de beide
uiteenzettingen elkaar wel eens gedeeltelijk overlappen. Maar de verschillende
strekking is onmiskenbaar: Johannes wijst naar Christus, het leerdicht in
aansluiting daarop naar Diens Kerk.

Boek III (600 regels)
De volgende morgen begeeft Johannes zich naar de plaats, waar een beek in de Jordaan
20
vloeit, om daar te leren en te dopen. Onder de indruk van zijn prediking van de vorige dag
vragen de Joden hem wat zij moeten doen om te ‘verlaeten 't kromme spoor, // Dat van
Godts heirbaen wijckt’ (vs.45b-46a). Johannes ‘looft hunnen yver, en goetwilligheit’, maar
‘bestraft de schijnheiligheit der wetgeleerden, Farizeen en Saduceen’ (marginale
21
samenvattingen bij vs.61 vv. en 73 vv.). De tollenaren en soldaten, die hem vragen hoe zij
gered kunnen worden, krijgen aanwijzingen voor hun levensgedrag. Voor ieder heeft
Johannes een antwoord, ‘en dompelt in den vloet // Den toevloet van het volck, verzaemt
van alle zijden’ (vs.166b-167). Eerst bij het ondergaan van de zon keert hij weer terug naar
zijn spelonk.
Dan volgt de tweede van de grote verbeeldingen uit de Joannes. God verschijnt ‘in den
22
top der hemelen, verzelt // Met veltheer Michaël, en eenen stoet staffieren, // Die rondom
hem en voor en achter heenezwieren’ vs.182b-184). Door de ‘rijxherouten’ (vs.186) laat Hij
van overal de leden van Zijn Hemelraad bijeenroepen. ‘... men ziet hier op de heerschappyen,
23
// De vorstendommen, en de maghten opwaert glyen // Door 't zuiver hemelsch blaeu, en
ieder uit zijn hof’ (vs.191b-193). Als allen in de raadzaal bijeenzijn, treedt God daar binnen
‘En zet zich langsaem op een' troon van serafijnen’ (vs.203). Nooit straalde de blijdschap
schoner uit Zijn ogen dan nu Hij aan de Zijnen gaat ‘Ontvouwen wat hy in den boezem
droegh besloten’ (vs.212). Het is nu tijd, dat Christus zich op aarde ‘in 't heilampt quijt’ om
‘een kerck te bouwen, en te winnen’ (vs.226-227). Nog deze dag zal Hij naar de oever van
de Jordaan komen, waar Johannes optreedt als Zijn wegbereider. Het wordt een beslissend
moment in Gods werk: de stichting van Zijn Kerk. Heel de Hemel dient daarvan dan ook
getuige te zijn: ‘Wy willen dat met ons de negen englekooren // Een feest inwijden, nu hy
naer den waterkant // Ten spiegel voortreet, om zich van Joannes hant // Te laeten dompelen.
dat zy een dagh

20

Vondel heeft een prachtig beeld voor het werk van Joannes. Deze heeft tot taak ‘Den ongelijcken gront
der harten, tot genoegen // Van zijnen lantheer, die 't bezaeien zal, te ploegen, // Te breecken met de
schaer en 't kouter van Godts woort’ (III, 19-21),

Op dat, zoo dra hierop d'alzegenaer verschijn',
De mensch, geleken een verwilderde woestijn,
En dorre wildernis, verandere in een Eden,
Een hemelsch paradijs, daer Godt wort aengebeden,
In d'eerste oprechtheit, recht als hem de schepper schiep,
Eer hy te reuckeloos zijn heil en staet verliep.
(vs. 25-30).
21
22
23

Ook hier weer een prachtig beeld: ‘De tollenaer, die 't volck, als roest het yzer, eet, // En kanker 't vleesch
verteert, bekent zijn schult met leet’ (III, 149-150).
staffieren: lijfwachten.
heerschappyen, vorstendommen, maghten: drie van de hoogste orden in de hiërarchie der Engelen.
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van eere’ (vs.252-255). Want daaruit zal voortkomen ‘een kerck, een bruit, die onder haere
24
voeten, // De maen ziet ondergaen, het draeckenhooft geplet, // Den afgront brullen hoort,
terwijlze, vry van smet, // En met de zon gekleet, op mijnen troon gezeten, // Haer jammeren
in 't licht des hemels zal vergeeten’ (vs.260b-264).
Voor zover ik weet, is de Hemelraad een eigen vinding van Vondel. In Tasso's
Gerusalemme komt geen hemelse tegenhanger van de Helleraad voor. Het is
25
mogelijk - zoals Pater Maximilianus gedaan heeft - het voorbeeld ervoor te
zoeken in de vergadering van de Olympische goden uit Aen. X, 1-117, en in
elementen uit het eerste boek van de Metamorphoses (vs.177, 178, 206). Zelfs
in de Gerusalemme kan men er desgewenst een aanloop toe vinden in canto
IX, st.55 (slot) - 58 (begin), waar Tasso ons God toont ‘nel trono augusto’, omringd
van hemelse machten en engelen. Ik neem graag aan, dat deze plaatsen Vondel
door het hoofd hebben gespeeld, toen hij de samenkomst van de Hemelraad
uitbeeldde. Maar ik meen dat zij toch als secundair moeten worden gezien, en
dat de primaire impuls is uitgegaan van de behoefte aan een tegenhanger voor
de Helleraad, zoals Tasso die beschreven had en zoals hijzelf die in zijn vierde
boek zou overnemen. Het is zeker geen toeval, dat de beide beschrijvingen tot
in details vrijwel parallel lopen. Hemelraad en Helleraad vormen bij Vondel een
antithetische eenheid. Hij ging voort op de weg die door Tasso was ingeslagen,
en buitte een mogelijkheid uit, die deze zelf ongebruikt had gelaten.
Gods beslissing in de Hemelraad is op hetzelfde ogenblik de Zoon in Nazareth bekend.
Gehoorzaam begeeft Hij zich op weg, ‘offrende een gebedt // Den hemel op, gelijck een
goude schael, vol geuren’ (vs.266b-267). Vondel tekent de tocht van Jezus naar de Jordaan
als een triomf van de Levensvorst: waar Hij Zijn voeten zet, komt de natuur tot nieuwe bloei.
‘Een lent van bloemen verft de heuvels en de dalen. // ... // 't Gevogelt quinckeleert. de blijde
leeurick brengt // Zijn toonen by, en volght de keel der nachtegaelen. // De bronaêr laeft het
groen met versche waterstraelen. // De ceder neight zijn kroon. natuur zet heur gelaet //
Naer blijschap, en verkeert in eenen andren staet’ (vs.279, 282-286). Inmiddels roept de
Engel, die als gekerstende Faam fungeert, het grote nieuws uit en van alle kanten haasten
de menigten zich naar de Jordaan: ‘De huizen liepen leêgh. het ackerwerck bleef staen’
(vs.293).
Dan breekt het moment aan, dat door dit alles is voorbereid. Jezus verschijnt aan de
Jordaan en wordt door Johannes als Heiland en Immanuël begroet. Als Hij vraagt gedoopt
te worden, weigert Johannes dit echter: ‘Genaecktge my? wasch gy mijn ziel van alle vlecken’
(vs.368), roept hij verschrikt uit. Maar ‘Christus gebiet hem te gehoorzaemen’ en ‘Joannes
stelt zich gehoorzaem in’ (marginale samenvattingen bij vs.369 vv. en 377 vv.). Driemaal
dompelt hij ‘den allerzuiversten’ (vs.389) onder in het water ‘dat nu zachter ruischt en mompelt’
(vs.387). En dan openen zich de hemelen:

24
25

Met de maen doelt Vondel ongetwijfeld op de Turkse halve maan, het grote gevaar voor de Christenheid
in zijn tijd. Het verpletterde draeckenhooft verwijst naar Gods vervloeking van de slang in Genesis 3: 15.
P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 16.
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Men zagh hierop terstont den hemel in 't verschiet
395 Zich openen om hoogh, ter eere van dien koning,
Aertspriester, en profeet. een hemelsche vertooning
Ontvout zich in de lucht, vol zang en spel: gelijck
Voorheene om Bethlehem een engelemuzijck
Het menschgeworden Woort, den zoon der maeght, begroete.
400 Elck zagh naer boven toe, en uit de lucht gemoete
Den strael van 't scherp gezicht een witte duif, een' gloet,
Een simple onnozelheit. zy daelde naer den vloet,
En hing, dat 's menschen oogh heur klaer moght onderkennen,
Een lange poos heel stil en zedigh op de pennen.
405 Toen daeldeze op de kruin des heilants, en verdween
Aen lucht in eenen glans en wederlicht. dus scheen
De Geest te zalven 't hooft der heilige geslachten.
De menighte, verruckt door allerley gedachten,
Vernam des vaders stem, die uit de starren viel:
410 Dit is mijn lieve zoon, de wellust van mijn ziel.
De hemel scheen om hoogh hier op te triomfeeren.
De schaeren schieten toe, aenbidden hem, en eeren
Den godtgewijden zoon, en zulck een donderstem
Verbaest het gansche lant, en schockt Jerusalem.

Vondel sluit zijn evocatie van dit Goddelijk gebeuren - de derde van zijn grote verbeeldingen
- af met een lyrisch-mediterende aanspraak tot de ‘gezegende Jordaen’, in welks water nu
voor altijd ‘het vochtige element’ geheiligd is tot ‘'t Geheimnisteken, dat het menschdom kan
herbaren’: het genadeteken van de Doop (vs.415-444).
Na dit hoogtepunt kan de rest van het derde boek alleen maar een zakelijke en toelichtende
aanvulling zijn. Terwijl de Geest na de doop Jezus naar de woestijn drijft om er door de
duivel te worden verzocht, zet Johannes zijn bekeringswerk voort bij Bethabara, aan de
overzijde van de Jordaan. Daar wordt hij bezocht door een afvaardiging van priesters en
Levieten, die hem komen vragen wie hij is: de Messias, of Elia, of een profeet? Johannes
antwoordt ontkennend; hij is niet meer dan ‘de galm van Godt in dees woestijnen, // Alleen
een bloote galm, die haestigh zal verdwijnen’ (vs.515b-516). Zijn ambt ‘reickt verder niet,
dan dat ick, Godt ten prijs, // Elck van my af, alleen naer Godt den heilant wijs’ (vs.533b-534).
En weer sluit Vondel dan de episode af met een lyrisch-mediterende aanspraak, ditmaal tot
Johannes en tot lof van diens ootmoedigheid.
Dit alles mocht in Vondel's epos uiteraard niet ontbreken; daarvoor neemt het in
de Evangeliën een te belangrijke plaats in (Johannes 1:19-28). Het is echter
moeilijk zich aan de indruk te onttrekken, dat het in de structuur van de Joannes
eigenlijk beter achterwege had kunnen blijven of een plaats had moeten vinden
vóór de evocatie van de doop als grondlegging van de Kerk. Zoals het nu is,
werkt dit àl te uitgebreide ‘aanhangsel’ op de climax frustrerend, doordat het de
aandacht van de lezer vermoeit en verzwakt met - althans in structureel opzicht
- secundaire of zelfs bijkomstige episoden. - Dat bezwaar geldt ook voor
vs.547-570, waar Johannes opnieuw Christus aanwijst als het Lam Gods en
twee van zijn leerlingen Jezus naar Galilea volgen (verwerking van Johannes
1:29-40).
In de laatste dertig regels weet Vondel echter een nieuwe opvlucht te be-
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reiken, die tevens het uitgangspunt zal blijken voor de gebeurtenissen uit het vierde boek.
Wanneer de leerlingen van Johannes er zich bij hem over beklagen dat Jezus méér aanhang
krijgt dan hij en Zijn discipelen óók laat dopen, antwoordt de profeet: ‘hy moet vermeerdren,
ick verminderen’ (vs.588b). En in aansluiting daarop kondigt hij in een machtige profetie de
triomf van Christus over dood en hel aan:
Hy komt, gewapent met een onweêrstaenbre maght,
Het zwarte rijck des doots en van den helschen nacht
595 Bestormen, Lucifer, van 't eeuwigh licht gescheiden,
Ontwapenen, en voor zich in triomfe omleiden,
Met al den aenhang, die zich kante tegens Godt.
Men zal den wapenroof ten transse uit van het slot
Des hemels steecken. laet de hel hier tegens wroeten.
600 Al wat hem wederstaet moet buigen voor zijn voeten.

Boek IV (430 regels)
De profetie van Johannes klinkt door tot in de hel: ‘De hel ontzette zich voor zulck een
donderwoort’ (vs.1). Verschrikt roept Lucifer zijn Helleraad bijeen. Daarmee begint de vierde
van Vondel's grote Joannes-verbeeldingen. Van alle kanten spoeden de ‘onderaerdtsche
raeden’ zich ‘door slangboghtige paden’ naar de raadzaal (vs.7-8), ‘op 't schor getoet der
naere hofklaroen’ (vs.13). Als zij daar bijeen zijn, zet Lucifer zich op zijn troon: ‘den hoogen
stoel, wien d'onderdaene necken // Van ongedierte en draeck ten stut en steunsel strecken’
(vs.15b-16). Om het hoofd draagt hij ‘eene addrekroon’ (vs.17); in het donkere raadshol
brandt ‘de lamp, vol peck en zwavel, // En baziliskusvet’ (vs.19b-20a); het is doodstil in de
overvolle ruimte. ‘En hy begon aldus, gelijck een klock, te brommen’ (vs.24).
In zijn toespraak herinnert Lucifer er zijn onderhorigen aan ‘watze sedert den val der
engelen al uitwrochten’ (marginale samenvatting bij vs.25 vv.). Zij hebben heel wat bereikt:
‘Wy wonnen op ons zijde aertspriesters, Farizeeuwen, // En schriftgeleerde, en kerck, en
wetschool der Hebreeuwen, // Die vliegen van ons hant, en wijden, nimmer moe, // Den
afgront wieroock van verdoemde zielen toe, // In schijn van heiligheit, als zy de wet verdraeien,
// En onkruit overal in Moses koren zaeien’ (vs.35-40). Maar nu bedreigen Christus en
Johannes hun macht: ‘Dees beide passen reede, als fluit en zang, op een’ (vs.45). Daarom
moeten zij ook beiden ten onder worden gebracht: ‘Joannes moet'er eerst, en dan de meester
kleven’ (vs.51). Ieder van de duivels moet zich daarvoor inspannen; Lucifer geeft hun vrij
spel. Maar vooral Apollion - de Verderver, zoals zijn naam beduidt - moet laten zien wat hij
vermag. En er is haast bij: ‘Want zoo men lange drael', zy vallen ons te sterck’ (vs.54). - Na
deze rede van hun Meester stuiven de duivels uiteen, verspreiden zich over het Joodse
land, ‘en leggen toe op schenden en bederven, // Door heimelijck bedrogh, of openbaer
gewelt’ (vs.60b-61).
Dat is dus Vondel's imitatio van de Helleraad-scène uit de eerste 19 stanzen van
canto IV in Tasso's Gerusalemme. Op twee punten wijkt hij sterk van zijn
voorbeeld af: wat omvang en wat de monsterlijkheid van de duivels betreft. Hij
heeft slechts zestig regels nodig voor deze episode, terwijl Tasso er bijna het
dubbele aantal aan besteedt (zij het dat bij hem de versregels korter zijn). Deze
meerdere beknoptheid is vrijwel uitsluitend
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het gevolg van Vondel's terughoudendheid in de beschrijving van de gedrochtelijke
duivelsgestalten en zijn tempering van de haat tegen God in Lucifer's - bij Tasso:
Pluto's - rede. Hij suggereert meer dan dat hij uitbeeldt, maar de werking van
wat hij doet vermoeden is sterker dan die van wat Tasso tracht te doen zien. Dat
is goeddeels te danken aan het feit dat bij hem de uitbeelding van de Helleraad
antithetisch staat tegenover die van de Hemelraad in het vorige boek. Wij lezen
de beschrijving van de samenkomst der ‘onderaerdtsche raeden’, terwijl wij die
van de Hemelingen nog levendig in gedachten hebben. De felle tegenstelling
spreekt voor zichzelf en maakt het onnodig in details af te dalen. Wij mogen,
dunkt mij, dan ook vaststellen dat Vondel erin is geslaagd, in zijn episode van
de Helleraad Tasso te overtreffen door diens uiterlijke beschrijving te vervangen
door de grotere suggestieve kracht van een antithese met de Hemelraad.
Apollion, die zo in het bijzonder door Lucifer was genoemd, laat zich niet onbetuigd.
Achtereenvolgens bezoekt hij in hun slaap de hogepriester Kajafas en koning Herodes
Antipas, de viervorst (tetrarch) van Galilea en Perea. Aan de eerste verschijnt hij in de
gedaante van de aartsengel Gabriël, aan de laatste als diens vader Herodes de Grote.
Beiden waarschuwt hij voor de gevaren, die hen van Johannes' kant bedreigen. ‘Waeck op:
26
- zo krijgt Kajafas te horen - Joannes wijdt // Een' hoogerpriester in. gy raeckt uw aenzien
quijt’ (vs.77b-78). Herodes wordt eraan herinnerd dat hij niet van Joodse afkomst is. Joannes
maakt daarvan gebruik om tegenover hem een vorst uit het Huis van David te stellen, en
‘Een ieder valt hem toe. de woestijnier verwart // De zinnen met dit zaet van oproer voort te
zaeien’ (vs.110-111). Verschrikt en verontrust schieten zowel de hogepriester als de koning
wakker uit hun slaap.
Vondel volgt hier de episode uit Aen. VII, 341-459, waar de Furie Alecto - in
opdracht van Juno, zoals hier Apollion in opdracht van Lucifer - eerst koningin
Amata van Laurentum en vervolgens Turnus in hun slaap verschijnt om hen op
te hitsen tegen de Trojanen. Ook Alecto neemt bij Turnus de gedaante van een
27
ander aan, namelijk die van de oude Calybe, priesteres van Juno.
Kajafas roept dadelijk het Sanhedrin bijeen om maatregelen tegen Johannes en Christus
te treffen. Maar voorlopig met weinig resultaat: ‘De raet zit half gedeelt, en angstigh, durf
zijn stem // Niet geven om den zoon van priester Zacharias, // Een' groot profeet geacht, te
grijpen: en Messias // Ontwijckt hun laegen reis op reis in Galileen’ (vs.150-153). Herodes
daarentegen heeft meer succes, en weet met een verraderlijke list Johannes in zijn macht
te krijgen. Onder de schijn eer te willen bewijzen aan de nieuwe profeet, gaat hij met Herodias
naar de Jordaan-oever waar Johannes bezig is met prediken en dopen. Met ‘pluimstrijckende
reden’ (marginale samenvatting bij vs.184 vv.) vraagt hij deze, wie hij eigenlijk is: Elia of
Samuël of Jesaja? Johannes, die de bedoelingen van de koning doorziet, antwoordt
desondanks ‘recht uit, en on-

26
27

Men lette op het woordspel van ‘hogepriester’ en ‘hoger priester’.
Reeds in zijn Verovering van Grol had Vondel tweemaal van een droomverschijning gebruik
gemaakt om de handeling op gang te brengen; zie boven, blz. 369 en 372. De tweede van deze
episoden gaat - zij het via Tasso - op dezelfde plaats uit Aen. VII terug als hier. Ook Lambert van
Bos had in zijn Belgias de verschijning van Alecto aan Turnus geïmiteerd; zie boven, blz. 462,
sub e.
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verslagen’ (vs.211). Hij zet uiteen, welke taak God hem heeft opgedragen, en maakt dan
van de gelegenheid gebruik om Herodes te bestraffen voor zijn goddeloze regering en vooral
voor zijn overspelig huwelijk met Herodias, de vrouw van zijn broeder. De koningin kan zich
bij deze terechtwijzing nauwelijks beheersen, maar ‘Herodes veinst zich met deze bestraffinge
gedient te wezen, en noodt hem ten hove’ (marginale samenvatting bij vs.262 vv.), om daar
hofprofeet te worden. Tevergeefs weigert Johannes. De koning, vast besloten hem mee te
voeren, ‘Hiel aen, en riep: span in: span in de hofkarros’ (vs.274). Als de menigte gaat
begrijpen wat er aan de hand is, dreigt zij in verzet te komen; vooral de soldaten onder
Johannes' volgelingen ‘houden aen met trappen, brullen, kraeien’ (vs.280). Herodes en zijn
stoet verkeren plotseling in ernstig gevaar. Maar Johannes weet de menigte tot bedaren te
brengen. ‘Hy volght Herodes na, en stijght met hem te wagen, // En zegent al het volck: dat
ziet bedroeft en bang // Den wagen na van ver, met traenen op de wang’ (vs.300-302).
28
Na aankomst in het paleis van Macherunte wordt Johannes ‘wel onthaelt, en ter tafel
aengezet, maer houd zich maetigh. Herodias ontveinst heuren haet. Herodes onderhout
hem met vraegen’ (marginale samenvattingen bij vs.315-341). Na de maaltijd wordt de
profeet echter naar de toren gebracht, die Herodes tot gevangenis dient. ‘Hy treet ten kercker
in, daer sleck en padden kropen, // En slechts een biezemat de naeckte leên, gestreckt //
Op eenen bondel stroo, voor kou beschut en deckt’ (vs.356-358).
Het nieuws gaat als een stormvlaag door het land: ‘Het lantgeschrey berst uit: Joannes
is gevangen’ (vs.372). Zijn vijanden ‘Vergeeten hun krackeel, en smilten zich in een, // Om
't lant te stillen, en dien gruwel glimp te geven’ (vs.374-375) met schijnheilige redeneringen
over de tactloosheid van Johannes en zijn gebrek aan eerbied tegenover de koning.
Het boek sluit met een meditatie van de dichter over overeenkomst en verschil tussen
Johannes en Christus bij hun werk in Gods Heilsplan.

Boek V (628 regels)
Herodias is door de bestraffing van Johannes diep gekwetst. ‘Zy houdt 's nachts by Herodes
om wraeck aen’ (marginale samenvatting bij vs.23 vv.). Deze durft daaraan echter niet
voldoen: ‘'s Mans aenhang is te groot in Syrie, en al 't lant. // Men noemt hem Godts profeet’
(vs.64-65a). Hem doden zou oproer kunnen betekenen. Voorlopig is het dus beter, de zaak
op haar beloop te laten.
Onderwijl wordt Johannes ‘in 's kerckers schaduw’ (vs.91) aangevochten door de twijfel.
Hij zendt twee van zijn discipelen naar Christus om een bevestiging te vragen van Diens
Messiasschap. ‘Christus zentze weder terug om van zijne wonderdaeden te getuigen’
(marginale samenvatting bij vs.107 vv.). Na hun vertrek spreekt Hij voor de menigte een
lofrede op Johannes uit en noemt hem de grootste van alle profeten: ‘Geen moeder baerde
29
oit zoon in glans zijn wederga’ (vs.148). De Farizeeën wilden ‘hem heffen in den trans //

28

29

Macherunte: ‘dit is de latijnse ablatief-vorm (van Machérus) als lokatief gebruikt, zoals Vondel in dit
gedicht meermalen doet bij deze naam’ (H.W.E. Moller in WB IX, blz. 982). Vondel gebruikt deze vorm
ook wel, als er geen lokatief bedoeld wordt. - Macherus, ten Oosten van de Dode Zee, was de koninklijke
slot-vesting van Herodes Antipas.
Vgl. Lucas 7: 28.
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Van eere boven my, om mijnen glans te smooren’ (vs.152b-153), en omdat hij weigerde dit
te aanvaarden, ‘Verviel hy in den haet der schijndeught, die hem plaeght // In 's kerckers
30
klaeuwen’ (vs.156-157a).
Deze lofrede van Christus heeft tot gevolg dat de lasteringen, die de priesterpartij over
Johannes verspreidt, hun effect missen. Verbitterd zoeken de hogepriesters Kajafas en
Annas daarom naar een nieuwe weg om de dood van Johannes te bewerken. Zij zenden
31
hun ‘koorknaep’ Malchus met een vertrouwelijke brief naar Herodias in Macherunte, waarin
zij haar waarschuwen voor Johannes en Christus, en aandringen op het ‘smooren’ (vs.214)
van deze twee. De koningin is zielsgelukkig met deze steun van de priesterschap. Zij zet
Malchus uiteen, dat het uitblijven van maatregelen tegen Johannes enkel aan Herodes ligt.
32
Hij durft niet. Maar binnenkort viert de koning zijn geboortefeest, en wellicht zal zich daarbij
een gelegenheid voordoen om iets te bereiken. Intussen houdt zij zich aanbevolen voor
Malchus' hulp en raad.
Als de dag voor het feest van Herodes is aangebroken, wordt dit met de grootst mogelijke
pracht en luister gevierd: ‘Noit zagh Jerusalem het hof van Salomon // Meer blincken, toen
men 't gout uit 's konings goutvloot schepte’ (vs.268-269). Vondel trekt alle registers van zijn
beeldend vermogen wijd open, om de overdadige weelde te beschrijven die het feest
kenmerkt. Niet alleen de officiële gasten worden aan Herodes' tafel genood en ‘koningklijck
gedient’ (marginale aantekening bij vs.307 vv.): óók de minder hoog-geplaatsten zijn welkom,
‘want het konings jaergety // Hiel open hof, en wou gemeente en burgery // Niet innetoomen,
maer elck even heusch onthaelen. // Men stelt meer tafels toe, en opent alle zaelen’
(vs.315b-318). - Niemand van de uitgelaten feestgenoten heeft een gedachte voor Johannes,
‘Die in den kercker schier van stanck en noot verging, // En even trou aen Godt, der dingen
schepper, hing; // Al scheen hy jammerlijck van Gode en elck verlaeten’ (vs.331-333). Dat
is voor de dichter aanleiding tot het inlassen van een scherpe commentaar, waarin hij de
‘Armoede der weereltsche rijckdommen, en rijckdom van godtvruchtige armoede’ (marginale
samenvatting bij vs.334 vv.) tegenover

30
31

32

Een dergelijke poging van de Farizeeën wordt in de Evangeliën niet vermeld. Volgt Vondel hier een oude
overlevering of geeft hij slechts een dramatische accentuering van de situatie?
koorknaep: tempeldienaar. Maar hier moeten wij niet aan een gewone dienaar denken. Malchus is de
vertrouweling, raadgever en geheime afgezant van de beide overpriesters: hun voornaamste medewerker,
zoals Apollion die van Lucifer is.
Herodes voelt zich steeds bedreigd door de broeder, aan wie hij diens vrouw ontschaakt heeft. In haar
verslag aan Malchus laat Herodias de koning zeggen dat hij zo voorzichtig is om te voorkomen dat
Macherunte een tweede Troje zou worden:

Begon al wat ons vloeckt in 't harnas op te trecken,
Gelijck Europe vloogh naer Asie voorheen:
'k Zaegh Troie in Macherunte, en Paris en Heleen
In my en u herteelt, en Menelaüs weder
In Flips mijn' broeder: en Homeer met zijne veder
Aenstreven op dees stof, een bloedige Ilias.
(V, 242-247)
De overeenkomst is inderdaad treffend, maar in de context verder niet relevant. Vondel's bedoeling zal
wel in de eerste plaats geweest zijn, de lezer er opnieuw op te wijzen dat zijn Bijbelse stof niet onderdoet
voor die van de epici uit de Oudheid; vgl. hierboven, blz. 643, de eerste alinea over boek I. - Verderop
in boek V duidt hij Herodias nogmaals aan als Helene (vs. 360).
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elkaar stelt. Hij is zó verontwaardigd, dat het hem blijkbaar enige moeite kost terug te keren
tot zijn beschrijving van het feest (vs.359-363).
Bij het vallen van de avond krijgt dit een nieuwe impuls. Herodes laat de van zijn vader
geërfde koninklijke beker vullen en rondgaan; de rijkshofmeester zet hem en Herodias de
sluierkroon op het hoofd: ‘de diamante zonnen // Verdoofden 't avontlicht, dat uit de lampen
scheen’ (vs.394b-395). Vóór het nagerecht wordt de maaltijd onderbroken voor een ogenblik
van verpozing, waarvan de feestgenoten gebruik maken om te dansen, ‘Eerst vrou en man
alleen: dan vrouwen en de mans // By paeren: dan gelijck gevlochten in een' drommel [=
drom, groep], // Op harp, en schuiftrompet, en feestbazuin, en trommel’ (vs.408-410). Salome
- de dochter van Herodias uit haar eerste huwelijk - maakt van dit intermezzo gebruik om
zich te gaan tooien voor een solo-dans. Als zij met haar ivoren luit de zaal weer binnentreedt,
is zij zó schoon dat: ‘was nu Apelles hier, // Zijn verf quam vier te kort, om dit gezicht te
schilderen’ (vs.436b-437).
‘Zy begint eerst te speelen, daarna te speelen, en te zingen, en te danssen’ (marginale
samenvatting bij vs.443 vv.). Haar zang - in deze verdorven omgeving gewijd aan een
verdorven onderwerp: het overspel van Antonius en Cleopatra - is ‘een graf des nachtegaels’
(vs.481), d.w.z. zó schoon dat de nachtegaal het ertegen moet afleggen. Met het ‘geestigh
slingeren // Der voeten heene en weêr, en 't wulpsch gedans der vingeren’ (vs.481b-482)
beeldt zij het liefdesspel uit waarvan zij zingt. ‘Nu trockze noch een' strick met danssen in
dit velt, // Waerin Herodes naem met lettren stont gespelt’ (vs.487-488). En dan houdt zij
abrupt met dansen en zingen op, om neer te knielen aan de voeten van de koning. ‘De vader
omhelst ze, en zweert haer te schencken wat zy eischen zal’ (marginale samenvatting bij
vs.508 vv.). Dat is het moment, waarop Herodias en Malchus hebben gehoopt. In een
nevenvertrek gaan zij met elkaar te rade, en houden Salome voor, wat zij vragen moet:
33
‘Joannes hooft, ten heerlijcken banckette // In eene schotel’ (vs.521b-522a).
Volgens Pater Maximilianus is Vondel's beschrijving van dit feestmaal een imitatio
van het gastmaal dat Dido Aeneas bij diens komst in Carthago aanbiedt; daarbij
verwijst hij naar Aen. I, 637-642 en 697-747. Na ‘een kleine herinnering aan de
bruiloft van Perseus en Andromeda uit Ovidius' Metamorphosen IV, 758-762’
volgt de dichter het voorbeeld van Vergilius vrijwel op de voet, waarbij ‘geen
zakelijke herinneringen alleen, maar reminiscenties ook aan de glans en de praal
34
der verzen’ duidelijk herkenbaar zijn. - Inderdaad heeft Vondel dit gastmaal
voor ogen gehad. De meest sprekende overeenkomst is het rondgaan van de
beker, een kostbaar erfstuk, zowel bij Dido als bij Herodes. Maar naar mijn mening
heeft Vondel bij zijn beschrijving óók aan andere feestelijke bijeenkomsten
gedacht en ontleend. In Aen. I is er geen sprake van een dans der gasten. Zulk
een dans komt echter wèl in La Magnificence de Salomon voor, als Du Bartas
de huwelijksfeesten uitbeeldt van Salomo en de prinses van Egypte. Na de
maaltijd wordt daar door de gasten een symbolische dans van de hemellichamen
uitgevoerd, waarbij Salomo en

33
34

ten heerlijcken banckette: als kostelijk nagerecht.
P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 35-42; de geciteerde woorden resp. op blz. 35 en 39.
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de dochter van Farao als de zon en de maan fungeren. Vondel had in zijn vertaling
van deze episode uit de Seconde Sepmaine deze passage met veel toewijding
35
en bezieling in het Nederlands overgebracht. In zijn tragedie Salomon had hij
bovendien de heidense tegenhanger van deze heilige dans gegeven in de
beschrijving van de sterredans, waarmee Salomo's favoriete Sidonia de
oud-geworden koning zó in verrukking brengt dat hij erin toestemt deel te nemen
36
aan de inwijding van haar Astartetempel. Hier is de situatie dus dezelfde als in
de Joannes: de dans is een verleidings-dans waaraan de koning ten offer valt.
Herodes schrikt van Salome's verzoek en heeft spijt van zijn ondoordachte belofte: ‘uit geen
godtvruchtigh harte, ô neen’ (vs.526), maar uit vrees voor de gevolgen als het volk in opstand
zou komen. Aan de andere kant durft hij echter niet weigeren, omdat hij bang is ‘Dat al het
hof hem moght verlastren en bestraffen // Van trouweloosheit, en meineedigheit. wat raet?’
(vs.546-547). Tenslotte is het Lucifer's handlanger die aan deze aarzeling een einde maakt:
‘geest Apollion // Blaest heimlijck hem in 't oor: vaer voort’ (vs.551b-552a). Wild om zich
heen ziende, schreeuwt Herodes zijn bevel uit: ‘hofmeester, voort, vaer voort, en neem hem
37
wis. // Salome schafme 't hooft des lastraers op den disch’ (vs.555b-556).
De hofmeester begeeft zich naar de gevangenis, vergezeld van Malchus die met eigen
ogen de terechtstelling wil zien. ‘Joannes wort de doot aengezeght, en troost de leerlingen.
Malchus drijft het halsrecht voort. Joannes knielt, en wort onthooft. Malchus juicht om zijn
doot. Het scheen of men eenen engelezangk hoorde’ (marginale aanduidingen bij vs.566-595).
Het hoofd van Johannes wordt op een gouden schaal aan Salome ter hand gesteld. ‘Zy
38
schaft het juichende haer' vader op den disch, // Voor koningklijck bancket, en zet zich aen
de zijde // Van moeder, in haer schick, en noit voorheen zoo blijde’ (vs.608-610). Er wordt
gelachen en gespot om Johannes, die een hoofd korter gemaakt is ‘en spelde zelf dat hy
vermindren most’ (vs.623b). Salome gaat in die bespotting het verst: ‘De wulpsche danster
39
prickt met haere goude naelt // De tong van 't heiligh hooft, en durf wraeckgierigh spreecken:
// Ick steecke eene adder, die vrou moeder heeft gesteecken ...’ (vs.616-618). - Hoeveel
boosheid - zo roept de dichter ter afsluiting van dit boek uit - laat God toe, voordat Hij straft!

Boek VI (704 regels)
Zo snel mogelijk reist Malchus naar Jeruzalem terug om Kajafas en Annas op de hoogte te
stellen van Johannes' dood. De eerste slag is gewonnen; nu moet Jezus worden aangepakt!
Malchus biedt daarvoor graag zijn diensten aan: ‘Men stelme in 't spits: 'k wil voor uw kroon
mijn leven laeten’ (vs.38). De beide overpriesters willen echter voorzichtig zijn. Daarom
vinden zij het wenselijk, Pilatus op de hoogte te stellen van wat er in Macherunte is gebeurd.
Deze ‘oordeelt Herodes vonnis streng, en hem niet onschuldigh aen misdaet,

35
36
37
38
39

De Heerlyckheyd van Salomon, vs. 793-990 (WB II, blz. 273-283).
Salomon, vierde bedrijf, eerste scène (WB V, blz. 418-420).
neem hem wis: neem hem afdoende onderhanden, zorg ervoor dat hij niet aan de dood ontkomt.
bancket: dessert.
naelt: in de marginale samenvatting nader aangeduid als ‘heure perruicknaelt’.
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doch wil-zich buiten dit geschil houden’ (marginale samenvatting bij vs.87 vv.). Wat Christus
betreft: zo lang Deze niet tot oproer aanzet, wil Pilatus zich niet met Hem bemoeien.
Onverrichterzake keren de overpriesters terug, ‘En Malchus hielt hun spoor van achter, en
40
steegh neder ’ (vs.98).
Intussen gaat het nieuws van Johannes' terechtstelling als een vliegend vuur door
Jeruzalem. Chuzas, de rentmeester van Herodes, hoort ervan door Jozef van Arimathea,
41
en kan niet anders dan zijn meester ongelijk geven. Zijn vrouw Johanna is een trouwe
volgelinge van Jezus, zij het in het geheim ‘om alle opspraeck noch te myen’ (vs.130b). Zelf
houdt hij zich afzijdig, al moet hij erkennen dat het moeilijk is ‘Een hof, zoo snoot als dit, te
dienen’ (vs.132). Hoe anders is Herodes dan zijn broeder ‘Filippus, uit den aert rechtvaerdigh,
wijs, en zedigh’ (vs.157), aan wie hij Herodias ontschaakte, met verstoting van zijn eerste
vrouw. Dat laatste zal zeker tot oorlog leiden, als koning Aretas de smaad komt wreken die
zijn dochter is aangedaan! ‘Wat kost een geile lust al bloet en nederlaegen!’ (vs.170).
In Macherunte krijgen de discipelen van Johannes toestemming het lichaam van hun
meester te begraven, mits dat in alle stilte gebeurt. Zij voeren het lijk naar Sebaste, het
42
vroegere Samaria, en zetten het bij in het keldergraf waar reeds de profeten Elisa en Obadja
rusten. Daarna gaan zij naar het meer van Galilea ‘daer Jesus leeraert’ (vs.221) en vertellen
Hem over Johannes' dood. ‘Christus vertroostze, en belooft hem [= Johannes] by de geesten
der vaderen in den kercker [= het Voorgeborchte] te bezoecken. Christus voorspelt zijnen
43
kruisgangk, en den smaet van Herodes te verwachten, en den oorlogh tusschen Arete [=
koning Aretas] en Herodes; en Herodes en Herodias ballingschap’. Aldus vat Vondel in
margine de woorden samen, die hij in vs.223-249 aan Christus in de mond legt: woorden
waarvan het merendeel niet in de Evangeliën wordt gestaafd.
Dat alles is echter slechts afronding van de gebeurtenissen op aarde. Vondel wil daarmee
niet eindigen, maar zijn epos besluiten met een grootse apotheose waarin hij Johannes'
ziel, over de dood heen, volgt tot ‘in de scheemrende waeranden’ (vs.257) van het
Voorgeborchte der Vaderen. ‘De dichter neemt voor Joannes hellevaert te beschrijven’,
kondigt hij bij vs.255 in margine aan. Dat kan hij niet in eigen kracht, en daarom richt hij
opnieuw een invocatio tot zijn ‘hemelsche zangheldinnen’, de Engelenkoren, om hem te
44
verschaffen ‘'t Geley van Rafaël in dees geheimenissen’ (vs.274). Zijn bede wordt verhoord.
Rafaël ‘daelt, en onderwijstme. ick luister naer 't bericht, // Dat voorlicht, en veur spoock
noch helsche geesten zwicht’ (vs.275-276).
Daarmee begint dan de laatste en meest indrukwekkende van de verbeeldingen, die in
de Joannes de dragers zijn van het Wonderbaarlijke. Overigens zijn zowel ‘'t geley’ als ‘'t
bericht’ van Rafaël niet meer dan stijlfiguren. Van een tocht door het dodenrijk onder geleide
van de aartsengel, zoals Aeneas er in Aeneis VI een maakt met de Sibylle, is in het vervolg
geen sprake. Even-

40
41
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43
44

neder: nl. van de ‘marmersteene trappen’ (VI, 50) van Pilatus' paleis.
Vondel noemt haar ten onrechte Salome (vs. 127); vgl. Lucas 8 : 3. Blijkbaar verwart hij haar met de
Salome, die in Marcus 16 : 1 wordt vermeld.
Vondel noemt hem, overeenkomstig de Vulgaat, Abdias (vs. 200).
den smaet van Herodes te verwachten: de smaad die Hij van Herodes te verwachten had; vgl. Lucas
23: 6-12.
Deze aartsengel is de geleider van Tobia in het apocriefe Bijbelboek van die naam; vandaar dat Vondel
- nu hij een hemelse geleider nodig heeft - juist naar hem vraagt.
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min van een door Rafaël gedaan verhaal waarnaar de dichter luistert, zoals Adam ernaar
luistert in de boeken V en VI van Paradise lost. Zowel de figuur van de dichter als de
aartsengel worden na de inleidende invocatio onmiddellijk losgelaten. Wat Vondel ermee
bedoelt te zeggen, is slechts dat hij zich gesteund weet door een Goddelijke inspiratie die
de authenticiteit van zijn beschrijvingen waarborgt en ze maakt tot méér dan ‘louter ydelheid,
45
die zich het brein verbeeld’. En natuurlijk verwijst hij met de geleider tevens naar de
parallellie tussen ‘Joannes hellevaert’ en Aeneas' tocht door de onderwereld.
De dichter begint met een ‘Beschrijvinge van den ingangk der helle’ (marginale
samenvatting bij vs.277 vv.). Daarna volgt die van de hel zelf en van de straf der verdoemde
zielen. Hoewel Vondel dit alles slechts met enkele grote lijnen tekent, weet hij toch een
suggestief beeld op te roepen van de duivels die de gestraften folteren. Naar aanleiding
daarvan laat hij dan echter een meditatieve beschouwing over ‘De straf der zeven
hooftzonden’ (vs.326-361) volgen, die beter in een leerdicht zou passen dan in een epos.
46
Vanuit de hel ‘stijgenwe op’ (vs.362) naar de ‘kring’ van het Vagevuur, en vandaar naar
‘de derde ringk’ (vs.373), die uit Vondel's beschrijving herkenbaar is als de limbus puerorum:
het Voorgeborchte der kinderen, ‘waarin volgens de leer van vele R.K. theologen de zielen
van de kinderen en van personen die met hen op één lijn te stellen zijn, verblijven, die in de
staat van erfzonde van deze wereld verscheiden zijn, zonder dat een persoonlijke actuele
47
zonde hen heeft bezoedeld’. En dan wordt ‘de bovenste ommezwaey’ (vs.389) bereikt: de
limbus patrum, ‘waarin de zielen der heiligen van het Oude Verbond verbleven vóór Christus'
48
verrijzenis, wachtend op Zijn komst en de intrede in de hemel’. Ook ten aanzien van deze
drie kringen blijft Vondel uiterst beknopt: hij duidt ze meer aan dan dat hij ze beschrijft. Eerst
als het Voorgeborchte der Vaderen is bereikt, geeft hij vrij spel aan zijn - door Rafaël
geïnspireerde - verbeelding.
Men heeft wel gemeend, dat Vondel in zijn beschrijvingen van Hel en Vagevuur
de invloed van Dante's Divina Commedia zou hebben ondergaan; met name
49
J.F.M. Sterck heeft daarop nadruk gelegd . In haar proefschrift over Dante in de
Nederlandse letterkunde trekt Mej. J.L. Cohen de conclusie van Sterck echter
sterk in twijfel. Na een onderzoek van diens argumenten constateert zij ‘dat Dr.
Sterck geenszins bewezen heeft dat Vondel Dante's invloed onderging in Joannes
50
de Boetgezant’ . Naar mijn mening dienen wij nog wat verder te gaan en elke
gedachte aan beïnvloeding door Dante af te wijzen. De overeenkomsten in
uitbeelding en voorstellingswijze laten zich zonder moeite verklaren uit het feit
dat beide dichters uitgingen van de R.K. gedachtenwereld en de traditionele
concretisering daarvan in de volksverbeelding.
In het ‘verblijf der zalige aartsvaderen’ (marginale aantekening bij vs.389)
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Vondel's definitie van dromen in Gysbreght van Aemstel, vs. 824 (WB III, blz. 562).
Met we worden hier de dichter en zijn lezer bedoeld.
Dr. G. de Gier M.S.C. in Winkler Prins Encyclopaedie (zesde druk) XII, blz. 778, s.v. limbus.
Ibidem.
J.F.M. Sterck, Enkele aanrakingspunten tusschen Vondel en Dante, in zijn: Rondom Vondel.
Studiën over den dichter en zijn kring (Amsterdam 1927), blz. 70-77.
J.L. Cohen, Dante in de Nederlandsche letterkunde (Haarlem 1929), blz. 46-47.
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verschijnt plotseling (de ziel van) Johannes! ‘Hy hielt met een standertvaene, // Waerop een
lam, waerin de naem van Jesus stont, // In dees waerande stant. al wat hier waerde, in 't
ront // En lang en bree, quam flux van blijschap aengedrongen’ (vs.418b-420). Ook de helse
geesten komen zien wat er aan de hand is, maar ‘stuiven elck zijns weeghs, met schrick
bevangen, // Voor Jesus naem, en 't Lam, door heimelijcke gangen’ (vs.429b-430). Maar
de vaderen trekken in een lange stoet juichend voorbij aan Johannes, die ‘op een hooghte
en heuvel, braef in stant’ (vs.451) hun ‘ommegangk’ monstert. Aan het hoofd van de processie
gaan Adam en Eva, gevolgd door de godvruchtige leden van hun nageslacht. Daarna trekken
Noach en zijn tijdgenoten voorbij, Abraham met de andere aartsvaders en de aartsmoeders,
de priester-koning Melchisedek, Mozes en Aäron met de twaalf stammen die uit Egypte
werden verlost, Mirjam en Jozua en Kaleb, de Richteren van Israël. De profeet Samuël
draagt nog de zalfbus, die hij gebruikte toen hij David tot koning zalfde. En deze zelf volgt,
51
aan het hoofd van ‘een' witten sleep van vrolijcke kooraelen ’ (vs.546), dansend en zingend
als toen hij de Ark des Verbonds naar Jeruzalem bracht. Vondel last diens loflied - goeddeels
opgebouwd uit fragmenten van de Davidische Psalmen - in extenso in. De koning eindigt
met een verzoek aan Johannes, wiens ogen Jezus hebben mogen zien, Hem te beschrijven:
‘Laet hooren hoe hy is, naer wien alle eeuwen wenschen, // Genoemt op mijne harp den
52
schoonsten van de menschen ’ (vs. 593-594). Johannes voldoet aan dit verzoek en ‘beelt
Christus naer het leven af’ (marginale samenvatting bij vs. 595 vv.).
Voor ons moderne gevoel betekent deze vrij uitvoerige tekening van Jezus'
uiterlijk een inzinking. Meer dan een conventioneel beeld kan de dichter voor
ons niet oproepen, en dat beeld is nauwelijks indrukwekkend. Wij zullen echter
wel moeten aannemen dat Vondel hier niet zijn eigen voorstelling van Jezus
geeft, maar Hem beschrijft naar een theologische bron die hij als gezaghebbend
beschouwde. Wanneer wij daarvan uitgaan, begrijpen wij dat hij deze passage
als functioneel en zelfs als onmisbaar kon beschouwen. Johannes maakt daarmee
voor de vaderen - èn voor de lezers - de abstracte Messias tot een concrete
menselijke realiteit: het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond
(Johannes 1:14a).
Na David trekken de godvrezende koningen, die op hem zijn gevolgd, aan Johannes voorbij.
En dan komen de profeten, van Jesaja tot Maleachi. Onder hen is het Ezechiël die het woord
neemt, om nogmaals te profeteren van Jezus' Hemelvaart die nu zo nabij is: ‘'k zie hem op
der englen toon, // Na ons verlossinge, op den serafynewagen, // Gevolght van priesteren,
en koningen, gedraegen, // Door negen heemlen heene, in 't vaderlijcke rijck’ (vs.636b-639).
Evenals de lofzang van David is ook deze profetie opgebouwd uit brokken van het
desbetreffende Bijbelboek, in het bijzonder het tiende hoofdstuk. Zij vormt de laatste machtige
opstoot van Vondel's visionaire verbeelding: de climax ervan en tevens die van de laatste
drie boeken in hun geheel. Daarna vervloeit alles snel naar een rustig en harmonisch einde,
dat door de tegenstelling de kracht van die opstoot nog accentueert.
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een' witten sleep.... kooraelen: een stoet in het wit geklede tempelzangers.
David doelt hier op Psalm 45: 2 (‘Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort op
uw lippen; daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid’).
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Als de laatste ‘kleine profeten’ voorbijgetrokken zijn, volgen ‘de helden, en Machabeen, en
aertspriesters, en hun gevolgh’ (marginale samenvatting bij vs.666 vv.). En dan komen de
allereersten van ‘den nieuwen tijt’ (vs.670): de oude Simeon die in de tempel het kindeke
53
Jezus in zijn armen nam, de door Herodes vermoorde kinderen van Bethlehem, de 84-jarige
profetes Anna, de ouders van Johannes. Wanneer deze die laatsten ziet,
700 Viel hy den vader en de moeder om den hals.
Men had hen alle dry van groote vreught zien schreien,
54
En Josef quam'er by. hy gingkze toen geleien
Met onderling gespreck, als vroomen zijn gewent.
Aldus wert d'ommegangk gesloten in het endt.

En aldus wordt ook Vondel's epos ‘gesloten in het endt’, even vredig als abrupt.
Het is zonder meer duidelijk, dat Vondel met zijn beschrijving van de Hel en van
de ‘ommegangk’ in het Voorgeborchte de tocht van Aeneas door het dodenrijk
uit Aeneis VI imiteert. De overeenkomsten en reminiscensen zijn talloos en
betreffen vaak kleine details, waar de argeloze lezer ze allerminst zou vermoeden.
Het was ongetwijfeld Vondel's bedoeling, dat zij stuk voor stuk door zijn
Humanistische tijdgenoten zouden worden herkend en gesavoureerd. Maar met
al deze gelijkheid accentueert hij tevens het verschil tussen de ‘hellevaart’ bij
Vergilius en die in de Joannes. Hij imiteert inderdaad, maar in een kerstenende
imitatio, die opnieuw bewijst wat hij in zijn invocatio had geponeerd: ‘Wie kiest
55
wat Godt verkiest, heeft best het wit getroffen’. Bij hem geen zwerftocht door
een dodenrijk van heidense fantasie, maar een beschrijving van Hel en
Voorgeborchte overeenkomstig de leer van de Kerk. Bij hem geen ‘ommegangk’
van de toekomst, zoals Anchises aan Aeneas toont, maar van het verleden dat
nu zijn vervulling gevonden heeft. Bij hem geen belofte aan de held, maar van
de held: ‘Verwacht hem haest. mijn star verkuntschapt u den dagh’ (vs.620). En
toch ook bij hem een heenwijzen naar nòg groter heerlijkheid in de profetie van
Ezechiël over de aanstaande Hemelvaart van Christus. - Misschien kunnen wij
het zó zeggen: de overeenkomst met Vergilius is naar het uiterlijk opvallend
groot, maar achter die façade ligt een geheel andere innerlijke werkelijkheid.
Zoals P. Maximilianus het formuleert: ‘Vondel heeft de kunst van Vergilius
gekerstend en zoals reeds de middeleeuwen deden op háár manier, de “Spolia
56
Gentium” dienstbaar gemaakt aan de katholieke cultuur...’.

§ 4. De studies van Maximilianus en Pretorius
De belangrijkste studies over Vondel's Joannes, waarover wij beschikken, zijn die van Pater
Maximilianus en S.J. Pretorius. Ik bespreek ze in de volgorde, waarin zij verschenen zijn.
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Zie Lucas 2: 25-35; in de daarop volgende Bijbelverzen wordt over de profetes Anna gesproken.
Josef: de man van Jezus' moeder Maria.
Zie boven, blz. 643.
P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 74.
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P. Maximilianus: ‘Vergilius en Joannes de Boetgezant’
In 1941 publiceerde Pater Maximilianus in Annalen XXXIII van de ‘Vereeniging tot het
bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in Nederland’ een
uitvoerige verhandeling over Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant (blz. 88-156).
Aanvankelijk trok zij weinig aandacht; de oorlogsjaren waren niet bevorderlijk voor de studie
van Vondel. Toen dit na de bevrijding anders werd, deed zich het bezwaar gelden dat
Maximilianus' studie verscholen lag in de Annalen, die niet in de handel waren gebracht en
daarom moeilijk toegankelijk bleven. Gelukkig werd dit bezwaar opgeheven, toen L.C. Michels
in 1968 de verzamelde Vondelstudies van Maximilianus posthuum in het licht gaf, voor het
overgrote deel nog door de auteur herzien en aangevuld. Terecht liet Michels daarbij de
57
verhandeling over Vergilius en de Joannes vooropgaan.
Met klem van redenen en een overvloed aan bewijsplaatsen toont Maximilianus aan, hoè
groot de invloed van Vergilius op de Joannes is geweest:
Al de heerlijkheid van Aeneis was hem [= Vondel] in het hoofd gevaren, en
terwijl zijn geest ordende, greep zijn fantasie gulzig in die overvloed, zodat de
ensceneringen niet alleen vol zijn van minutieuze detail-herinneringen, maar in
eenzelfde situatie herhaaldelijk herinneringen aan heel andere plaatsen worden
58
aangetroffen.
De Oosterhoutse pater is een kenner van de klassieken in het algemeen en van Vergilius
in het bijzonder, zoals Vondel zich zijn Humanistische lezers moet hebben voorgesteld.
Niets ontgaat hem. Systematisch gaat hij na, wat de dichter aan Vergilius te danken heeft
in de ‘ensceneringen’ - d.w.z. de grote verbeeldingen: de zending van Gabriël en de roeping
van Johannes; Helleraad en samenzwering; het feestmaal van Herodes; Johannes' begrafenis
en hellevaart -, wijst hij ‘andere vooral klankplastische reminiscenties’ aan, bespreekt hij
een aantal voorbeelden van ‘contaminatie’ - d.w.z. het dooreenlopen van herinneringen aan
meer dan één plaats uit de Aeneis - en vestigt hij de aandacht op ‘de vele latinismen van
Vondels latiniteit’ (die wel niet uitsluitend, maar toch in hoofdzaak aan de invloed van Vergilius
moeten worden toegeschreven). Maximilianus' studie laat slechts één conclusie toe: Vondel
heeft Joannes de Boetgezant opgezet en uitgewerkt als aemulerende imitatio van de Aeneis,
‘evenwel zo dat Vondel steeds zichzelf blijft, evengoed als Vergilius tegenover zijn model,
59
Homerus’.
Voor een goed begrip van Vondel's epos is deze meesterlijke studie onmisbaar. Bij mijn
inhouds-overzicht van de Joannes in de vorige paragraaf heb ik er reeds meer dan eens
naar verwezen, en ik zal dat ook in het vervolg van dit hoofdstuk nog doen. Maar bij alle
bewondering voor Maximilianus' werk kan men zich toch niet helemaal aan de indruk
onttrekken dat hij in zijn geestdrift wel eens wat te ver gaat. Niet alleen heeft hij de neiging
de overeenkomsten met de Gerusalemme te bagatelliseren ten gunste van die met de
Aeneis, maar bovendien signaleert hij soms ‘reminiscensen’ die - althans voor mij - niet
overtuigend zijn. In het bijzonder sta ik sceptisch tegenover de ‘klank-
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P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 3-88. Ik verwijs verder steeds naar deze tweede uitgave, niet alleen
omdat deze gemakkelijk bereikbaar is, maar ook omdat zij de tekst geeft in de definitieve versie van de
auteur.
P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 19.
Ibidem, blz. 18.
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plastische reminiscenties’ waarop hij wijst. Deze enkele bedenkingen doen echter niet af
aan het feit, dat de verhouding tussen de Aeneis en de Joannes in deze studie definitief
werd vastgelegd.

P. Maximilianus: ‘Joannes de Boetgezant en Buchanan’
Een veel korter, maar eveneens belangrijk artikel van Pater Maximilianus over de Joannes
verscheen in 1943 in het Tijdschrift voor Nederlandse taalen letterkunde LXII; ook dit werd
60
in herziene vorm opgenomen in de door Michels verzorgde editie van de Vondelstudies.
De titel luidt: Joannes de Boetgezant en Buchanan.
Reeds Schrant had in 1840 reminiscenties aan Buchanan in de Joannes aangewezen,
maar eerst Maximilianus heeft de aard en de omvang van diens invloed nauwkeurig bepaald.
De Schotse Humanist George Buchanan schreef tijdens zijn langdurig verblijf in Frankrijk
een tweetal baanbrekende tragedies: Baptistes sive calumnia en Jephthes sive votum. De
eerste daarvan, waarom het hier gaat, werd waarschijnlijk kort na 1540 in Bordeaux gespeeld,
maar verscheen - al dan niet gewijzigd - pas in 1577 te Londen. Het stuk bestaat uit een
proloog en zes episoden, die telkens door een koorzang van elkaar zijn gescheiden. In de
loop van de 17de eeuw werd het, tezamen met ander werk van Buchanan, talloze malen
herdrukt, o.m. tweemaal in Leiden en vijfmaal in Amsterdam. De beide Leidse edities en
twee van de Amsterdamse (1641 en 1647) verschenen vóórdat Vondel zich tot het schrijven
61
van de Joannes zette.
Het is vrijwel zeker, dat Vondel de oorspronkelijke tekst van de Baptistes heeft gekend.
Wij weten dat hij met Buchanan's Jephthes vertrouwd was en die in zijn Jeptha aemulerend
62
heeft nagevolgd. Aangezien in de latere uitgaven van Buchanan's werk steeds de beide
tragedies voorkomen, mag men aannemen dat hij dus ook de Baptistes onder ogen heeft
gehad.
Er bestond daarvan echter ook een Nederlandse vertaling, of liever bewerking, door
Jeremias de Decker. Deze was in 1652 verschenen, en nadien herdrukt zowel in De Decker's
Gedichten van 1656 als in zijn Rijm-oeffeningen van 1659. Zoals Karsemeijer heeft
aangetoond, stelde De Decker zich tot doel Buchanan's drama om te werken tot een klassieke
tragedie, waarin de eenheden van plaats en tijd in acht genomen werden en die verdeeld
was in vijf bedrijven. In de eerste drie houdt de bewerker zich nauwkeurig aan de
oorspronkelijke tekst, maar in de laatste twee brengt hij een andere schikking van de stof
en een aantal kleine wijzigingen aan, om ze in overeenstemming te brengen met de regels
63
voor de klassieke tragedie.
Pater Maximilianus heeft met de hem eigen nauwkeurigheid nagegaan, hoe nu de
verhouding Vondel - Buchanan - De Decker precies ligt. Zijn conclusie luidt: ‘dat Vondel
zeker De Decker, maar niet zeker Buchanan heeft benut; alle reminiscenties zijn tot De
64
Decker terug te brengen, niet alle tot Buchanan’.
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Ibidem, blz. 177-185.
Voor Buchanan's Baptistes zie men: Raymond Lebègue, La tragédie religieuse en France (Parijs 1929),
blz. 206-223.
2
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel II (Culemborg 1970 ), blz. 241-271. Vgl. ook P. Maximilianus,
Vondelstudies, blz. 177.
J. Karsemeijer, De dichter Jeremias de Decker (Amsterdam 1934), blz. 103-119.
P. Maximilianus, Vondelstudies, blz. 183.
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De voornaamste ontlening van Vondel aan Buchanan-De Decker betreft de figuur van
Malchus, diens bezoek aan Herodias, en de daaruit voortvloeiende ‘samenzwering’ tussen
hem en de koningin. Alleen is bij Buchanan en De Decker Malchus een aanzienlijke Farizeeër
die op eigen gezag handelt, terwijl Vondel hem de ondergeschikte plaats toedeelt van Kajafas'
‘koorknaep’. Ongetwijfeld grondde hij deze wijziging op het feit dat in Johannes 18:10 ‘des
Hogepriesters dienstknecht’, van wie Petrus bij de gevangenneming van Jezus het rechteroor
afhieuw, Malchus wordt genoemd. Vondel identificeert dus deze dienstknecht met de bezoeker
van Herodias - iets wat Buchanan, ondanks de gelijkheid in naam, zeker niet heeft bedoeld.
Dat maakt de situatie in de Joannes iets minder waarschijnlijk. Overigens betekenen zowel
de figuur van Malchus als het motief van zijn samenspannen met de koningin tegen Johannes
een belangrijke aanwinst voor Vondel's epos.

Pretorius: ‘Die stryd tussen hemel en hel’
In 1972 publiceerde de Zuid-Afrikaanse hoogleraar en dichter S.J. Pretorius een
belangwekkende studie, waarin hij een geheel ander aspect van de Joannes aan de orde
stelt dan die van de literaire beïnvloeding. Zoals uit de subtitel van zijn boek blijkt, onderneemt
65
hij daarin ‘'n poging tot 'n verklaring van Vondel se Christelike epos Joannes de Boetgezant’.
Met ‘verklaring’ blijkt hier bedoeld te zijn: allegorische interpretatie. Pretorius gaat namelijk
uit van het axioma: ‘Een van die eise wat aan die epos in die 17e eeu gestel is, was dat dit
allegories móés wees’, en onderzoekt op grond daarvan ‘hoe Vondel hierdie simboliek in
sy epos ingevleg het en wat die uitwerking daarvan is’. Aldus wordt onder de Franse titel
medegedeeld.
Men kan erover twisten, of in de 17de eeuw de eis van een systematisch uitgewerkte
allegorie, die het gehele epos omvat, wel zó algemeen en zó stringent werd gesteld, als
Pretorius poneert. Bij Vossius is dat b.v. niet het geval, al kan men een aanloop daartoe
zien in de nadruk die hij legt op de exemplarische betekenis die de fabula volgens hem
hebben moet. Het is inderdaad juist, dat in Frankrijk de doctrine classique met steeds
toenemende klem een - eventueel verborgen - allegorische zin in het epos is gaan eisen en
er zelfs een conditio sine qua non van heeft gemaakt. Maar wij weten niet met zekerheid,
in hoeverre Vondel met de ontwikkeling van deze opvatting is meegegaan; hij heeft er zich
nooit over uitgelaten. Persoonlijk geloof ik niet dat hij - zoals zijn Franse tijdgenoten dat,
althans in hun theorie, deden - de fabula feitelijk ondergeschikt zou hebben willen maken
aan de allegorische strekking. Uit zijn werk blijkt overigens, dat allegorische verbeeldingen
en voorstellingen hem wel degelijk aanspraken; terecht betrekt Pretorius b.v. de Hymnus of
Lofzangh vande Christelycke Ridder (WB I, blz. 447-458) in zijn betoog. Uit zijn Doperse
periode had Vondel bovendien grote belangstelling behouden voor de interpretatie van
gebeurtenissen uit het Oude Testament als voorafschaduwingen van de vervulling in het
Nieuwe, en daarbij in het bijzonder voor de praefiguraties van Christus. Wanneer wij met
Archimède Marni ook epen, waarin deze Bijbelse voor-afbeeldingen worden uitgewerkt, als
66
allegorisch beschouwen, moet een onderzoek als dat van Pretorius dan ook - ondanks
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S.J. Pretorius, Die stryd tussen hemel en hel. 'n Poging tot 'n verklaring van Vondel se Christelike epos
Joannes de Boetgezant (Pretoria 1972).
Zie boven, blz. 165.
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de misschien wat te simplistisch-apodictische formulering van zijn uitgangspunt - alleszins
gerechtvaardigd worden genoemd.
Het resultaat van dit onderzoek bevestigt dat. Het boek van Pretorius is op zijn terrein een
even onmisbare bijdrage voor de studie van de Joannes als de verhandeling van Maximilianus
over de invloed van Vergilius. Ook hier treffen ons de belezenheid van de auteur en de
grondige documentatie die ten grondslag ligt aan zijn betoog.
Pretorius gaat van de allegorische motieven uit, om dan telkens na te gaan hoe deze zich
in de Joannes manifesteren. Het voordeel daarvan is dat de allegorie centraal komt te staan,
maar er zijn aan deze methode ook nadelen verbonden. In de eerste plaats veronderstelt
zij bij de lezer een vertrouwdheid met Vondel's epos, die slechts door herhaalde lezing kan
worden bereikt en in de meeste gevallen dan ook niet aanwezig zal zijn. In de tweede plaats
worden de bewuste motieven daardoor min of meer geïsoleerd, zodat het moeilijk is ze te
blijven zien in hun context en zich rekenschap te geven van de functionele betekenis die zij
daarin hebben, met het reële gevaar dat er een te zware nadruk op komt te liggen. Evenmin
als Maximilianus is Pretorius naar mijn mening dan ook ontkomen aan de neiging om in zijn
geestdrift soms wat te ver te gaan. Overal ziet hij allegorieën, zoals Maximilianus overal
reminiscenties aan Vergilius zag. Maar ook hier geldt, dat deze bedenkingen niet afdoen
aan het feit, dat de kern van het betoog juist is. Pretorius heeft definitief vastgesteld, dat een
interpretatie van de Joannes onmogelijk is zonder ernstig rekening te houden met het
allegorische aspect.
Volgens Pretorius moet de Joannes gezien worden binnen het kader van wat door Watson
Kirkconnell genoemd is: ‘The so-called “celestial cycle”, comprising the Creation, the War
in Heaven, the Temptation and the Fall of Man and its consequences, and finally the
67
Redemption of the world by the Atoning sacrifice of God the Son’. Vandaar de titel van het
boek: Die stryd tussen hemel en hel. Pretorius wijst erop, dat Vondel praktisch alle essentiële
momenten uit die strijd heeft uitgebeeld: Lucifer, Adam in ballingschap, Noah, terwijl in
Joannes de Boetgezant de komst van Christus de definitieve nederlaag van de Hel betekent.
Dat is volkomen juist, maar wil nog niet zeggen dat men deze vier werken nu ook als een
cyclisch geheel mag beschouwen, waarvan de onderdelen elkaar aanvullen en wederzijds
verduidelijken. Daarvoor staan zij te los naast elkaar en vertonen zij in de details van de
voorstelling te duidelijke verschillen. Vondel heeft nooit een cyclus willen realiseren, maar
schreef de drie betrokken tragedies en zijn epos geheel onafhankelijk van elkaar, uit
verschillende impulsen, met verschillende bedoelingen, en met verschillende modellen of
parallellieën voor ogen. Daarom lijkt het mij een hachelijke zaak, als Pretorius bepaalde
beelden en motieven uit de Joannes toelicht aan de hand van citaten uit Adam in ballingschap
en Noah, die in 1662 beide nog niet geschreven waren. Hij rechtvaardigt dit door op te
merken ‘dat verskyningsdatums van minder belang is by werke wat sterk teleologies beheers
68
word soos dié van Vondel, en tematologies by mekaar aansluit’. Voor de grote lijnen moge
dit waar zijn, maar geldt het ook voor details als de incidentele overeenkomsten in
beeldspraak en voorstellingswijze,
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Watson Kirkconnell, The celestial cycle. The Theme of ‘Paradise Lost’ in World Literature with Translations
of the Major Analogues (Toronto 1952), blz. XII.
S.J. Pretorius, Die stryd.., blz. 131, noot.
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waarop Pretorius hier wijst? Moeten wij die niet veeleer toeschrijven aan het feit, dat Vondel
zich gaandeweg een vrij stereotiepe Parnastaal heeft opgebouwd, waarin bij overeenkomstige
situaties steeds weer ongeveer dezelfde uitdrukkingen en beelden terugkeren?
Ik zou meer van dergelijke vragen kunnen stellen, maar het is daarvoor hier niet de plaats.
Liever wijs ik erop dat het tot de verdiensten van Pretorius' boek behoort, ze op te roepen.
De schrijver verschaft zijn lezers niet alleen een schat aan waardevolle informatie over de
achtergronden van allegorische en legendarische motieven in de Joannes, maar dwingt hen
tevens tot een voortdurend positie-kiezen tegenover zijn altijd scherpzinnige en vaak
stoutmoedige supposities of interpretaties. Dat werkt bijzonder stimulerend, ook als men
tenslotte meent niet of slechts gedeeltelijk met hem te kunnen meegaan. Uit het vervolg van
dit hoofdstuk zal blijken, dat ik daarvan meermalen veel profijt heb gehad.

§ 5. De bronnen van de ‘Joannes’
De voornaamste bron van de Joannes is uiteraard de Bijbel geweest. Anders echter dan hij
69
in het tweede boek van De Heerlyckheit der Kercke schijnt te suggereren, heeft Vondel
niet alleen op het Evangelie van Lucas gesteund. Ook wat er bij de andere Evangelisten
over Johannes vermeld wordt, heeft hij zorgvuldig en volledig overgenomen. Daarnaast zijn
er door het gehele epos heen voortdurend Bijbelplaatsen of reminiscensen daaraan verwerkt.
Met name de prediking van Johannes in het tweede boek en de ‘ommegangk’ der Vaderen
in het zesde hebben een sterk-Bijbelse inslag.
Aan Buchanan's Baptistes, of liever aan de bewerking daarvan door Jeremias de Decker,
ontleende Vondel de figuur van Malchus en het motief van de samenzwering tussen de
Farizeeën en Herodias om Herodes Antipas tot de terechtstelling van Johannes te bewegen.
Voor zijn tekening van de historische achtergronden, maakte Vondel gebruik van wat door
Flavius Josephus medegedeeld wordt in het 18de boek van diens Antiquitates Judaicae.
Daarbij dient echter te worden opgemerkt, dat hij ten aanzien van Herodias en Salome op
allerlei punten de Christelijke legende liet praevaleren boven de historiciteit van Josephus.
In werkelijkheid was Salome - wier naam in de Evangeliën niet voorkomt, maar wel door
Josephus wordt genoemd - de dochter van Herodias uit haar eerste huwelijk met Herodes,
zoon van Herodes de Grote bij diens derde vrouw, maar om politieke redenen nooit begiftigd
met een kroon. Toen Herodias hem verliet ter wille van zijn halfbroeder Herodes Antipas een zoon uit het vierde huwelijk van Herodes de Grote, en tetrarch over Galilea en Perea
-, nam zij haar dochter mee. Vanuit Antipas' hoofdstad Macherus huwde Salome, kort na
de onthoofding van Johannes, met Filippus, tetrarch over de Noordelijker gelegen gebieden
van Iturea en Trachonitis, eveneens een zoon van Herodes de Grote, maar uit diens vijfde
huwelijk. Salome trouwde dus met haar half-oom. Deze verbintenis bleef kinderloos. Na
Filippus' dood hertrouwde Salome met Aristobulus, koning van Armenia Minor en kleinzoon
van Herodes de Grote; uit dit huwelijk werden drie zonen geboren.
De Christelijke overlevering wilde het echter anders. Volgens deze was
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Herodias door Herodes Antipas aan een andere (half-)broeder ontschaakt, namelijk aan de
tetrarch Filippus, van wie Salome dus de dochter zou zijn. Voor haar aandeel in de dood
van Johannes werd zij zwaar gestraft: door het ijs gezakt, zou zij door de scherpe schotsen
op háár beurt onthoofd zijn. In de legende wordt zij soms voorgesteld als een tovenares.
Terecht wijst Pretorius erop, dat Vondel blijkbaar daarop doelt, wanneer hij haar een strik
70
doet dansen ‘Waerin Herodes naem met lettren stont gespelt’; zij betòvert de koning! Ook
het doorsteken van Johannes' tong door Salome, als zijn hoofd in de gouden schaal op de
feesttafel ligt, is een bekend motief uit de legende.
Vondel neemt al deze legendarische motieven over of zinspeelt erop. Het is de verdienste
van Pretorius, dat hij zoveel mogelijk de herkomst van de betrokken legenden heeft
aangegeven en laat zien, uit welke varianten Vondel een keuze kon doen. Dat is bijzonder
verhelderend. Niet alleen krijgen bepaalde zinspelingen - zoals b.v. de strik die Salome om
71
de naam van Herodes danst - daardoor voor ons zin, maar ook wordt duidelijk uit welke
rijke en wijd-verbreide traditie Vondel put.
Hoe heeft hij zich deze traditie eigen gemaakt? Het mag uitgesloten worden geacht, dat
hij bekend geweest zou zijn met de herkomst van al deze legenden, zoals Pretorius die
aangeeft. Het meest waarschijnlijk acht ik het, dat hij de beschikking heeft gehad over een
kerkelijk-geautoriseerde Vita Joannis, waarin heel deze overlevering vervat was en wellicht
zelfs als authentieke historie werd voorgesteld. Dat zou mede kunnen verklaren, waarom
hij zich liever naar de feiten uit deze ‘historie’ richtte dan naar die uit de Antiquitates van
Josephus. Misschien zal - als mijn veronderstelling juist is - de bewuste bron nog wel eens
worden teruggevonden.
- Ook de Aeneis en de Gerusalemme moeten als bronnen van de Joannes worden
aangemerkt. Zoals uit het inhouds-overzicht in § 3 gebleken is, heeft Vondel zich in zijn epos
op essentiële punten naar het voorbeeld van Vergilius en Tasso gericht, niet alleen wat de
compositie maar ook wat de verbeeldings-momenten betreft. Alles wat met het
Wonderbaarlijke samenhangt, is aan hun voorgang ontleend of berust - zoals de Hemelraad
- op de suggestie die daarvan uitgaat. De uitzending van Gabriël, de samenkomsten van
de Hemelen de Helleraad, en vooral de ‘ommegangk’ in het Voorgeborchte, hebben in de
Joannes een zó functionele plaats dat zij er onmogelijk uit kunnen worden weggedacht. Het
aandeel, dat de Aeneis en de Gerusalemme aan Vondel's epos hebben geleverd, is niet
minder belangrijk dan dat van de Bijbel en de Christelijke legende.
Zo blijkt dus Joannes de Boetgezant te rusten op drie vrijwel gelijkwaardige pijlers: historie,
(legendarische) traditie, imitatie.

§ 6. Het voor- en nawerk
Na dit alles zijn wij over de Joannes voldoende georiënteerd, om te begrijpen wat Vondel
bedoelde met het voor- en nawerk dat hij aan zijn epos meegaf. Ik begin met een bespreking
van het naschrift ‘Aen den Lezer’, omdat dit het meest direct met de Joannes samenhangt.
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Zie boven, blz. 655, en vgl. S.J. Pretorius, Die stryd.., blz. XII, 112-113.
De WB-annotator geeft bij de desbetreffende regels geen enkele toelichting.
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Het naschrift

Misschien mogen wij uit het feit, dat Vondel zich hier in een nàwoord en niet - zoals hij anders
doet - in het vóórwerk tot zijn lezers richt, afleiden dat hij eerst achteraf tot de conclusie
gekomen is dat zulk een ‘berecht’ toch wel op zijn plaats zou zijn. Wellicht heeft hij pas bij
het corrigeren van de proeven, toen het te laat was om het in het voorwerk op te nemen, tot
het schrijven ervan besloten.
Hoe dit zij, een Aen den Lezer was zeker gerechtvaardigd. Terecht begreep Vondel dat
velen ‘verwondert moghten staen, wanneerze hooren en zien, dat men eene heilige
geschiedenis wijtluchtiger [= uitgebreider] voorstelt danze door de gewijde pen der
Euangelisten beschreven wort’ (reg. 5-7). Verwondert staen mag hier ongetwijfeld opgevat
worden als een euphemisme voor verontwaardigd zijn. Weliswaar konden Vondel's lezers
enigszins voorbereid worden geacht door zijn Bijbelse tragedies, waarin hij reeds keer op
keer ‘wijtluchtiger’ was geweest dan zijn bron. Maar toen was de stof steeds ontleend geweest
aan het Oude Testament. Voor het éérst ging het nu om een fabula uit het Nieuwe Testament,
en nog wel uit het meest gewijde deel daarvan: de Evangeliën. In het epos treedt Christus
op: wel niet als hoofdpersoon, maar toch zó dat Hem woorden in de mond worden gelegd
die in de Bijbel niet voorkomen, en dat Zijn tocht van Nazareth naar de Jordaan wordt
voorgesteld als een huldebetoon van de natuur, terwijl de Evangelisten daarvan niet reppen.
Het is dan ook zeker geen toeval, dat Vondel in de geciteerde zin zo nadrukkelijk ‘de gewijde
pen der Euangelisten’ noemt. Want dáárin ligt het nieuwe van de Joannes, vergeleken bij
de vroegere Bijbel-tragedies. Dàt maakte het nodig, na alle betogen in de Voorberechten
van die tragedies over de noodzaak van vrijheid voor de dichter bij zijn behandeling van
Bijbelstof, nogmaals een rechtvaardiging te geven voor wat hij gedaan had.
Iets nieuws heeft hij overigens niet te zeggen. Zolang Christus-zelf niet tot hoofdpersoon
van de fabula wordt gemaakt, maakt Oud of Nieuw Testament voor hem weinig verschil. Hij
kan dus slechts kort en zakelijk herhalen wat hij altijd al verdedigd had. Daarbij gaat hij uit
van een vergelijking met de schilderkunst. Om een Bijbelse of historische gebeurtenis te
kunnen uitbeelden, moet een schilder componeren en detailleren; daarmee pretendeert hij
echter niet dat zijn compositie en zijn details de historische werkelijkheid weergeven zoals
zij was! Als men dit bij de schilder aanvaardt, waarom dan niet bij de dichter,
die met recht zoo veel ruimer weiden magh, als de gedachten hooger en dieper
dan d'oogen reicken konnen; voorbehouden dat hy in bybelstoffe zich doorgaens
[= voortdurend] houde binnen de paelen van eene eerbiedige godtvruchtigheit
en zedigheit. (reg. 18-21)
Daarmee eindigt het Aen den Lezer, maar begint juist het probleem. Want waar liggen
precies die ‘paelen’?

73

De z.g. Opdracht aan Johan Maurits

Het voorwerk bestaat uitsluitend uit een lang gedicht van 312 alexandrijnen, dat gericht is
tot Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan. Het is gebruikelijk,
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dit vers op te vatten als een Opdracht van het epos aan deze vorst. Maar dat is het niet,
al maakt zijn plaats het misverstand begrijpelijk. In de dedicatio had Vondel de Joannes
immers al opgedragen aan zijn nicht Anna Bruining, de non uit het Brusselse
Klarissen-klooster Bethlehem. Het zou op Johan Maurits een vreemde indruk hebben
gemaakt, als het epos in tweede instantie ook nog eens aan hem opgedragen zou zijn.
Daarvan is dan ook geen sprake. In het voor hem bestemde gedicht wordt de Joannes niet
onder de bescherming van zijn naam gesteld of als huldeblijk aan hem aangeboden. Vondel
richt zich daarin slechts tot hem naar aanleiding van zijn epos, en om dat verband goed te
doen uitkomen, voegt hij de twee bijeen. Het gedicht begeleidt het epos, maar het
omgekeerde is evenzeer waar: het epos begeleidt en verklaart wat Vondel aan Johan Maurits
te zeggen heeft.
Johannes de Doper en Johan Maurits zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Niet
zozeer door hun naam als wel door het feit dat de laatste sedert december 1652 grootmeester
was van de Johanniter-orde in de balije Brandenburg. En de Johanniters ontleenden hun
naam aan Johannes de Doper, hun patroon - dezelfde Johannes, zegt Vondel,
Waer op mijn zangheldin met haeren heldentrant
Grootmoedigh draeft, of zy, met hulp der koorkooraelen
75
Des hemels, naer den eisch, dat licht kon achterhaelen.
(reg.52-54)

Maar dat is dan ook de enige zinspeling, die hij in het gedicht voor Johan Maurits op zijn
epos maakt.
In zijn annotatie bij de Johannes in WB IX merkt H.W.E. Moller op, dat Vondel
zich vergiste en dat Johan Maurits geen grootmeester van de Johanniters geweest
zou zijn, ‘maar van de Duitse Orde, de jongste der drie grote Ordes van
kruisridders’ (blz. 675). Daarentegen blijkt de Groningse historicus P.J. Bouman
76
het in zijn biographie van Johan Maurits met Vondel eens. Overigens heeft
Moller gelijk, als hij erop wijst dat die laatste in zijn gedicht de geschiedenis van
de Johanniters en die van de Duitse Orde door elkaar laat lopen en als één
samenhangend geheel voorstelt.
Het is geen kleinigheid - aldus Vondel -, dat Grootmeesterschap van ‘d'orden van den heiligen
Joan’ (vs.55)! Hij kan dan ook de lust niet weerstaan, de glorierijke historie van deze orde
de revue te laten passeren, met inbegrip van die van de Duitse Orde. Altijd stonden haar
leden op de bres voor
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Dat deed reeds Abraham Bogaert in 1696 (zie boven, blz. 642).
dat licht kon achterhaelen: die grote figuur kon doen herleven.
P.J. Bouman, Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan (Utrecht 1947), blz. 107: ‘Van de drie
geestelijke ridderorden, die in den kruistochtentijd waren opgericht om het ridderideaal in dienst
van den geloofsstrijd te stellen [nl. de Tempelieren, de Johanniters en de Duitse Orde], was alleen
de Johanniterorde blijven bestaan. Zij had geleidelijk den vorm aangenomen van een internationaal
adellijk genootschap, waarvan de nationale afdeelingen zich ieder naar eigen inzicht constitueerden:
in Duitschland bijvoorbeeld als een protestantsche aristocratische vereeniging, waarvan het district
of de “ballye” Brandenburg het belangrijkste gebied was. Centrum van dit ordegebied was het
plaatsje Sonnenburg, ten Zuiden van Frankfort aan de Oder, waar het uit de Middeleeuwen
resteerende grondbezit van de orde lag’.
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Christendom en Kerk, altijd behoorden zij tot de laatsten die stand hielden. Maar nog steeds
is hun taak niet volbracht. Opnieuw immers worden Christendom en Kerk bedreigd, ditmaal
door de Turken die uit het Oosten opdringen naar het hart van Europa. En de Christenheid
is te slap, te verdeeld, om zich daartegen met kracht te verweren. Hier ligt een grootse
roeping voor de Grootmeester van de Johanniters: ‘Welaen Mauritius, de krijghstrompet
gesteecken’ (vs.257). Kreta is al grotendeels verloren gegaan, Hongarije verkeert in nood:
‘Verdaegh [= dagvaard, roep op] uw kruisorde, om in schaduw van Godts stander // Te
kampen voor 't geloof’ (vs.273-274a). Steun Paus en Keizer tegen de ongelovigen, ‘En in
den keizer gansch Europe, en zoo veel lieden, // Te flaeu en afgemat om wederstant te
bieden’ (vs.285-286).
Vondel wist uiteraard, dat de balije Brandenburg van de Johanniters een
Protestantse orde was. Dat geeft aan zijn aansporing tot Johan Maurits des te
meer klem. Hij dringt er bij deze op aan, de tegenstelling tussen Protestanten
en Katholieken ondergeschikt te maken aan de bestrijding van het
gemeenschappelijke gevaar. Daarmee herhaalt hij de waarschuwing, die hij al
in 1634 vergeefs had doen klinken in zijn plano-gedicht Op de Tweedraght der
77
Christe Princen aen Iesus Christus.
78

Dàt is de taak voor een Grootmeester van de Johanniters: ‘Zoo blincke uw borstkruis schoon
in d'ordre van Sint Jan’ (vs.308). Dàt zou een daad zijn, die de dichter graag in een epos
zou willen bezingen: ‘Zoo wenscht mijn zangheldin uw zegepaert te leien’ (vs.309).
Ook Pretorius moge ten onrechte spreken over ‘die opdraggedig aan Joan Mauritius’, hij
heeft volkomen gelijk wanneer hij de aanleiding tot het ontstaan van dit gedicht ziet in de
centrale plaats die de doop van Jezus als begin van de Kerk in de Joannes inneemt: ‘Waar
dit nou om die Kerkstigting gegaan het, het die gedagte aan die Turkse gevaar Vondel dus
79
weer beetgepak’. Zich verdiepend in de geboorte van de Kerk, maakte Vondel zich zorgen
over haar heden. Zo kwam hij van Johannes tot de Johanniters, ook al in het epos zelf. Aan
het slot daarvan, wanneer de ‘ommegangk’ ten einde loopt, doelt de oude Simeon
rechtstreeks op de Johanniters, als hij Johannes toeroept:
Hoe veele helden. Godt ten prijs, in 't velt gedaghvaert,
Zult gy noch ridders slaen met uw gezegent slaghzwaert!
Gy zult voor Ismaël het volck van Abraham,
[. . . . . . . . . . . . .]
Beschutten eeu op eeu.
(VI,681-683,686a)
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WB III, blz. 419-420. Ik citeer de tweede strofe uit dit gedicht, dat midden in de Dertigjarige Oorlog
geschreven werd:

De felle Turck, die Christus kruist,
Siet ons krackeelen aen.
d'Erfvyand lacht vast in sijn vuist,
En hoopt den klaeuw te slaen
Van bloed geverwt, van stof begruist,
In 't hart van 't blind gevecht,
Dat hy 'tgeschil beslecht.
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Vondel denkt aan het Malthezer kruis op de orde-mantel van de Johanniters.
S.J. Pretorius, Die stryd.., blz. 98.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

670

§ 7. ‘Begrepen in zes boecken’
Opzet en uitwerking van de Joannes laten er geen twijfel aan bestaan, wat Vondel voor
ogen stond. Hij wilde in aemulerende imitatio van Vergilius en Tasso een epos schrijven,
dat zowel de Aeneis als de Gerusalemme overtrof - niet omdat hij een beter dichter was dan
zijn voorgangers, maar omdat zijn stof en zijn held de hunne te boven gingen. Johannes
was een uitverkorene Gods, die midden in de Heilsgeschiedenis stond en daarom groter
was dan Aeneas, belangrijker dan Godfried. Zoals Vondel het zelf had geformuleerd in zijn
invocatio: ‘Laet kiezen, wien het lust, het eêlste uit alle stoffen: // Wie kiest wat Godt verkiest,
heeft best het wit getroffen’ (I, vs.41-42). Daarom kon en moest de Joannes een canticum
canticorum onder de epen worden: het hoogste wat in het genre te bereiken viel.
Tòch kondigt Vondel op het titelblad zijn werk niet als een epos aan. Anders dan vóór
hem Lambert van Bos had gedaan en nà hem Lucas Rotgans zou doen, vermijdt hij het
woord ‘heldendicht’. Hij volstaat met de vermelding ‘Begrepen in zes boecken’. Met het getal
zes verwijst hij indirect naar de Aeneis als zijn voorbeeld. Zoals Vergilius bij zijn navolging
van Homerus het aantal van diens boeken tot de helft had teruggebracht, zo heeft hij het
op zijn beurt met dat van de Aeneis gedaan. Voor zijn Humanistisch geschoolde tijdgenoten
was deze verwijzing zonder meer duidelijk, zodra zij in de Joannes de structuur van een
epos hadden herkend. Maar in dit ‘zodra’ zit het hem juist! Want alléén uit de vermelding
van zes boeken op het titelblad konden ook zij niet met zekerheid opmaken, wat de dichter
bedoelde. Vondel had hetzelfde kunnen zeggen, wanneer de Joannes een leerdicht was
geweest in plaats van een epos. Toen hij in 1645 de Altaer-geheimenissen publiceerde,
vermeldde het titelblad: ‘Ontvouwen in drie boecken’; in 1663 kwam op dat van De
80
Heerlyckheit der Kercke te staan: ‘Begrepen in dry boecken’. De dichter liet het dus blijkbaar
aan zijn lezers over om uit te maken, of zij de Joannes als epos wilden aanvaarden dan wel
er een leerdicht in wensten te zien. Deden zij het eerste, dan zouden zij echter vanzelf ook
begrijpen dat de vermelding van zes boecken als een verwijzing naar de Aeneis moest
worden verstaan.
Maar waaròm deze ambivalente aankondiging, terwijl wij juist tot de conclusie zijn gekomen
dat Vondel een epos boven alle epen had willen schrijven?
Het is mogelijk, het antwoord op deze vraag te zoeken in Vondel's bescheidenheid. Zoals
elke grote dichter zal hij er zich bewust van zijn geweest slechts zéér ten dele gerealiseerd
te hebben wat hem voor ogen had gestaan. Kon zijn werk, waarmee hij de Aeneis en de
Gerusalemme had willen overtreffen, zich naast deze beroemde epen zelfs maar handhaven?
Mocht het, in vergelijking daarmee, eigenlijk wel een heldendicht heten? Het lijkt mij echter
uiterst onwaarschijnlijk, dat wij in deze richting naar een oplossing zouden moeten zoeken
voor het probleem van het titelblad. Als Vondel niet in zijn Joannes had geloofd, zou hij die
niet hebben uitgegeven, evenmin als hij het indertijd de Constantinade had gedaan.
Veeleer dienen wij te denken aan de moeilijkheid, waarmee ook de Franse

80

Op het titelblad van de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst ontbreekt een opgave van het aantal
boeken. Ik geloof echter niet, dat wij daaraan betekenis moeten hechten; zij had er even goed wèl kunnen
staan. Wellicht werd zij weggelaten, omdat de tekst van het titelblad toch al uitgebreid is en anders tè
zwaar zou zijn geworden.
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Bijbel-epici uit de 17de eeuw te worstelen hadden: de incompatibiliteit van Bijbelstof met de
81
eisen die door de poëtica aan het epos werden gesteld. Of Vondel met hun werk en de
theoretische uiteenzettingen in hun Préfaces bekend was, valt niet na te gaan. Hij heeft er
zich nooit over uitgelaten. Wij mogen echter vermoeden, dat hij er niet helemaal vreemd
tegenover stond. Gezien zijn belangstelling en zijn belezenheid, lijkt het onwaarschijnlijk dat
hij b.v. de Moyse sauvé van Saint-Amant, waarvan in 1654 een Leidse editie verschenen
was en die dus binnen zijn gemakkelijk bereik lag, niet zou hebben gekend. Zijn stilzwijgen
over de Franse Bijbel-epen moet naar mijn mening dan ook eerder verklaard worden uit
afwijzing dan uit onbekendheid. In ieder geval heeft hij het voorbeeld van zijn Franse
tijdgenoten niet gevolgd bij hun zoeken naar een nieuwe genre-naam voor Bijbelse epen:
‘idyle héroïque’, ‘poëme sacré’ e.d.
Afwijzing van hun werk sluit overigens niet uit, dat Vondel zich door hun voorbeeld en hun
beschouwingen nog eens extra geconfronteerd heeft gezien met de fundamentele
problematiek van het Bijbelse epos, waarmee het werken aan de Joannes ook hem
onvermijdelijk in aanraking bracht. Hoe kan een dichtwerk Bijbels en toch een epos zijn?
De oplossing, waartoe Vondel gekomen is, staat diametraal tegenover die van Saint-Amant
en zijn kring. Terwijl zij de Bijbelstof zoveel mogelijk trachtten aan te passen aan de eisen
van het epos, deed Vondel het omgekeerde: waar zij met elkaar in conflict kwamen, maakte
hij de regels voor het epos ondergeschikt aan de eisen van de Bijbelstof. Dat blijkt naar mijn
mening vooral op de volgende drie punten:
a. Vondel verwerkt àlles wat er in de Evangeliën over Johannes wordt meegedeeld, óók
wanneer dit voor de structuur van zijn epos weinig relevant is en nodeloos de gang van het
verhaal vertraagt. Een voorbeeld daarvan is de tweede prediking van Johannes in III, 61-114
en 131-142. Na de eerste prediking, die het gehele tweede boek beslaat, was de laatste
eigenlijk overbodig. Maar de éérste was eigen vinding van Vondel, terwijl de twééde een
uitwerking is van Lucas 3:7-11. Daarom kon zij niet achterwege worden gelaten. De dichter
mocht wel iets aan het Bijbelverhaal toevoegen, maar was niet gerechtigd een deel daarvan
- in dit geval: de prediking van Johannes - te vervangen door een eigen bedenksel.
b. Overigens is ook de éérste prediking, al was zij dan eigen vinding, in strijd met de traditie
van het epos. Wat Johannes aan de scharen vertelt, is niet - zoals het verhaal van Aeneas
aan Dido, waarmee die prediking structureel parallel loopt - narratief, maar
didactisch-betogend. Dat zou aanvaardbaar hebben kunnen zijn, als Vondel zich beperkt
had tot enkele essentiële punten, ter typering van Johannes' toespraak, en die had ingebed
in een narratieve context. In plaats daarvan wijdt hij echter een geheel boek aan het betoog
van Johannes, waardoor dit een zelfstandig karakter krijgt dat de eigen entiteit onderstreept.
Zodoende bracht Vondel in zijn epos een stuk leerdicht, dat er compositorisch niet in thuis
hoort. Wij zouden hem tekort doen door aan te nemen dat hij zich daarvan niet bewust
geweest is, omdat voor hem en zijn tijdgenoten de grens tussen leer- en heldendicht - zoals
wij reeds meermalen hebben opgemerkt - vloeiender was dan voor ons. Wij hebben hier te
doen met een te uitgesproken geval dan dat er enkel sprake zou kunnen zijn
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van vervloeiende grenzen. Vondel wist ongetwijfeld heel goed wat hij deed. Wat hij daarmee
beoogde, laat zich moeilijker vaststellen, maar kan worden benaderd door na te gaan welke
functie het didactische tweede boek in het epos heeft. In het eerste boek wordt Johannes
geroepen om de wegbereider van Christus te zijn; in het derde besluit en bekroont hij die
taak door het dopen van Jezus, waarmee het fundament van de Kerk wordt gelegd. Tussen
die beide in moet het tweede boek ons dus Johannes doen zien als ‘de stem des roependen
in de woestijn: bereidt de weg des Heren, maakt zijne paden recht’ (Lucas 3:4b). Het is
kennelijk Vondel's bedoeling geweest die stem te doen klinken, niet alleen in een oproep
tot boetedoening, maar ook en vooral in een aankondiging van Christus als de vervulling
van Wet en Profeten. De inhoud van de prediking uit boek II komt precies overeen met de
uitleg die Christus na Zijn opstanding omtrent Zichzelf aan de Emmaüsgangers geeft: ‘En
begonnen hebbende van Mozes en van alle de Profeten, leide hij hun uit in alle de Schriften
hetgeen van hem geschreven was’ (Lucas 24:27). De functionaliteit daarvan is tweeledig.
Enerzijds krijgt Johannes er gestalte door als heraut van Christus, anderzijds komen de
gebeurtenissen uit het derde boek (en met name de doop) te staan in het volle licht van
Gods heilsplan. Om dit te bereiken aanvaardde Vondel in zijn epos een lange theologische
uiteenzetting, die daarin eigenlijk niet past. Bijbelse diepgang woog voor hem zwaarder dan
zuiverheid van de epische vorm.
c. In de Aeneis onthoudt Vergilius zich van beschouwende commentaar op de verhaalde
gebeurtenissen; hoogstens veroorlooft hij zich naar aanleiding daarvan een sententie:
onpersoonlijk en zakelijk. In de Joannes daarentegen komen emotionele reacties van de
dichter wèl voor; in mijn inhouds-overzicht heb ik getracht dat duidelijk te doen blijken. Op
dit punt heeft Vondel zich dus niet naar het voorbeeld van Vergilius gericht. Volgde hij dan
een andere voorganger, en zo ja, welke? en waarom? - De inlas van emotionele reacties
herinnert dadelijk aan de Pharsalia van Lucanus. Toch geloof ik niet, dat wij in de eerste
plaats aan hem moeten denken. Vondel heeft ongetwijfeld zijn werk gekend, maar directe
invloed ervan valt niet aan te tonen. Ik meen dan ook, dat wij veeleer Du Bartas als Vondel's
‘emotionele bron’ moeten zien. In diens Judit zowel als in de verschillende ‘parties’ van de
82
Seconde Sepmaine zijn de niet-epische interjecties en uitweidingen talrijk genoeg om te
kunnen worden beschouwd als een integrerend deel van de opzet. Zij bieden de dichter
gelegenheid blijk te geven van zijn persoonlijke betrokkenheid bij zijn onderwerp, en de
aandacht te vestigen op de diepere zin of de morele implicaties van de verhaalde
gebeurtenissen. Het ligt voor de hand aan te nemen dat Vondel, toen hij zich zette tot het
schrijven van een Bijbels epos, aan deze bewonderde voorganger heeft gedacht en zich
heeft laten leiden door de wijze waarop deze de epische bewerking van Bijbelstof tevens
tot een getuigenis van eigen geloof had weten te maken. Bij Vergilius kon hij leren hoe een
epos behoorde te zijn, maar bij Du Bartas vond hij wat daaraan voor een Bijbels epos diende
te worden toegevoegd.
Als het bovenstaande juist is, schreef Vondel dus de Joannes zeer bewust naar orthodox
Vergiliaans-Tassoniaans model, maar week hij niet minder bewust van dit model af, waar
hij meende dat het Bijbelse karakter van zijn epos dat wenselijk maakte. Het moet hem dan
ook duidelijk geweest zijn, dat het
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resultaat wel nauw bij het officiële epos aansloot, maar er toch niet conform aan was.
Aangezien de poëtica van zijn tijd slechts één episch model als authentiek erkende, betekende
dit dat de Joannes theoretisch buiten het genre viel en geen ‘heldendicht’ mocht worden
genoemd. Op het titelblad heeft Vondel dit aanvaard. Hij heeft de geschiedenis van Johannes
‘begrepen in zes boecken’: zijn werk is nauw met het epos verwant, maar pretendeert niet
er zelf een te zijn. Wat het dan wel is, moet de lezer voor zichzelf maar uitmaken.
Nog op een andere manier heeft Vondel zijn werk gedistancieerd van het officiële epos.
In de propositio sluit hij niet aan bij het Vergiliaanse ‘arma virumque cano’. In plaats van ‘Ick
zingh den grooten zoon van priester Zacharias’, kiest hij als aanhef: ‘Het lustme door den
zoon van priester Zacharias // [...] de heirbaen voor Messias // [...] // Te baenen’. Wij
herkennen daarin de propositio uit Ovidius' Metamorphoses: ‘In nova fert animus mutatas
dicere formas // Corpora’, die Vondel in zijn vertaling van 1671 weergeeft met: ‘My lust
83
t'ontvouwen hoe de vormen aller dingen // In nieuwe lichaemen verkeerden’. Met de
allereerste woorden van de Joannes maakt hij er zodoende zijn lezers - althans de
ontwikkelden onder hen - op attent, dat dit werk niet beschouwd wil worden als een
Vergiliaans epos in eigenlijke zin, maar als een nevenvorm die er tal van trekken mee gemeen
heeft zonder ermee samen te vallen, zoals dat ook het geval is met de Metamorphoses. De
indirecte verwijzing naar Ovidius impliceert tevens, dat het gaat om een nevenvorm die zich
náást het officiële epos kan handhaven, zoals de Metamorphoses dat doen naast de Aeneis.
Met dit alles heeft Vondel onbedoeld een nieuw sub-genre in de Nederlandse literatuur doen
ontstaan: het Bijbel-epos naar Vondeliaans model. De oplossing ad hoc, die hij voor de
Joannes gevonden had, heeft namelijk school gemaakt. Zij was dan ook even eenvoudig
als afdoende. Het kwam erop neer, dat de dichter zich bij het schrijven van een Bijbels epos
naar twee kanten de nodige vrijheid moest voorbehouden: ten aanzien van de regels voor
het epos zowel als ten aanzien van de Bijbel. Enerzijds diende hij het recht te vindiceren
‘eene heilige geschiedenis wijtluchtiger voor te stellen’ dan zij in de Bijbel voorkwam,
anderzijds óók dat om de epische theorie aan te passen aan de Bijbelse fabula. Vondel's
navolgers uit de 18de eeuw, die de Joannes als hèt model voor een Bijbels epos
beschouwden, sluiten op drie van de meest karakteristieke punten bij dit voorbeeld aan.
Hun epen worden nooit ‘heldendicht’ genoemd; zij zijn dadelijk herkenbaar aan de aanhef
‘Het lust mij’ in de propositio; zij geven blijk van onafhankelijkheid ten opzichte van de epische
voorschriften uit de poëtica. In dat laatste ligt tevens het gevaar dat ze bedreigt.
Onafhankelijkheid kan gemakkelijk overgaan in onverschilligheid die tot verwaarlozing van
de regels leidt, óók waar de Bijbelse fabula dit niet nodig maakt.

§ 8. Dubbele propositio: twee epen
In zijn studie over Vergilius en Joannes de Boetgezant merkt Pater Maximilianus naar
aanleiding van Vondel's propositio op:
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Vondel wist, dat de twaalf boeken van de Aeneis gebaseerd waren op de Ilias
en de Odyssee van Homerus samen. Hij schrijft in zijn voorwoord aan de lezer,
dat in alle edities van zijn Vergilius-vertalingen voorkomt, dat ‘de gansche Trojaen
84
(d.i. de Aeneis) op den vorm van Ulysses dolinge en d'Ilias gegoten (is)’, en
ontlenend aan Scaliger-de la Cerda: ‘Virgilius heeft in zijnen eenigen Eneas [...]
den geheelen Ulysses en d'Ilias beknopter en volkomener dan Homeer
85
begrepen’. Vondel verdeelt nu als Vergilius zijn heldendicht duidelijk in twee
gelijke delen: in de eerste drie boeken: het leven en de werkzaamheden van
86
Joannes, zijn aardse omwandeling, in de laatste drie boeken: zijn bestrijding.
Deze opmerking is volkomen juist. Naar mijn mening zit er echter meer aan vast dan
Maximilianus aangeeft. Om dat te kunnen nagaan, dienen wij de eerste 14 regels van de
propositio - het gedeelte waarom het hier gaat - duidelijk voor ogen te hebben. Ik begin dus
met ze te citeren:
Het lustme door den zoon van priester Zacharias,
Den strengen boetgezant, de heirbaen voor Messias,
Aertspriester, koning, en waerachtigen profeet,
Te baenen, om de smet van Adams appelbeet,
5 In 't paradijs behaelt, te wasschen uit de zielen,
Die voor Godts heiligh Lam boetvaerdigh nederknielen.
Het lustme van den helt te zingen, die, zoo groot
Voor Gode en engelen, zijn zuiver bloet vergoot,
Om dat hy, zonder 't recht uit gunst of haet te buigen,
10 Den geilen koning dorst in 't aenzicht overtuigen
Van vuile bloetschande, aen zijn broeders bedt begaen.
Zoo brack uit 's kerckers nacht de dagh der heileeuwe aen.
Het hof luickt d'oogen voor den opgangk van Godts klaerheit,
En stopt zijne ooren voor de boetbazuin der waerheit.

De tweeledigheid is inderdaad onmiskenbaar. In zes regels wordt de inhoud van de eerste
drie boeken aangekondigd, en vervolgens in acht die van de laatste drie. Maar de
opmerkelijke overeenkomst met wat Vergilius in de propositio van de Aeneis doet, gaat
gepaard met een niet minder opmerkelijk verschil. Bij Vergilius worden - zoals Maximilianus
het zelf formuleert - ‘distinct, in één grote volzin ]...] aangegeven de omzwervingen van
87
Aeneas in de eerste zes boeken en daarna de strijd om Latium in de laatste zes’. De beide
delen worden wel onderscheiden, maar slechts om ‘in één grote volzin’ met elkaar te worden
verbonden tot een hechte eenheid. En zo is het ook in het epos zelf. De twee aspecten van
Aeneas' lotgevallen liggen in elkaars verlengde, vullen elkaar aan en geven elkaar zin.
In Vondel's propositio daarentegen worden de beide delen van zijn epos niet alleen van
elkaar onderscheiden, maar ook gescheiden. De dichter kondigt geen compositie aan, maar
een juxta-positie van twee verschillende onder-
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werpen. Nadat hij met vs.6 zijn propositio van de eerste drie boeken heeft voltooid, begint
hij in vs.7 met een nieuwe inzet die opnieuw een propositio inleidt: ‘Het lustme van den helt
te zingen ...’. Beide propositiones vormen een in zichzelf afgerond, zelfstandig geheel; beide
zouden zonder enige toevoeging of wijziging als aanhef van een epos kunnen fungeren.
Het enige wat ze verbindt, is de gemeenschappelijke hoofdpersoon, de held. Maar zelfs ten
opzichte van hem is er een opvallend verschil tussen de beide aankondigingen. In de laatste
staat hij - zoals in een propositio regel is - centraal: het zal gaan om hèm en om wat hìj deed.
Daarentegen neemt hij in de eerste aankondiging slechts een secundaire plaats in: primair
is daar het banen van ‘de heirbaen voor Messias’, weliswaar door Johannes, maar niet met
hem als middelpunt om zijn zelfs wil. Die tegenstelling wordt nog duidelijker in een paraphrase
van Vondel's tweedelige propositio: ‘Ik wil zingen van het eerste optreden van Messias,
zoals dat werd voorbereid door Johannes; ik wil zingen over Johannes, die de marteldood
stierf omdat hij Herodes durfde beschuldigen van bloedschande’.
Men zou kunnen menen, dat Vondel hier wat minder gelukkig geformuleerd heeft en dat
in het epos-zelf de gesuggereerde tweeheid opgelost wordt in een twee-eenheid, vergelijkbaar
met die van de Aeneis. Maar het tegendeel blijkt het geval. Ook dáár is de gescheidenheid
manifest. De eerste drie boeken vormen, evenzeer als het eerste deel van de propositio,
een in zichzelf afgerond geheel waarop niets meer zou behoeven te volgen. Aan het begin
besluit God dat het voor Christus tijd is Zijn taak op aarde te aanvaarden, en Johannes krijgt
opdracht Diens verschijning voor te bereiden, opdat ‘het menschdom met verlangen // Den
grooten heilant van de weerelt magh ontfangen’ (I, 229b-230). Johannes voldoet aan deze
opdracht met een lange prediking, waarin hij de Wet en de Profeten vervuld verklaart omdat
Jezus gekomen is. Kort daarop verschijnt Deze onder de luisterende schare aan de Jordaan
en wordt door Johannes gedoopt. De hemelen openen zich, Engelen zingen, de Heilige
Geest daalt neer als een duif en Gods stem proclameert Hem Zijn Zoon. Daarmee is het
pionierswerk van Johannes voltooid. Christus heeft zelf Zijn ambt aanvaard: de grondslag
van de Kerk is gelegd. Het laatste woord is een profetie van Johannes, die de overwinning
van Messias over dood en hel voorzegt. Christus is onwederstandelijk: ‘Al wat hem wederstaet
moet buigen voor zijn voeten’ (III, 600). - Het is duidelijk, dat in dit alles de grote lijn langs
Johannes heenloopt. Wel zijn er enkele episoden, waarin hij meer op de voorgrond treedt,
maar ten opzichte van de hoofdhandeling blijven deze bijkomstig. Als ‘het epos van de eerste
drie boeken’ afzonderlijk zou zijn verschenen, had het beter De doop van Jezus kunnen
heten dan naar Johannes te worden vernoemd.
Met boek IV begint ‘het epos van de laatste drie boeken’. De eerste regel legt even een
verbinding met de profetie van Johannes, die het voorafgaande epos afsloot: ‘De hel ontzette
zich voor zulck een donderwoort’ (IV, 1). Afgezien daarvan staat het echter geheel op zichzelf.
Niets van wat hier gebeuren gaat, is in de eerste drie boeken voorbereid of aangekondigd.
Het heeft zijn eigen begin en zijn eigen ontwikkeling. De grote lijn daarin is als volgt: Lucifer
88
roept de Helleraad bijeen om te overleggen hoe aan ‘Christus opgangk’ paal en perk te
stellen. Daartoe dient ook Johannes tot zwijgen te
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worden gebracht: ‘Joannes moet'er eerst, en dan de meester kleven’ (IV, 51). Apollion gaat
aan het werk. Achtereenvolgens zet hij Kajafas en Herodes Antipas tegen Johannes op. De
eerste kan voorlopig niet veel doen, maar Herodes komt in actie. Onder de schijn van een
eervolle uitnodiging naar het hof neemt hij Johannes verraderlijk gevangen. Ondanks de
aandrang van Herodias durft hij echter - uit vrees voor het volk - niet tot diens terechtstelling
overgaan. Kajafas en Annas zenden dan Malchus naar Macherus om met de koningin tegen
Johannes samen te spannen. Het feest ter gelegenheid van Herodes' geboortedag geeft
Herodias en hem hun kans. De ondoordachte belofte van de koning aan Salome wordt door
hen uitgebuit: op hun aandrang vraagt de prinses het hoofd van Johannes als beloning voor
haar dans. Herodes durft niet weigeren en Johannes wordt onthoofd. De hel heeft echter
slechts schijnbaar overwonnen. De ziel van Johannes doet haar triomfantelijke intocht in
het Voorgeborchte en verkondigt ook dáár dat Christus gekomen is. In een juichende
‘ommegangk’ trekken de Vaderen aan de brenger van deze blijde boodschap voorbij. De
apotheose wordt bereikt in de profetie van Ezechiël over de Hemelvaart van Christus, als
Deze straks Zijn taak op aarde zal hebben volbracht. - Zoals in het voorafgaande epos het
geval was met Johannes, zijn er hier episoden waarin Christus op de voorgrond treedt, maar
evenals daar blijven zulke episoden bijkomstig ten opzichte van de hoofdhandeling. Ook
hier hebben wij te doen met een in wezen zelfstandig epos dat in dit geval De dood van
Johannes zou kunnen heten.
Vondel is erin geslaagd een titel te vinden die de beide epen onder één noemer
samenbracht. Joannes de Boetgezant verwijst naar een aspect, dat zij inderdaad met elkaar
gemeen hebben. De doop van Jezus wordt voorbereid door de boetprediking van Johannes,
en diens dood wordt erdoor veroorzaakt. Toch voldoet deze titel maar zeer ten dele, omdat
hij het accent legt op iets wat noch in het eerste noch in het tweede epos de eigenlijke kern
vormt, en zodoende een continuïteit suggereert die niet werkelijk aanwezig is.
Ik heb in het bovenstaande de tweeheid van de Joannes scherp gesteld. Er vallen - daarvan
ben ik mij bewust - wel argumenten aan te voeren om te betogen dat de scheiding tussen
de twee helften minder absoluut is dan ik heb aangegeven. Er is een personele verbinding
doordat in beide delen zowel Christus als Johannes optreden; bovendien gaat het om een
opeenvolging van twee gebeurtenissen die ook in het Bijbelverhaal na elkaar aan de orde
komen. Desondanks kan naar mijn mening niet worden bestreden, dat de beide helften van
de Joannes in structureel opzicht náást elkaar staan. En dat is des te opmerkelijker, omdat
het Vondel zo weinig moeite zou hebben gekost ze met elkaar te verweven. Het conflict met
Herodes zou in de eerste drie boeken zonder bezwaar een begin hebben kunnen vinden of
althans als op de duur onvermijdelijk zijn voorgesteld. Ook de vrees voor de ‘opgangk’ van
Christus en Diens wegbereider, die er Lucifer toe brengt tegenmaatregelen te treffen, zou
er al ter sprake hebben kunnen komen. Dat dit laatste niet gebeurt, kan beschouwd worden
als een argument ten gunste van mijn stelling. Immers, wanneer men de Joannes als één
geheel opvat, wordt de Helleraad net te laat bijeengeroepen: het beslissende moment van
de stichting der Kerk door de doop van Jezus heeft dan al plaats gevonden.
Ik ben er dan ook van overtuigd, dat Vondel bewust de verweving tot een twee-eenheid
achterwege heeft gelaten. Het was hem niet te doen om het le-
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van van Johannes als een continuïteit, maar om twee afzonderlijke momenten uit dat leven,
de doop van Jezus en de terechtstelling door Herodes. De dubbele propositio bevestigt dit
niet alleen, maar onderstreept het nadrukkelijk.
Daarmee staan wij voor de vraag, waaròm Vondel deze tweeledige structuur koos en
waaròm hij zich beperkte tot juist dèze twee momenten uit het leven van Johannes. Hij moet
er een doorslaggevende reden voor hebben gehad, want het kan hem als kenner van de
poëtica niet zijn ontgaan dat hij zodoende in strijd kwam met een van de belangrijkste
voorschriften uit de literaire theorie: dat van de eenheid van handeling. Een reden te meer
- misschien zelfs de voornaamste - om zijn werk niet als ‘heldendicht’ aan te kondigen.

§ 9. Interpretatie en zinduiding
Pretorius ziet de Joannes als één grote allegorie van ‘Die stryd tussen hemel en hel’. Dat
verklaart, waarom in zijn boek de nadruk vooral wordt gelegd op de tweede helft van het
epos. Eerst dáár immers komen Goed en Kwaad scherp tegenover elkaar te staan: ‘Dit is
immers die aanvang van die finale afrekening met Lucifer’ (blz. 51). In Macherunte herhaalt
zich de Paradijsgeschiedenis, maar met een andere afloop. De pracht en heerlijkheid van
Herodes' feest moeten gezien worden als een poging van Lucifer om God te evenaren, ‘om
Eden in Macherunte te laat herleef, selfs in besonderhede’ (blz. 62). Uit deze parallellie
verklaart Pretorius dat Vondel - in afwijking van het Bijbelverhaal - Salome het hoofd van
Johannes niet aan haar moeder laat geven, maar aan Herodes die hier de rol van Adam
speelt, bezwijkend voor de aandrang van Eva (Herodias/Salome). ‘Ons moet dus konkludeer
dat Vondel afgewyk het omdat die allegorie dit gebiedend gemaak het, daar Eva die appel
aan Adam gegee het’ (blz. 75). Het duidelijkst komt de interpretatie van Pretorius tot uiting
in het volgende citaat:
By Macherunte kulmineer die teenstelling in die twee uiterste figure Salome en
Johannes (= Christus), en hoe streng die dualisme deurgevoer word, blyk hieruit:
Dit is nie gebaseer op die geestelike of aardse as sodanig nie maar op die goeie
en die bose. Christus is die sintese van die goeie, Salome van die bose. Die
goeie is die gehoorsame, die onderdanige aan die wil van God; die bose, diegene
wat Gods wil weerstrewe, selfs al weet hulle dit nie. [...] Dat Christus 'n sintese
is van die aardse en hemelse, is nie van belang nie. Wat wel van belang is, is
dat Christus die sintese van die goeie hemelse en aardse is. Satan maak in
Salome 'n eie sintese: die bose aardse (Herodias) en die bose geestelike prinsipes
(Malchus) ontmoet in Salome en kulmineer in die moordplan om God te
dwarsboom. Alles in ag genome word sy inderdaad dus die Antichris. [...] Deur
die sonde word die mens se blik verduister en kan hy Gods wil nie uitvoer nie
maar as die boosheid sy hoogtepunt bereik soos in die moordidee van Herodias
en Malchus (= Salome) lê hy hom doelbewus toe op die vernietiging van Gods
wil (= Johannes-Christus). Waar Eva met skroom en huiwering die vrug in die
Paradys gepluk het (uit ‘snoeplust’) dra Salome die kop van die profeet met groot
trots rond en steek wraaksugtig-spottend 'n naald deur die tong wat Gods wil net
so verkondig het, soos die swyende Boom
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in Eden. So word die dualisme tot sy uiterste punt in die Boetgezant gevoer:
Christus teenoor die Antichris. (blz. 130)
Het is een even scherpzinnige als boeiende visie, die Pretorius hier ontwikkelt. En zij bevat
ongetwijfeld een grote kern van waarheid. Ik ben erdoor overtuigd, dat parallellen met andere
momenten uit de celestial cycle en tal van allegorische motieven Vondel bij het schrijven
van de Joannes voortdurend voor ogen hebben gestaan. Maar ik kan niet met mijn
Zuidafrikaanse collega meegaan, wanneer hij deze antithese zó centraal stelt. De eerste
drie boeken verliezen dan hun eigen waarde en worden teruggebracht tot niet veel meer
dan een inleiding op de grote strijd tussen Goed en Kwaad aan het hof van Herodes. Dat
kan m.i. Vondel's bedoeling niet zijn geweest. De doop van Jezus is minstens een even
prominent hoogtepunt als de dood van Johannes, zelfs met inbegrip van diens triomf in het
Voorgeborchte. Dat moet dus ook in de interpretatie tot zijn recht komen.
Voor mij ligt de sleutel tot een bevredigende verklaring van de Joannes in de samenhang
met De Heerlyckheit der Kercke, waarop ik in § 1 van dit hoofdstuk de aandacht gevestigd
heb. Toen Vondel in het tweede boek van zijn leerdicht aan het kardinale gebeuren uit de
geschiedenis der Kerk toekwam, haar stichting in en door Christus, sloeg hij dat over met
een verwijzing naar Lucas. Wij hebben de verklaring daarvoor gezocht in zijn overtuiging
dat het leven van Jezus tot de Heilsgeheimen uit de Bijbel behoort, die ‘te heilig zijn dan dat
89
zij door de dichterlijke verbeelding zouden mogen worden verwerkt en omspeeld’. Zonder
dit terug te nemen, moeten wij er toch wel aan toevoegen dat deze verklaring overtuigender
zou zijn geweest, wanneer zij betrekking had gehad op een werk van fictie zoals een epos
of een tragedie. In een leerdicht behoefde de behandelde stof niet dichterlijk te worden
omspeeld; de schrijver kon zich bepalen tot de weergave van de Bijbelse feiten, zonder
daaraan iets toe of af te doen. In het laatste boek van zijn Bespiegelingen van Godt en
Godtsdienst had Vondel dat ten aanzien van Christus' leven, sterven en opstanding dan ook
zonder enig gewetensbezwaar gedaan. Waarom deed hij het in De Heerlyckheit der Kercke
dan niet?
Ik ben geneigd daarop te antwoorden: omdat hij de bewuste stof naar zijn gevoel reeds
zó uitputtend behandeld had dat het niet nodig was daarop terug te komen. Het is niet zonder
reden, dat Vondel in De Heerlyckheit der Kercke II, 87-90, voor het leven van Jezus niet
alleen verwijst naar het Evangelie van Lucas, maar tevens opmerkt dat diens ‘tekeningen
oock haer goddelijcke straelen // Voorheene schoten in mijn' trouwen Boetgezant, // En
klaeren spiegel van den Godtsdienst’. In beide genoemde werken had hij immers Lucas als
uitgangspunt genomen voor een weergave van het leven van Jezus. In de Bespiegelingen
had hij dit ‘bespiegeld’ zoals men in een leerdicht verwachten mag. In de Joannes had hij
... ja, wat eigenlijk gedaan? Er alleen maar de gegevens aan ontleend die hij nodig had voor
de geschiedenis van Johannes? Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat er méér wordt
bedoeld, en wel dat óók in de Joannes uiteindelijk Christus de centrale plaats inneemt.
Wat nu volgt, is uiteraard een hypothese. Maar een hypothese, die naar mijn mening een
bevredigende verklaring geeft voor de problemen waarmee de Joannes ons confronteert,
en die in overeenstemming is met de gegevens
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waarover wij beschikken - óók met die welke wij te danken hebben aan de recente studie
van Pretorius.
Wij mogen aannemen, dat Vondel na het voltooien van de Bespiegelingen is blijven
dóórdenken over de stof die daarin aan de orde gekomen was. Het vijfde boek - ‘Van
Godtsdienst in 't byzonder’ - handelde over Gods openbaring in Jezus Christus en eindigde
met een karakteristiek van het wezen der Kerk, die daaruit voortgekomen was. Het ligt dus
voor de hand, dat Vondel het plan opvatte nu ook de geschiedenis van die Kerk in een
leerdicht te ‘bespiegelen’, als voortzetting en afronding van zijn vorige werk. De moeilijkheid
was echter, dat zulk een geschiedenis zou moeten beginnen met Christus die de stichter
en het fundament van de Kerk was. Wat daarover in een leerdicht te vermelden viel, was in
de Bespiegelingen reeds uitvoerig besproken. Het had geen zin dit op soortgelijke wijze
nogmaals te doen, zodat in De Heerlyckheit der Kercke zou moeten worden volstaan met
een verwijzing - zoals ook inderdaad is gebeurd. Maar Vondel moet dit toch een
onbevredigende oplossing hebben gevonden. Leven en sterven, opstanding en hemelvaart
van Christus vormen immers het centrale moment uit de Heilsgeschiedenis, en dienden
bezongen te worden op een wijze die daarmee in overeenstemming was: niet als onderdeel
van een groter geheel, maar zelfstandig; niet bespiegelend, maar evocerend. In de Joannes
heeft Vondel geprobeerd dat te doen.
Het is mogelijk dat de volgorde andersom is geweest, en niet de geschiedenis van de
Kerk, maar het leven van Jezus Vondel's uitgangspunt is geworden. Dan zou het slot van
de Bespiegelingen hem tot verdiepte bezinning op de figuur van Christus hebben gebracht,
en het verlangen in hem hebben wakker geroepen dááraan recht te doen wedervaren. De
Heerlyckheit der Kercke zou in dat geval eerst secundair zijn geconcipiëerd, als voortzetting
van de Heilsgeschiedenis in de Joannes. De volgorde is overigens niet relevant. Waar het
om gaat, is dat Vondel behoefte gevoeld heeft aan een dichtwerk, waarin Christus' leven
en werk centraal stonden.
Een leerdicht zou dit werk niet moeten worden. Niet alleen omdat hij dan slechts met
andere woorden zou kunnen herhalen wat hij in de Bespiegelingen al gezegd had, maar
vooral omdat het resultaat niet evocatief genoeg zou zijn om de verbeelding van de lezer
mee te slepen in een mee-beleven van de gebeurtenissen. Het hoogste gebeuren uit de
geschiedenis van de mensheid kon slechts waardig worden uitgebeeld in de hoogste vorm
van poëzie die de mens kende: het epos. Voor Vondel betekende dit zonder meer: naar het
voorbeeld van Vergilius, die in de Aeneis aan het epos zijn volmaakte vorm gegeven had.
Pretorius veronderstelt nog een andere reden voor de keuze van de Aeneis als
voorbeeld. Volgens hem heeft Vondel ‘die stigting van die Romeinse staat in sy
oervorm deur Aeneas gesien as parallel met die Kerkstigting deur Johannes en
90
het dié anagogie as basis gedien vir sy imitatio’. Ik acht het zeker niet uitgesloten
dat deze anagogische duiding van de Aeneis Vondel voor ogen gezweefd heeft.
In dit verband is het niet zonder belang, dat hij in 1641 aan zijn Peter en Pauwels
91
als motto Aen. I, 33, meegaf: ‘Tantae molis erat Romanam condere gentem’,
wat alleen zin heeft als
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men bij Romanam gentem denkt aan ‘het Roomsche (kerck)volck’: de Roomse
Kerk. Maar doorslaggevende betekenis zou ik aan deze anagoge bij de keuze
van de Aeneis als voorbeeld voor de Joannes toch niet willen hechten. Ook
zonder dat was Vergilius' epos voor Vondel toch al het vanzelfsprekende model.
Een epos met Christus als rechtstreekse held was echter op godsdienstige gronden bij
voorbaat uitgesloten. Vondel kon dus zijn plan alleen maar tot uitvoering brengen, als hij
daarvoor een indirecte vorm vond.
Volgens dat plan moest Christus - uit het bovenstaande is dit herhaaldelijk gebleken - in
de allereerste plaats naar voren komen als stichter van de Kerk. En ‘De Kerck wort in Christus
Doop begonnen’, zoals de marginale samenvatting bij vs.55 vv. van het tweede boek uit
Vondel's kerkgeschiedenis vaststelt. Die doop werd Hem door Johannes toegediend. Dat
opende voor Vondel de mogelijkheid om de geschiedenis van een der meest kardinale
momenten uit het leven van Jezus - eerste verschijning in het openbaar, doop, stichting der
Kerk - inderdaad ‘indirect’ uit te beelden: met Johannes als middelpunt in plaats van Christus
zelf. Wij hebben gezien, hoe hij dat in de eerste drie boeken gedaan heeft op een wijze die
precies aan zijn - door ons veronderstelde - bedoeling beantwoordt. Formeel is inderdaad
Johannes de held en is hij het wiens wedervaren door Vondel's verbeelding episch wordt
omkleed en omspeeld. Maar uit onze analyse is duidelijk gebleken, dat desondanks de kern
van de handeling in wezen op Christus betrokken is. Het gaat niet om de doper, maar om
de dopeling. Vondel is er meesterlijk in geslaagd, van Johannes' wegbereiderschap gebruik
te maken om ook in de eerste drie boeken van zijn epos diens woord waar te maken: ‘Hij
moet wassen, maar ik minder worden’ (Johannes 3:30).
Daarmee was Vondel er echter niet. De Kerk mocht dan met de doop van Christus ‘begonnen’
zijn, zij werd eerst ‘in Jesus doot bekraghtight, en volwrocht, // Toen 't kruisorakel storf, en
92
sprack: Het is volbroght’. Ook de dood van Christus moest dus in het epos zijn plaats
vinden, ja zelfs de climax ervan vormen. Hier was het echter niet mogelijk, op eenzelfde
manier te werk te gaan als bij de doop. In Zijn sterven stond Christus immers volstrekt alléén.
Toch kon ook ditmaal Johannes uitkomst bieden. Deze was niet alleen de wegbereider,
maar ook een praefiguratie van Christus geweest. Daarop baseerde Vondel de tweede helft
van zijn epos.
De bladzijden, die Pretorius aan Johannes as Prototipe van Christus heeft gewijd, behoren
93
tot de beste en meest overtuigende van zijn boek. Hij wijst erop, hoe ‘hierdie parallellisme
tussen Christus en Johannes reeds sterk aanwesig (is) in die evangelie van Lukas self’,
voor zover het hun geboorte en jeugd betreft; hoe Vondel deze parallellie heeft doorgetrokken,
o.m. in de manier waarop hij ‘Christus se woorde Johannes in die mond lê in sy preek’; en
hoe met name in de laatste drie boeken ‘Vondel die Johannes-gegewens dikwels versin het
om die parallel met Christus te verkry’.
In tegenstelling tot de betrekkelijke uitvoerigheid, waarmee de Evangeliën over de
terechtstelling van Johannes spreken, zijn zij uiterst summier over
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diens gevangenneming. Dat bood Vondel gelegenheid tot een uitwerking, die de
overeenkomst met het lijden van Christus accentueert. Oók Johannes wordt verraderlijk
gevangen genomen: zoals Jezus met een kus, zo Johannes met een uitnodiging naar het
hof. Oók Johannes verhindert het gebruik van geweld door zijn aanhangers: zoals Jezus
Petrus gebiedt het zwaard in de schede te steken, zo brengt Johannes de menigte tot
bedaren die Herodes verhinderen wil hem met zich mee te nemen. Oók Johannes wordt in
zijn ambt bespot: zoals Jezus door de soldaten van Pilatus als koning der Joden, zo Johannes
aan de maaltijd in Herodes' paleis als profeet. Oók Johannes wordt een speelbal tussen de
machthebbers: zoals Jezus tussen Pilatus en de overpriesters, zo Johannes tussen Herodes
(die hem niet durft doden) en Herodias, gesteund door Malchus.
Daarentegen lag de wijze, waarop Johannes stierf, schriftuurlijk vast, zodat er nauwelijks
parallellismen met de kruisdood van Christus mogelijk waren. Toch weet Vondel er twee
aan te geven, waarbij hij het eerste zelfs aan de Bijbel kan ontlenen. In de nood van zijn
gevangenschap voelt Johannes zich zó ‘van Gode en elck verlaeten’ (V, 333), dat hij aan
alles gaat twijfelen en twee van zijn discipelen uitzendt om Jezus te vragen: ‘Zijt gìj degene
95
die komen zou, of verwachten wij een ander?’ (Mattheüs 11:3). Zo alléén voelt ook Christus
zich, als Hij aan het kruis hangt en uitroept: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij
verlaten?’ (Mattheüs 27:46). - De tweede overeenkomst ligt in de bede waarmee Vondel de
neergeknielde Johannes de slag van het beulszwaard laat verwachten: ‘O Godt, ontfang
mijn' geest’ (V, 587a), een duidelijke variant op Jezus' laatste kruiswoord: ‘Vader, in uwe
handen beveel ik mijn geest’ (Lucas 23:46).
Dit zijn slechts enkele van de parallellen, waarmee Vondel weet te bereiken dat de lezer
door de lotgevallen van Johannes telkens weer aan Christus herinnerd wordt. Pretorius
96
noemt er nog vrij wat meer, waaronder ook enkele die mij niet onaanvechtbaar voorkomen.
Maar dat is in dit verband niet van belang. Het onderstreept slechts, hoezeer Vondel geslaagd
is in zijn opzet om achter de figuur van Johannes die van Christus op te roepen. Wie eenmaal
deze opzet doorzien heeft, werkt die zelf verder uit en gaat steeds méér overeenkomsten
ontdekken, ook waar ze door de dichter misschien niet bewust als zodanig werden bedoeld.
Overigens betekent dit parallellisme niet, dat de lijdensgeschiedenis van Johannes daardoor
haar eigen identiteit verliest. Vondel is er integendeel voortreffelijk in geslaagd, deze tot een
zeer concrete en levende realiteit te maken. Hij besteedt niet minder aandacht aan de
autonome dan aan de praefiguratieve motieven van zijn uitbeelding. Tot de eerste behoort
b.v. de scherpe tegenstelling tussen de wereldlijke grootheid van Herodes en de geringheid
van Johannes. Vondel kan nauwelijks woorden en beelden vinden, expressief
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genoeg om uitdrukking te geven aan alle weelderige pracht van het feestmaal in Herodes'
paleis. ‘So vind ons hier die hoogste denkbare aardse prag ten toon gestel in die hof:
skitterende stoflike skoonheid. Gemanifesteer in die hoogste glans, word onsedelikheid,
97
brassery, dronkenskap, dans, moord, spot, verheerlik’. En daartegenover Johannes in zijn
kleed van kemelshaar, die zelfs aan de tafel van Herodes ‘zette noit den mont aen spijs,
bancket, en wijn, // En droegh zich in 't palais, als waer het een woestijn’ (IV, 321-322), en
wiens eretitel d'ootmoedige is (I, 255). Breed uitgewerkt vinden wij hier de antithese terug,
die Vondel reeds in Gysbreght van Aemstel als Goddelijke paradox aangewezen had:
Hier geld geen adel staet noch pracht.
De hemel heeft het kleen verkoren.
Al wie door ootmoed word herboren,
98
Die is van 't hemelsche geslacht.

Maar nog is Vondel niet voldaan. De werkelijke betekenis van Christus' sterven blijkt eerst
uit Zijn opstanding en hemelvaart. Ook die mochten in het epos dus niet onvermeld blijven,
ook dáárvan moest de dood van Johannes een praefiguratie zijn! Met geniaal inzicht heeft
Vondel de énige mogelijkheid gezien en uitgebuit om dit te realiseren: de énige overeenkomst
nà hun sterven tussen Christus en Johannes. Beiden zijn zij ‘nedergedaald ter helle’, d.w.z.
in het Voorgeborchte: Christus om de Zijnen daaruit te verlossen, Johannes om daar mèt
de Vaderen op die verlossing te wachten en tevens om er opnieuw ‘Godts herout’ (VI, 415)
te zijn. Zo wordt de triomf van Johannes bij ‘den ommegangk der aertsvadren en stammen’
inderdaad een voorafschaduwing van de overwinning van Christus over dood en hel. In
absentia staat Hij centraal, en zelfs Zijn hemelvaart krijgt in de profetie van Ezechiël gestalte.
Vondel imiteert hier Aeneas' tocht door het dodenrijk uit het zesde boek van de Aeneis.
Zowel Pater Maximilianus als Pretorius hebben opmerkelijke parallellen en reminiscensen
aangewezen; de laatste herinnert er tevens aan, dat de oude gedachte meespeelt ‘dat die
99
Romeinse Ryk oorgaan in die Ryk van Christus’ van wie Augustus de voorloper was. Ik
kan op dit punt volstaan met een verwijzing naar mijn voorgangers. Trouwens, het belangrijke
ligt niet in het feit dat Vondel imiteerde, maar in de manier waarop hij dat deed. Ik weet geen
voorbeeld uit onze literatuur, óók niet uit Vondel's overige werk, waarin een dichter zó
origineel, zó creatief en zó geniaal zijn bewonderde model wist te transformeren tot iets
volkomen anders: in aliud et in melius, om een uitdrukking van Petrarca te gebruiken. Vondel's
evocatie van de ‘ommegangk’ in het Voorgeborchte is een brok visionaire epiek, dat niet
onderdoet voor de grootse metaphysische verbeeldingen uit de Paradise lost. Het is van
andere aard, omdat Vondel anders was dan Milton: hymnischer en minder plastisch dan
deze. Maar een beuk is niet minder dan een eik, omdat hij beuk is.
Wanneer men mijn interpretatie van de Johannes als eensdeels een indirecte uitbeelding
van Jezus' doop, anderdeels een praefiguratie van Diens dood
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en opstanding, aanvaardt, wordt het zonder meer duidelijk dat de beide helften van het epos
onmogelijk tot een structurele eenheid konden worden verweven. Daarvoor is de opzet te
100
verschillend. In de eerste drie boeken is voor de Hel geen plaats; daar is alleen God bezig
met de volvoering van Zijn heilsplan. Johannes predikt en doopt zonder tegenstand te
ontmoeten; Jezus gaat uit Galilea naar de Judeïsche oever van de Jordaan als de
Levensvorst, onder wiens voeten de natuur opbloeit; de doop is een geestelijk feest waaraan
de Hemel zichtbaar deelneemt; de Kerk begint, en Johannes' taak is naar Gods bedoeling
volbracht. - In de laatste drie boeken daarentegen ontbreken God en de Hemelraad volledig.
Hier domineert Lucifer. Hij brengt de handeling op gang door zijn opdracht in de Helleraad
aan Apollion, die zowel Herodes als Kajafas onder zijn invloed brengt en houdt. De
onthoofding van Johannes is - althans naar het uiterlijk - een volledige overwinning van de
Hel: de tong van de profeet wordt niet alleen tot zwijgen gebracht, maar zelfs door Salome
met haar gouden ‘perruicknaelt’ doorstoken. - Hemel en Hel staan in de Joannes structureel
gezien veeleer náást den tegenòver elkaar; zij krijgen elk hun beurt en elk hun overwinning,
al wordt in het zesde boek die van de Hel als schijnbaar ontmaskerd.
Er is nog meer, dat de beide helften scheidt. In de eerste drie boeken gaat het om een
realiteit an und für sich, in de laatste drie om een realiteit die haar waarde ontleent aan het
Hogere waarnaar zij praefigurerend verwijst. De eerste helft is een evocatie, de tweede een
101
allegorie (in de zin van Marni). Dat er ook in de eerste helft allegorische motieven
voorkomen en in de tweede tevens een realiteit wordt uitgebeeld, doet aan dit essentiële
verschil niets af.
Dáár ligt dan ook het antwoord op de vraag, waarvoor wij ons aan het einde van de vorige
paragraaf gesteld zagen. Vondel was een te fijnzinnig dichter om niet te hebben begrepen,
dat twee zó ongelijksoortige grootheden geen compositorische eenheid konden vormen. Hij
volstond daarom met een juxtapositie, zonder andere verbinding dan de eerste regel van
het vierde boek en een titel die beide ladingen dekken kon.

§ 10. Conclusie en evaluatie
In poëtisch opzicht behoort de Joannes tot de meest geslaagde werken van Vondel. Het
epos doet in evocatief vermogen, beeldgebruik en rijkdom van taal niet onder voor tragedies
als Lucifer of Adam in ballingschap. De alexandrijnen zijn opvallend soepel en voegen zich
zonder moeite naar de gang van het natuurlijke zinsverloop. De midden-caesuur domineert,
maar wordt nergens tot een keurslijf. Waar het vers dat wenselijk maakt, wordt zij vervangen
door een caesuur na de vierde syllabe of door twee opeenvolgende rustpunten; soms ook
102
valt de rust niet met het einde van een versvoet samen. De enjambementen zijn talrijk en
vaak gedurfd; eenmaal wordt zelfs de woordgrens overschreden: ‘Zy [= de discipelen van
Johannes] wonnen Gilboaes geberghte, en weder neêr- // Gestegen, gaven zich naer 't
Galileesche meer’
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(VI, 219-220). De zinsbouw varieert, naar de behoefte van het ogenblik, tussen brede
103
complexiteit en een afgebeten staccato. Anaphoren, binnenrijmen en herhalingen van
woorden of woorddelen komen veelvuldig voor, vaak met een sterk poëtisch effect.
Dat alles is geen uiterlijke ornamentiek, maar heeft zijn functionaliteit in de verwoording
van wat Vondel te zeggen heeft. Zo ergens, dan is hier de eenheid van inhoud en vorm
gerealiseerd. Leendertz geeft blijk het wezen van de Joannes niet te hebben begrepen,
wanneer hij opmerkt dat er in dit epos, bij alle voortreffelijkheden die daarin te vinden zijn,
toch ook ‘reeds eenige achteruitgang te bespeuren (is), vooral in den eenvoud en
104
zelfbeheersing’. Inderdaad, eenvoud moet men in de Joannes niet zoeken, maar die zou
daar ook niet op zijn plaats zijn geweest. Het gaat hier voor Vondel immers om het
allerhoogste en allerheiligste dat hij kent. Zelfs de machtigste woorden zijn te zwak om tot
uitdrukking te brengen wat hij zou willen zeggen. Hij kan de heerlijkheid en de rijkdom
daarvan alleen maar uit de verte benaderen, ernaar verwijzen, trachten althans een afglans
te suggereren van die glans. Vandaar de hymnische toon, die de cruciale gedeelten van de
Joannes kenmerkt en zijn complement vindt in de weelderige beschrijvingen van de pracht
in Herodes' paleis: pracht die moet worden verstaan als niets bij de heerlijkheid van God en
daardoor indirect de onuitsprekelijkheid daarvan onderstreept. - En zelfbeheersing? Men
kan Vondel waarlijk niet verwijten, dat hij zich in de Joannes laat meedrijven op zijn gevoel
en dingen zegt die even goed of beter achterwege hadden kunnen blijven. Integendeel, hoe
meer men zich in dit werk verdiept, hoe duidelijker men gaat zien hoe functioneel alles is
en hoe zuiver op elkaar afgestemd de onderdelen zijn. Het enige wat men de dichter zou
kunnen nahouden, is dat hij de gang van zijn epos enkele malen vertraagt door het inlassen
van kleine excursen over bijzonderheden die de Bijbel in verband met de geschiedenis van
Johannes vermeldt, maar die voor het verloop daarvan geen betekenis hebben. Dat heeft
echter niets uitstaande met gebrek aan zelfbeheersing. Het is een plichtmatigheid: een
105
nawerking van Vossius' voorschrift ‘'t Geen Gods boeck zeit noodzaeckelijck te zeggen’
dat hier wat al te formeel wordt toegepast.
Merkwaardig genoeg werd Albert Verwey in de Joannes juist getroffen door wat Leendertz
er miste: de eenvoud. Voor hem is er in het epos geen sprake van ‘volheid en rijkdom’:
Eer wordt men getroffen door een zekere armoede: een opzettelijke
afgepastheid van indeling, een gedempte toon van schildering. Het verhaal heeft
106
iets kloosterlijks en is ook wel zo bedoeld.
Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat ik mijn grote leermeester in deze opvatting onmogelijk
volgen kan. Voor mij is de Joannes een triomf van laat-Renaissancistische poézie, even rijk
en verrassend naar versificatie als naar inhoud.
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Superieure poëzie waarborgt echter geen superieur heldendicht. Wanneer wij de Joannes
als één geheel beschouwen en toetsen aan de traditie van het Vergiliaanse epos zoals die
in de Renaissancistische poëtica was gecodificeerd, kan Vondel's gedicht niet als zodanig
worden aanvaard. Het grote ‘tekort’ ligt dan niet in het feit dat de Bijbelse fabula een
beschrijving van oorlogshandelingen uitsloot, die voor het genre als kenmerkend werden
beschouwd. Men zou zonder veel bezwaar het ontbreken daarvan als een typische
eigenaardigheid van het Bijbelse sub-genre kunnen billijken, ook al werd dit door de poëtica
niet gesanctioneerd. Véél belangrijker en beslissender is, dat de eenheid van handeling
door Vondel werd losgelaten, zodat zijn werk in twee op zichzelf staande delen uiteenvalt.
Wij hebben gezien dat dit voor hem de enige mogelijkheid was om te realiseren wat hem
bij het schrijven van de Joannes voor ogen stond: een evocatie van Christus als stichter van
de Kerk. Maar het feit blijft, dat daarmee zijn gedicht in compositorisch opzicht geen epos
worden kon.
Althans niet als geheel. Want wanneer wij de twee helften van de Joannes afzonderlijk
bezien, blijkt dat elk daarvan wel degelijk de structuur van het epos heeft, zózeer zelfs dat
zij beide als een op zichzelf staand ‘klein heldendicht’ kunnen worden beschouwd; in § 8 is
dat duidelijk naar voren gekomen. Om Vondel als epicus recht te doen wedervaren, moeten
wij hem dus (mede) beoordelen naar wat hij dáárin heeft weten te bereiken.
Episch gezien, is het eerste van deze ‘kleine heldendichten’ het minst sterke. Het zit in
het algemeen goed in elkaar, maar de stof leende zich weinig voor epische behandeling.
De prediking van Johannes en de doop van Jezus zijn te ‘geestelijk’ om tot hun recht te
kunnen komen in plastische beschrijvingen; zij vragen meer om bezinning dan om uitbeelding.
Vondel heeft getracht dit bezwaar zo goed mogelijk te ondervangen door een sterke nadruk
te leggen op de metaphysische achtergrond van de gebeurtenissen die hij beschrijft. Ten
aanzien van de doop is hij daarin ook geslaagd. De boodschap van Gabriël aan Johannes
en Gods uiteenzetting in de Hemelraad vormen een goede voorbereiding voor de ontmoeting
tussen Hemel en aarde bij de doop, die daardoor ook ‘geestelijk’ tot zichtbare realiteit wordt.
Daarentegen heeft de dichter geen bevredigende oplossing weten te vinden voor
concretisering van Johannes' prediking in het tweede boek. Hoe functioneel deze naar de
inhoud ook moge zijn, naar de vorm kan zij - mede door haar omvang - niet anders dan een
corpus alienum worden genoemd: een stuk leerdicht dat niet of althans niet genoeg in het
epos werd geïntegreerd om als deel daarvan te kunnen worden aanvaard.
Veel beter geslaagd is het tweede ‘klein heldendicht’. Hier had Vondel de stof mee.
Afgezien van de praefiguratieve betekenis die hij eraan toekende, ging het ditmaal om een
fabula welke dramatisch en tragisch genoeg was om tot de verbeelding te spreken, en die
ook naar het uiterlijk spectaculair kon worden uitgewerkt. In de boeken IV en V heeft Vondel
daarvan volledig profijt weten te trekken. Maar bovendien heeft hij in het zesde boek met
de ‘ommegangk’ der Vaderen in het Voorgeborchte daaraan een apotheose toegevoegd,
die er een nieuwe dimensie aan geeft en Johannes waarlijk tot heros maakt.
Dit tweede van de ‘kleine heldendichten’ in de Joannes doet ons begrijpen, dat Vondel
als epicus in aanleg niet minder groot was dan als tragicus. Alleen hebben de omstandigheden
ertoe geleid, dat deze kant van zijn dichter-
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schap niet tot ontplooiing gekomen is. Om redenen, waarnaar wij slechts kunnen gissen,
liep hij met de Constantinade vast. Dertig jaar later kon zijn Joannes ondanks alle
aemulerende imitatie van Vergilius en Tasso geen epos in de volle zin van het woord worden,
omdat hij de vormgeving van dit werk ondergeschikt maakte aan wat hij ermee tot uitdrukking
wilde brengen. Maar de laatste drie boeken gaven hem een kans, zoals noch de eerste helft
noch het gehéél van de Joannes hem konden bieden. En die maakte hij dan ook tot een
epos, dat - afgezien van de ontbrekende oorlogshandeling - in alle opzichten aan de
contemporaine theorie van het genre beantwoordt.
Betekent dit alles nu, dat wij Joannes de Boetgezant als een mislukt epos moeten zien? In
géén geval, want ‘mislukking’ zou betekenen dat Vondel er niet in is geslaagd te realiseren
wat hij beoogde. En onze conclusie is juist geweest, dat hij bewust van de voorschriften
voor het ‘officiële’ epos afweek en daarmee precies bereikte wat hij zich met zijn werk ten
doel had gesteld. Wij dienen daarom de Joannes te beoordelen naar wat het is - niet naar
wat het had moeten zijn om te passen in de formele traditie van de Vergiliaans-Tassoniaanse
lijn.
Met zijn dubbele propositio, maar vooral met zijn Ovidiaanse aanhef fert animus geeft de
dichter zelf aan, in welke richting wij moeten denken. Hij verwijst ons daarmee naar de
Metamorphoses. Als een eigenlijk epos kunnen deze niet worden beschouwd, maar wel als
een samenstel van epische episoden die met elkaar het motief van de gedaante-verwisseling
gemeen hebben en op die basis ook zonder eenheid van handeling toch een eenheid vormen.
Men zou de Metamorphoses, naar analogie van de samengesteldbloemigen, een
composiet-epos kunnen noemen. Zoals bij de bewuste plantenfamilie ‘de bloemen ongesteeld
op een in de breedte uitgegroeide hoofdas (zijn) ingeplant en door een gemeenschappelijk
107
omwindsel omgeven, zodat zij te zamen op één bloem gelijken’ - zo vormt hier een reeks
van afzonderlijke epica, ‘ingeplant op de hoofdas’ van de propositio en ‘omgeven door het
omwindsel’ van een gemeenschappelijk motief, een geheel dat zich als een eenheid voordoet.
Joannes de Boetgezant is, hoewel op veel kleiner schaal, eveneens een composiet-epos.
Ook hier is er de hoofdas van de propositio, ook hier het omwindsel van het
gemeenschappelijke motief - de Kerkstichting door de doop, dood en de verrijzenis van
Christus -, ook hier het samenstel van afzonderlijke epica die zich als eenheid voordoen.
Vanuit dit oogpunt beschouwd, kan de Joannes niet anders dan volkomen geslaagd worden
genoemd. De compositie staat op hetzelfde hoge peil als de versificatie. Het enige ernstige
bezwaar, dat men kan hebben, betreft het leerdicht-karakter van Johannes' prediking in het
tweede boek, al moet de functionaliteit daarvan als voorbereiding op de verschijning van
Christus worden erkend.
Met Joannes de Boetgezant heeft Vondel niet alleen het Renaissancistisch-klassicistische
Bijbel-epos in onze literatuur geïntroduceerd, maar daaraan tevens een eigen vorm gegeven.
Voor zover mogelijk sloot hij aan bij de traditie van de Vergiliaans-Tassoniaanse lijn. Maar
zonder aarzelen week hij daarvan af, wanneer zij hem belette Bijbels te zijn in de zin die hij
juist achtte. Zelfs de eenheid van handeling was dan voor hem niet sacrosanct.

107

6
Winkler Prins Encyclopaedie , deel VI (Amsterdam-Brussel 1949), blz. 291.
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Vondel's voorbeeld heeft het werk van de na hem komende Bijbel-epici sterk beïnvloed.
Maar bij hen gaan de accenten verschuiven. Terwijl in Joannes de Boetgezant Vergilius het
uitgangspunt is en de afwijking van de regels voor het epos een noodzaak ad hoc, worden
bij de epigonen de afwijkingen het uitgangspunt en de regels irrelevant. Zij concluderen ten
onrechte uit de Joannes, dat het Bijbel-epos zich niet of nauwelijks aan de epische traditie
gebonden behoeft te achten en - wat nog belangrijker is - dat de composietvorm ook zonder
innerlijke noodzaak als een alleszins aanvaardbare en zelfs aanbevelenswaardige structuur
mag worden beschouwd.
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Hoofdstuk XIV
De peripheer-epische gedichten van Pieter Rabus
§ 1. De auteur en de betrokken gedichten
Pieter Rabus, op 12 december 1660 te Rotterdam geboren, was notaris en praeceptor aan
de Erasmiaanse school in zijn geboortestad, waar hij de 13de januari 1702 overleed. In zijn
korte leven heeft hij heel wat geschreven, zowel op wetenschappelijk als op poëtisch gebied.
De grootste bekendheid verwierf hij zich als oprichter van het tweemaandelijkse tijdschrift
Boekzaal van Europe in 1692, waarmee hij het voorbeeld volgde van de Franse periodieken
die hier te lande door uitgeweken Hugenoten werden uitgegeven, o.a. Les Nouvelles de la
République des Lettres van Pierre Bayle. Het tijdschrift wist zich ook na de dood van Rabus
te handhaven en heeft, onder de naam De Boekzaal der geleerde wereld, gedurende de
gehele 18de en de eerste helft van de 19de eeuw een belangrijke plaats ingenomen als
periodiek voor literaire en wetenschappelijke kritiek. Eerst in 1863 werd het opgeheven.
Rabus behoorde tot de kring van jongeren, die zich in Rotterdam om de
Collegiant-dichter-tegelbakker Joachim Oudaan had gevormd. Het was onder diens leiding
dat de jonge notarisklerk zich in de oude talen had bekwaamd, waardoor zijn benoeming
tot praeceptor mogelijk werd. Maar ook in ander opzicht onderging hij de invloed van zijn
leermeester en vaderlijke vriend. Het is daaruit, dat wij het ontstaan moeten verklaren van
het eerste der beide gedichten die in dit hoofdstuk aan de orde komen.
In mijn vierde hoofdstuk heb ik gewezen op de verwachtingen die men omstreeks 1675
1
in brede kring koesterde omtrent een Paulinade door Antonides van der Goes. Men mag
stellen, dat Oudaan de voornaamste drager en verbreider van die verwachtingen is geweest.
Bij hem was dan ook de teleurstelling het sterkst, toen jaar na jaar verliep zonder dat
Antonides zijn belofte inloste en langzamerhand duidelijk werd dat men daarop ook niet
meer kon rekenen. Het ligt voor de hand, dat in de kring van zijn vrienden dezelfde gevoelens
leefden; het bewijs daarvoor vindt men in de lijkzangen, die zij bij de dood van Antonides in
1684 schreven.
Pieter Rabus was echter, voor zover wij weten, de enige onder hen die méér deed dan
het uitblijven van Antonides' Paulinade betreuren. Hij probeerde met een eigen werk althans
enigszins te voldoen aan het algemene verlangen naar een epos over het leven van Paulus.
In 1681 verscheen van hem:
De // Kruis-held, // Ofte het Leven van den // Apostel // Paulus; // Waar by
gevoegt is desselfs Brief, // Aan de // Galaters. // Nevens verscheyden Gedichten,
// In Rijm vervat door // P. Rabus. // vignet // t'Enchuysen, // By Hendrick van
Stralen, Boeck-verkooper, // op de Zuyder-hooge-Havendijck. 1681.

1

Zie boven, blz. 241-245.
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Het was niet de eerste publikatie van de toen 20-jarige dichter. In 1678 had hij reeds, samen
met zijn vriend David van Hoogstraten - twee jaar ouder dan hij en eveneens een adept van
Oudaan -, een bundel Rym-oeffeningen uitgegeven, waarin de beide debutanten ieder op
zijn eigen wijze dezelfde onderwerpen behandelden. Met De Kruis-held trad hij echter veel
nadrukkelijker voor het voetlicht: alleen, en met de stof van Antonides!
Het bewuste gedicht is géén heldendicht en was door Rabus ook niet als zodanig bedoeld.
Maar het staat wèl in de peripherie van het Bijbel-epos, zowel omdat het er enkele trekken
mee gemeen heeft als omdat het ondenkbaar is zonder de achtergrond van Vondel's Joannes
de Boetgezant en de hoop op een gelijkwaardig epos over Paulus. Dat is de reden, waarom
ik het in de titel van dit hoofdstuk ‘peripheer-episch’ heb genoemd.
In poëtisch opzicht kan De Kruis-held slechts een mislukking heten. Rabus heeft in zijn
jeugdige overmoed veel te hoog gegrepen, en miste kennelijk de kritische zin om zich dat
te realiseren. Tot een herdruk is het dan ook nooit gekomen. En toen in 1741 Rabus' zoon
2
Pieter de gedichten van zijn vader opnieuw uitgaf, nam hij diens Kruis-held niet in de bundel
op. Terecht zag Pieter Jr. daarin blijkbaar een onvoldragen jeugdwerk, dat maar beter aan
de vergetelheid kon worden prijsgegeven. Het gedicht had toen trouwens zijn
actualiteitswaarde verloren, doordat in 1712 Jan van Hoogstraten met de publikatie van De
Kruisheld of het leven van den grooten Apostel Paulus, in zeven boeken, min of meer in de
behoefte aan een Paulinade had voorzien.
Het tweede werk van Pieter Rabus, dat onze aandacht vraagt, is uitsluitend dank zij de door
zijn zoon in 1741 uitgegeven verzamelbundel voor ons bewaard gebleven. Op blz. 117-211
vinden wij daar een omvangrijk gedicht van ruim 2000 versregels, dat getiteld is:
3

Verlost // Britanje // door de komst van de althans // Regerende Maiesteiten //
Koning Wilhem // en // Koningin Maria // opgedragen // aan de // Edele Groot
Achtbare Heeren // Burgermeesteren // en // Regeerders // der Stad Rotterdam.
// Den XXVII April MDCLXXXIX.
Er kan geen twijfel aan bestaan, of dit gedicht is in 1689 als afzonderlijke uitgave
verschenen, in het kader der geestdriftige viering van wat Rabus in zijn aanhef noemt ‘het
Wonderwerk des Hemels, door Oranje // Manmoedig uitgevoert in 't wydvermaard Britanje’.
In de openbare bibliotheken is echter geen enkel exemplaar van de oorspronkelijke uitgave
aanwezig. De datum 27 april schijnt erop te wijzen, dat deze het licht gezien heeft naar
aanleiding van de plechtige kroning in Westminster Abbey, op 21 april, van Willem tot koning
en van Maria tot koningin van Engeland. Werd die kroning wellicht op 27 april in Rotterdam
officieel bekend gemaakt, of was er voor Rabus een andere aanleiding om deze datum zo
nadrukkelijk te vermelden? Ongetwijfeld zal het antwoord op deze vraag te vinden zijn
geweest in het voorwerk van de oorspronkelijke editie, met name in de Opdracht. Maar
Pieter Jr. heeft het niet nodig gevonden ook dit voorwerk in de bundel van 1741 op te nemen,
zoals hij wèl deed met dat van de Bijbelse Zegen- en Vloek-dichten die zijn vader in 1693
had uitgegeven.

2
3

Gedichten // van // Pieter Rabus // vignet // Te Amsterdam, // Bij Jan Hartig, Boekverkooper. // MDCCXLI.
althans: thans, op dit ogenblik.
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Evenmin als De Kruis-held is Verlost Britanje een heldendicht. Maar om precies dezelfde
redenen als zijn voorganger mag het ‘peripheer-episch’ worden genoemd. Ook dit werk heeft
allerlei trekken met het epos gemeen, zelfs méér dan het gedicht op Paulus. En evenals dit
laatste is het bovendien de directe voorloper van een epos dat later aan dezelfde stof gewijd
zou worden. Zoals De Kruis-held preludeert op de Paulinade van Jan van Hoogstraten uit
1712, zo doet Verlost Britanje dat op Rotgans' heldendicht over Willem III, althans op het
eerste deel daarvan dat in 1698 verscheen.

§ 2. ‘De Kruis-held’
Uit het voorwerk van De Kruis-held blijkt, dat dit gedicht in nog sterkere mate jeugdwerk is
dan uit het verschijningsjaar 1681 valt op te maken. In een Bericht, dat hij laat volgen op de
Opdracht aan ‘Hoofd-Officier’ (opperschout) en Burgemeesters van Rotterdam, deelt Rabus
namelijk mee ‘dat deze weinige Bladeren by my tot oeffeninge in de Dicht-kunst, en
vermaaklyke uitspanninge [...] voor het achtiende jaar mijns Ouderdoms berijmt’ werden.
Dat voert ons terug naar 1678, het jaar waarin hij met David van Hoogstraten de
Rym-oeffeningen uitgaf. Oorspronkelijk was de dichter van plan geweest ook zijn Kruis-held
onmiddellijk na voltooiing het licht te doen zien, maar ‘om byzondere redenen’ zag hij daarvan
af en besloot ‘de bewaringe van dien voor altoos mijne kamer bevolen te laten’, d.w.z. het
gedicht nóóit te publiceren. Ook daarop kwam hij echter weer terug: ‘naderhand ernstig
aangemaand, hebbe ik my laten bewegen van opzet te veranderen’. En zo verschijnt dan
in 1681 De Kruis-held zoals hij die met inbegrip van de Voor-reden in 1678 voor de druk
had gereed gemaakt, ‘vermits ik door gebrek van tijd, en andere bezigheden hier in niets
hebbe kunnen verrichten’.
De ‘byzondere redenen’, die Rabus in 1678 van publikatie deden afzien, klinken nogal
geheimzinnig. Het is echter, naar ik meen, gerechtvaardigd te vermoeden dat zij in verband
stonden met de verwachtingen omtrent Antonides' Paulinade, die in de kring van Oudaan
leefden. De veronderstelling ligt voor de hand, dat de 17-jarige Rabus zijn gedicht na
voltooiing allereerst aan zijn beschermer en leermeester Oudaan heeft voorgelegd, met
verzoek om diens oordeel en advies. In dat geval kan deze moeilijk enthousiast zijn geweest
over het werk van zijn pupil. Dit even stuntelige als overmoedige jeugdproduct had enkel
het onderwerp gemeen met de Paulinade, die hij van Antonides verwachtte en die de
gelijkwaardige - maar Protestantse! - tegenhanger zou moeten zijn van Vondel's Joannes.
In 1678 zal Oudaan nog altijd de hoop gekoesterd hebben, dat die Paulinade binnen
afzienbare tijd gereed zou komen. Wat is dus natuurlijker dan dat hij Rabus aangeraden zal
hebben zich liever niet op het terrein van Antonides te begeven en de behandeling van
Paulus' leven over te laten aan de dichter die er al zo lang aan werkte en die daarvoor zoveel
beter gequalificeerd was dan hij?
Als dit juist is, doet zich echter de vraag voor, waarom Rabus drie jaar later ‘ernstig
aangemaand’ werd om De Kruis-held tòch uit te geven, en van wie toen deze aanmaning
kwam? Ook weer van Oudaan? Dat kan niet helemaal worden uitgesloten. Het woord
aangemaand zou kunnen duiden op een persoon (of personen) die voor Rabus gezag
had(den). En het is heel goed mogelijk, dat Oudaan in 1681 de hoop op een Paulinade van
Antonides, mede op grond van diens verslechterende gezondheid, langzamerhand had
opgegeven.
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Onder deze omstandigheden zou hij gemeend kunnen hebben, dat een half ei altijd beter
was dan een lege dop, en op uitgave van De Kruis-held hebben aangedrongen.
Ik heb evenwel moeite dit aan te nemen. Oudaan, ‘die zich in navolging van Coornhert
4
tot levensregel had gesteld niets onwaars te zeggen en al wat waar is te durven uitspreken’,
was er de man niet naar om het uitgeven van onvolwaardig jeudgwerk te stimuleren. Het
lijkt mij daarom waarschijnlijker, dat de aandrang is uitgegaan van andere - jongere - figuren
uit de Rotterdamse dichterkring, die het wachten op de Paulinade van Antonides beu waren.
Misschien mogen wij in het feit, dat Rabus' gedicht in het verre Enkhuizen werd uitgegeven
en niet dichter bij huis, een aanwijzing zien dat Oudaan zelf geen bemiddeling heeft verleend
bij het zoeken naar een drukker. Hoe dit echter ook zij, in ieder geval heeft Oudaan zich
uiteindelijk met het publiceren van De Kruis-held verzoend. Hij schreef er zelfs een sonnet
op, dat als eerste van de drempeldichten werd opgenomen. Daarin gaat hij op dezelfde
manier te werk als indertijd in zijn lofdicht op Antonides' Ystroom: hij vermeldt alle goeds
5
dat er te vermelden valt en zwijgt over zijn ernstige bezwaren. Maar terwijl er bij de Ystroom
in poëtisch opzicht inderdaad heel wat te prijzen overbleef, was dit bij De Kruis-held niet het
geval. Lofwaardig was eigenlijk alleen het grootse onderwerp. Daarop legt Oudaan in zijn
octaaf dan ook de volle nadruk. Vervolgens prijst hij in het sextet de poging van Rabus om
ervan te maken wat hij kon, al laat hij tevens duidelijk uitkomen dat deze niet bereikt heeft
wat er met dit onderwerp bereikt had kunnen en moeten worden. Deze kritiek is bijzonder
ingenieus verpakt als zinspeling op een typisch-Paulinische beeldspraak: die van de wedstrijd
6
om de prijs in het hardlopen. Als prijs fungeert in dit verband een geslaagde Paulinade:
Aan 'teynde van den Loop-baan hangt den prijs:
Hoe yverig, op heer[e]lijke wijs,
Word hier de baan van Rabus ingeslagen!
Hy quijt zich braaf, en manlijk, op dien togt;
En grijpter naar, of hyze grijpen mocht:
Gods Zege[n] geef s' hem eyndlijk weg te dragen!

4
5

6

J. Melles, Joachim Oudaan, Heraut der verdraagzaamheid, 1628-1692 (Utrecht 1958), blz. 124.
In het geval van de Ystroom golden deze bezwaren het gebruik van figuren en motieven uit de heidense
mythologie van de Oudheid. Oudaan meende dat ‘een gelovige die mythische figuren in zijn poëzie een
rol toebedeelde, zich, al was het te goeder trouw, schuldig (maakte) aan vermenging van het heilige met
het onheilige, van heidendom met Christendom. Hij placht te zeggen, aldus zijn levensbeschrijver, dat
Gods naam daardoor geschonden en ontheiligd werd’ (C.C. de Bruin, Joachim Oudaan in de lijst van
zijn tijd, Groningen-Djakarta 1955, blz. 20). Buiten het lofdicht om, heeft Oudaan echter zijn kritiek op de
heidens-mythologische opsmuk van de Ystroom met nadruk aan Antonides kenbaar gemaakt.
Men herkent in Oudaan's verzen de volgende passages uit de Paulinische brieven:
1 Cor. 9:24. ‘Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs
ontvangt? Loopt alzó, dat gij die moogt verkrijgen’.
Fil. 3:12-14. ‘Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben; maar ik jaag daarnaar of ik het
ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf
het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen
dat vóór is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus’.
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Vriendelijker kon moeilijk gezegd worden, dat Rabus met zijn Kruis-held de prijs nièt had
behaald. Maar ook nauwelijks duidelijker; vooral de laatste regel sluit misverstand op dit
punt uit: ‘moge God hem [bij een nieuwe poging?] uiteindelijk doen slagen!’ Hem of een
ander; want Oudaan zal ongetwijfeld gehoopt hebben dat Rabus' voorbeeld, hoe ongelukkig
ook, er anderen toe zou bewegen ook eens ‘ernaar te grijpen of zij het grijpen mochten’ misschien zelfs Antonides!
In schrille tegenstelling tot deze wijze gematigdheid staat het drempeldicht van Frans de
Haes (de Oude), de zoon van Oudaan's zuster Maria uit haar huwelijk met de koopman Jan
de Haes. Als leeftijdgenoot van Rabus deelt hij diens overschatting van De Kruis-held en
komt hij ertoe daarin een waardige voortzetting van het Vondeliaanse Bijbel-epos te zien:
Zo leert de Iong'lingschap de grijsheid te braveren,
Zoo doet zich Rabus als een tweeden Vondel eeren;
Daer hy op 't groote spoor des Boetgezants dies Mans,
Zijn Kruis-held aandoet met zoo heer[e]lijken glans ...

Als Frans de Haes er zo over dacht, zal hij stellig niet nagelaten hebben op uitgave aan te
dringen. Mijn veronderstelling omtrent de herkomst van de ‘aanmaning’, die tot Rabus werd
gericht, wordt door dit drempeldicht in ieder geval gesteund.

De Voor-reden van 1678
In de Voor-reden, die hij vóór zijn achttiende jaar ten behoeve van de oorspronkelijk geplande
uitgave in 1678 geschreven had, deelt Pieter Rabus enkele bijzonderheden mee omtrent
de ontstaansgeschiedenis van zijn gedicht. Aanvankelijk was het zijn bedoeling geweest
een volwaardige Paulinade te schrijven, maar bij nader inzien ‘zijn wy eindelijk te rade
geworden, dit niet als een groot werk te beginnen; op dat het ons onder de hand niet te
zwaar vallen mochte’. Hij beperkte zich daarom tot ‘een Schets van het Leven, en Woorden
van den grooten Kruis-gezant Paulus’. Volledigheid moet de lezer bij deze bescheiden opzet
niet van hem verwachten; hij geeft slechts enkele hoofdlijnen aan. Daarbij heeft hij ‘de
Handelingen der Apostelen, door Lukas beschreven van verre nagevolgt, als ook onze
7
geheugenisse ververscht met de getuigenis van Euzebius wegens zijn [= Paulus'] dood’.
Beperking tot de feiten uit de Handelingen betekent, dat hij voorbijgaat aan ‘alle de gevallen’
uit Paulus' leven ‘waar van hier en daar in zijn Brieven, en by andre Schrijvers gewag word
gemaakt’, zoals b.v. een zendingsreis naar Spanje, de mededeling aan Timotheüs dat hij
uit de muil des leeuws verlost is (2 Tim. 4:17), en die aan de Corinthiërs dat hij in Efeze
tegen de beesten gevochten heeft (1 Cor. 15:32). Wat die laatste zinspelingen betreft, is
het trouwens onzeker of Paulus ze letterlijk dan wel figuurlijk bedoelde. De leeuw zou Nero
kunnen zijn, en de beesten in Efeze zouden betrekking kunnen hebben op de ‘woeste en
woedende menschen’ die ‘den oproer over de Diana te Efezen’ verwekten (Hand. 19:23-40).
Het weglaten van dergelijke onzekere punten is begrijpelijk en aannemelijk. Maar het
verklaart niet, waarom Rabus het Diana-oproer in Efeze nu helemáál

7

Bedoeld wordt Eusebius van Caesarea (263-339), die in de tien boeken van zijn Historia Ecclesiastica
de geschiedenis van de Kerk beschrijft, vanaf haar begin tot 324.
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onbesproken laat; ‘die wy t'eenemaal verswygen’ merkt hij er terloops over op. De
onzekerheid omtrent de ‘beesten in Efeze’ behoefde allerminst een beletsel te zijn om deze
belangrijke episode uit Paulus' leven naar de gegevens uit Handelingen 19 weer te geven.
Het is mogelijk, dat de auteur met het vermelden van dit ‘verswijgen’ zijn lezers heeft
willen attenderen op het feit dat hij slechts een gréép doet uit het vele dat omtrent Paulus'
leven in de Handelingen der Apostelen opgetekend staat. Als dit zijn bedoeling was, heeft
hij dat wel èrg onhandig onder woorden gebracht. Maar in ieder geval is het Diana-oproer
in Efeze lang niet het enige uit de Handelingen, dat in De Kruis-held ‘verswegen’ wordt.
Behalve voor de ònzekerheden geldt ook voor tal van zékerheden uit Paulus' leven wat
8
Rabus in zijn slot-opmerking vaststelt: ‘Doch wy laten dit alles staan, en toonen maar, om
zoo te spreken, een kort begrip van zijn leven en sterven’.

Het gedicht
Ondanks zijn respectable omvang van 760 versregels is De Kruis-held dus niet opgezet als
‘een groot werk’, d.w.z. als epos. Dat blijkt trouwens dadelijk uit de structuur, voor zover
daarvan hier gesproken kan worden. Er is geen aanhef met het Vergiliaanse ‘Ik zing’ of het
Ovidiaanse ‘My lust’, geen verdeling in boeken of zangen, geen optreden van Hemel- of
Helleraad, geen verschijning van Engelen of duivels, ja zelfs geen eigenlijke (hoofd)handeling.
En om nog eens duidelijk te onderstrepen dat hij inderdaad geen epos schrijft, maakt Rabus
hier geen gebruik van paarsgewijs rijmende alexandrijnen, maar van vijfvoetige jamben met
het rijmschema abbacddceffe enz. (de cursieve letters geven vrouwelijk rijm aan). Formeel
hebben wij dus te doen met een gedicht in kwatrijnen, en soms niet alleen maar formeel. Er
komen passages voor, waarin de kwatrijn-vorm inderdaad de bouw van het gedicht bepaalt
of althans gunstig beïnvloedt. Er staan echter zóveel plaatsen tegenover waar dit niet het
geval is, dat moeilijk met zekerheid valt uit te maken of de kwatrijnvorm uitgangspunt is
geweest dan wel incidenteel gevolg van het gekozen rijmschema. Gezien het feit dat de
kwatrijnen het meest tot hun recht komen aan het begin van het gedicht, ben ik overigens
geneigd het eerste aan te nemen.
De aanhef van De Kruis-held is niet zonder verdienste. Rabus stelt het voor, of hij door
9
‘de Dichtlust’ opgevoerd is geweest tot in de hemelse regionen:
Ik was by na met mijn verrukt verstand,
Gestegen tot de Tinne van den Hemel,
10
My dacht ik zach der Engelen gewemel (.)
Ten reye gaan, vol vreugde, hand aan hand.
(blz.2)

Het visioen is voorbijgegaan, maar de dichtlust gebleven: ‘'t Gaet wel. My lust dat heylig vier
11
te blusschen’. En de dichter wil dit doen door het bezingen van Paulus' leven en leer, zij
het op bescheiden schaal. In een aanspraak tot

8
9
10
11

In de context slaat dit alles alleen op de ònzekerheden.
Deze voorstelling zal wel geïnspireerd zijn op Paulus' mededeling dat hij ‘opgetrokken is geweest tot in
de derde hemel’ (2 Cor. 12:2-4).
Bij alle citaten uit De Kruis-held signaleer ik zetfouten in de interpunctie door onjuiste leestekens tussen
ronde en ontbrekende leestekens tussen vierkante haken te plaatsen.
In deze - secundaire - aanhef met ‘My lust’ mogen wij ongetwijfeld een navolging zien van het exordium
in Vondel's Joannes de Boetgezant (vgl. boven, blz. 673).
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‘de groote Kruis-Gesant’ erkent hij, dat volledigheid daarin boven zijn macht zou gaan:
Ik laat dit werck voor gaauwer geesten staan,
Een ander mag dit oog-wit nog betreffen (.)
Om alles eens op het papier te heffen,
Wat g'in den ring uws levens hebt gedaan.
(blz.2)

Daarop volgt een laudatio van Paulus, die geleidelijk overgaat in de beschrijving van diens
leven, te beginnen met de bekering op weg naar Damascus.
Daarmee begint echter ook het échec van Rabus. Nu deze aan zijn eigenlijke stof toe is,
schieten zijn krachten volkomen tekort. De voornaamste fout is het ontbreken van elke
poging tot een doordachte compositie. Op zichzelf zou het geen bezwaar behoeven te zijn,
dat lang niet alle gebeurtenissen uit Paulus' leven, waarvan de Handelingen der Apostelen
gewag maken, door Rabus worden verwerkt. Maar het wordt dit wèl door de volkomen
arbitraire wijze waarop hij zijn keuze bepaalt. Herhaaldelijk gaat hij stilzwijgend voorbij aan
uiterst belangrijke feiten, terwijl hij wèl details vermeldt die ermee samenhangen of die daar
tussendoor plaats vinden. Zodoende is er geen sprake van ontwikkeling of zelfs maar van
enige ‘lijn’ in de gebeurtenissen die aan de orde komen. Het blijft bij een willekeurige greep
uit de beschikbare materie, met als enig ordenend principe de volgorde van het Bijbelboek.
Zo blijft na de bekering van Paulus de ontvluchting uit Damascus (in een mand over de
muur, Hand. 9:25) onbesproken, evenals zijn eerste ontmoeting met Petrus en de Christenen
in Jeruzalem, zijn verblijf in Tarsen en Antiochië, zijn vertrek met Barnabas naar Cyprus.
Wèl vermeld wordt echter - zij het in slechts vier regels en zonder het noemen van diens
naam - de scène met de tovenaar Elymas, die zich op dat eiland tegen Paulus keert (Hand.
13:6-11). Onmiddellijk daarop komt de genezing van de kreupele man in Lystra aan de orde
(Hand. 14:8-10), met de vergoddelijking van Paulus en Barnabas door de menigte, waartoe
die genezing leidt. Rabus doet dit dramatische moment in enkele regels af, maar parafraseert
in 16 verzen uitvoerig de rede waarmee Paulus de offerande afwijst (Hand. 14:15-17). Dat
laatste is in overeenstemming met wat de auteur in de Voor-reden als zijn bedoeling
aankondigt: een schets te geven ‘van het Leven, en Woorden van den grooten Kruis-gezant
Paulus’. Overigens gaat hij ten aanzien van Paulus' zendings-toespraken al even arbitrair
te werk als ten opzichte van de gebeurtenissen uit diens leven: sommige geeft hij uitgebreid
12
weer, andere - niet minder belangrijke - laat hij rusten.
Het heeft geen zin voort te gaan met het aangeven van wat men omtrent Paulus' leven
13
en woorden wèl, en wat nièt in De Kruis-held vermeld vindt. Het bovenstaande doet
genoegzaam uitkomen, hoe grillig en zinloos Rabus met zijn stof omspringt. Alleen tegen
het einde komt er wat meer lijn in zijn ‘verhaal’. Als de landvoogd Festus de gevangen Paulus
naar Rome zendt om zich daar voor de keizer te verantwoorden (Hand. 27:1), zet de auteur
zich met een nieuwe aanhef tot een meer systematisch verslag van wat zijn held op die reis
wedervaart:

12
13

B.v. de rede in de synagoge van Antiochia Pisidiae (Hand. 13: 16-41).
Dat tot de laatste groep ook de belangrijke episode van het Diana-oproer in Efeze (Hand. 19:23-40)
behoort, werd hierboven, blz. 692-693, al gereleveerd.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

695

Nu staat my vry d'Apostel te geleiden
Op zijne reis. Waar haalt mijn zanglust stof
Om tot den eind te cieren zijnen lof,
En hier voor 't laast zijn wond'ren te verbreiden [?]

(blz.19)

Verreweg het uitvoerigst is hij over de storm, die leidt tot de schipbreuk op de kust van het
eiland Melíte (Malta). Hoewel hij zich daarbij houdt aan de feiten uit Handelingen 27:14-44,
volgt hij echter tevens een ander model. De beschrijving van de storm zelf is een navolging
van die uit Aeneis I, 81-123, waar Aeolus op aandrang van Juno al zijn stormwinden op de
vloot van Aeneas loslaat. Het duidelijkste bewijs vindt men in de volgende regels, waar ‘door
open poort aan 't razen’ geen enkele zin heeft als men zich de data porta van Aeolus'
windgoden niet herinnert:
De Storm, met kracht, door open poort aan 't razen,
Groeit hevig aan: de buyen van het West,
En Oost, en Zuid, en Noord, elk roert zijn best,
14
En komt als in slagorden aangeblasen.
(blz.21)

Na deze veelbewogen reis komt Paulus in Rome, waar ‘Hy predikt noch veel Jaren achter
een, // Schoon een Soldaat hem kneveld met een keten’ (blz. 22). Maar dan komt Nero aan
de regering en dit ‘gedrocht van alle onmenschlijckhêên’ (blz. 23) geeft bevel tot zijn
terechtstelling:
De Kruisheld treed na 't bloedig Moord-schavot.
Daar jaagt, daar jaagt een Beul den Bijl door Strot,
En Nek; daar legt het voorbeeld van de vromen...

(blz.23)

Maar deze dood is in werkelijkheid een overwinning:
Triomf! Triomf! zijn strijden is volstreen,
Hy heeft in 't eind zijn dood en kroon verworven.
Wat schaad het voor 't geloof te zijn gestorven?
Ontlast te zijn van 's werrelds zwarighêên?
(blz.23)

Daarmee zet de slotpassage in: een verheerlijking van de hemelse vreugde ‘Waar by de
vreugd des werrelds droefheid is’, en een aansporing ‘desen Martel-heilig’ bij voortduring
gedachtig te blijven (blz. 24).
Frans de Haes zag in zijn drempeldicht Rabus met De Kruis-held ‘op 't groote spoor’ van
Vondel's Joannes treden. Hoewel dit een schromelijke overdrijving is, al was het alleen maar
omdat Rabus zijn gedicht niet als epos opzette, schuilt er toch een kleine kern van waarheid
in. De Kruis-held vertoont enkele eigenaardigheden, die naar mijn mening het best kunnen
worden verklaard uit aansluiting van de dichter bij Vondel's voorbeeld. De belangrijk-

14

Overigens ontleent Rabus niet rechtstreeks aan Vergilius, maar aan Vondel's vertalingin-verzen van de
Aeneis. Men vergelijke het citaat met de volgende verzen uit die vertaling (I, 126b-132; WB VI, blz. 361):

de stormvlught berst op Godts
Bevel door d'ope poort, en, in slaghorde aen 't razen,
Begint al 't aertrijck door met groot gedruisch te blazen.
Zy storten op de zee. de buien van het west
En oost, en zuid en noort, een ieder roert zijn best
Al teffens 't water om, van onder op. zy jaegen
Het bruisschend schuim op strant met ongelijcke vlaegen...

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

696

ste daarvan is de grote plaats, die de jonge Rotterdammer aan een aantal van Paulus'
redevoeringen toekent. Ik zie daarin een parallel met de centrale positie, die Johannes'
prediking in de eerste helft van Vondel's epos inneemt. Zoals de woorden van Johannes
daar prevaleren boven wat er over diens leven wordt verteld, zo heeft Rabus geprobeerd
de woorden van Paulus naar voren te halen ten koste van de uiterlijke gebeurtenissen. Verder valt het op, dat Rabus de term ‘Kruis-held’ telkens afwisselt met ‘Kruis-gezant’: een
onmiskenbare variant op Boetgezant. - Wanneer wij ook nog in aanmerking nemen dat de
15
aanhef ‘My lust’ in zijn exordium verwerkt is, mogen wij op grond van dit alles veronderstellen
dat de religieus-moraliserende bespiegelingen en exclamaties, die Rabus in zijn gedicht
inlast, eveneens teruggaan op het voorbeeld dat Vondel daaromtrent in de Joannes gegeven
16
had.
Als voornaamste fout van De Kruis-held heb ik hierboven het ontbreken van een innerlijke
structuur aangemerkt. Nauwelijks minder funest werkt echter het uitblijven van elke reële
poging tot descriptieve uitbeelding van de grote momenten uit Paulus' leven. Blijkbaar vond
de auteur het niet nodig in zijn ‘Schets’ de feiten te vertèllen; hij liet het tenminste bij
aanstippen en verwijzen. Doordat hij bij zijn lezers de Handelingen der Apostelen volledig
bekend mocht achten, kon dit in de meest summiere vorm gebeuren. Zo b.v.
[Hy] Brengt Lydia te recht op 't pad des Heeren,
Hy doet de boose geest eens Dienstmaagds weren...
(blz.6)

waar achtereenvolgens Hand. 16:14-15 en 16-18 telkens in één enkele regel worden
afgedaan. En ook wanneer hij niet zó beknopt is, doet Rabus geen moeite om méér te geven
dan de berijming van een stuk Bijbeltekst. Een goed voorbeeld daarvan levert de ‘beschrijving’
van Paulus' bekering (Hand. 9:3-8):
Een wonder moest dien grooten man bekeeren,
Hy ziet zich zelfs beschenen met een licht
Des Hemels, dat hem flikkert in 't gezicht;
(Wat teiken kon hem met meer waerheid leeren!)
5 Hier door bedwelmt, stort hy ter aarde neer (.)
En hoort met schrik een Donderstem verbolgen,
Wat meught gy my O Saulus dus vervolgen,
O Saulus wat vervolgt gy my soo seer!
Wie [zegt hy] zyt gy Heer? dies hoort hy spreken,
10 'k Ben Jesus, dien gy steeds vervolgt en plaagt,
't Is moey'lijk te verkrijgen 't geen gy jaagt,
En zwaar Gods eer en wil na 't hart te steken.
Zijn hart door zulk een Godsspraak flux geraakt (.)
Kiest Jesus voor zijn troost en Opper-Heere;
15
Hy predikt den Gekruisten vol van eere [,]
Zijn oude drift, en yver is verzaakt.
(blz.3-4)

De vierde regel van dit citaat is niet meer dan een stoplap, en vs.11 past niet in de context.
Verder worden alle details - de reactie van Paulus' reisgenoten, zijn blindheid, de drie dagen
in Damascus ‘dat hij niet zag, en at niet en dronk niet’ - als bijkomstig weggelaten. Zelfs
Paulus' genezing en doop door

15
16

Zie boven, blz. 693, noot 11.
Zie boven, blz. 672, sub c.
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Ananias worden eerst achteraf vermeld, en dan in één regel: ‘Ananias verkiest hem tot zijn
broeder’.
Slechts éénmaal wijkt Rabus van deze kleurloze vertel-methode af, en wel in zijn
beschrijving van de storm die Paulus schipbreuk doet lijden op Malta. Daar gaat het echter
om navolging van de storm uit Aeneis I, die voor de Renaissancisten een literaire topos
geworden was.

Conclusie
De Kruis-held is geen epos, maar wat is het dan wel? Dat valt bij zulk stuntelig jeugdwerk
moeilijk met zekerheid vast te stellen. Het gedicht vertoont te veel trekken van verschillende
genres om duidelijk tot één daarvan te behoren. Van Galen meent, dat wij het best kunnen
17
spreken van een Bijbelse hymne. Hij denkt daarbij aan een ‘hymnus oft lof-sanck’ zoals
die van Daniël Heinsius op Jezus Christus, waarin een sterke epische inslag voorkomt, maar
het laudatieve element toch blijft domineren. Er is voor Van Galen's opvatting zeker iets te
zeggen. Vooral het begin en het slot van De Kruis-held hebben een lyrisch-hymnische toon,
die ook in de religieus-moraliserende interpolaties telkens weer even opduikt.
Daar staat evenwel tegenover, dat de auteur zijn werk in de Voor-reden niet als een lofzang
aankondigt, maar als een Schets en even verder als een kort begrip van Paulus' leven en
woorden. Dat wijst meer op een didactische doelstelling (die overigens een laudatieve inslag
niet behoeft uit te sluiten). De manier waaròp Rabus ‘schetst’, sluit naar mijn mening daarbij
aan. Hij laat het leven van Paulus de revue passeren om te doen uitkomen, hoezeer deze
voor ons een voorbeeld is ‘om hooghartig voort te streven // In Christus dienst’ (blz. 24).
Misschien kunnen wij de door hem gebruikte term ‘kort begrip’ in verband daarmee nog het
best interpreteren als: overzichts- en herhalingstabel; zo wordt tevens verklaard, waaròm
Rabus zich van meer gedetailleerde beschrijvingen onthoudt. Verder herinnert de wijze
waarop hij in de passage over Paulus' bekering bij de Bijbeltekst aansluit, enigszins aan de
manier waarop Vondel in het vijfde boek van zijn Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst
het overzicht van de Heilsgeschiedenis schriftuurlijk fundeert.
Anders dan Van Galen beschouw ik daarom het didactische als het belangrijkste element
in De Kruis-held. Liever dan van een Bijbelse hymne zou ik dan ook willen spreken van een
klein leerdicht in min of meer Vondeliaanse trant, althans van een poging daartoe. Misschien
heeft Rabus het anders bedoeld; de vijfvoetige jambe, het strophische rijmschema, het
‘visioen’ in de aanhef en de ‘triomf’ aan het slot zouden daarop kunnen wijzen. Maar dan is
het er niet uitgekomen.

§ 3. ‘Verlost Britanje’
Elf jaar na het gedicht op Paulus schreef Pieter Rabus zijn vreugdezang over het welslagen
van de ‘Glorious Revolution’ in Engeland. Hij is dan 28 jaar oud en gerijpt tot een auteur met
genoeg vakbekwaamheid en compositievermogen om een vlot leesbaar dichtwerk tot stand
te kunnen brengen. Na de mislukte Paulinade is het bijna, of wij in Verlost Britanje met een
àndere dichter te doen hebben.

17

H.M.J. van Galen, De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes (1685-1723), diss. Leiden, z.pl. en jr.
[1970], blz. 80.
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Ook dit tweede gedicht van Rabus past geheel in de sfeer van de Rotterdamse dichterkring
rondom Oudaan. Deze laatste mocht dan een bewonderaar van Johan de Witt zijn geweest
en ook onder het stadhouderschap van Willem III staatsgezind gebleven, over de
18
‘onverwachte, en van den Hemel herkomende Ryks-redding in Groot-Britanje’ kon hij zich
alleen maar van harte verheugen. Zijn afkeer van ‘Roomens gewetens-dwang’ ging ver
boven zijn bezwaren tegen de autocratische neigingen van de Stadhouder uit. Met de
overgrote meerderheid van zijn landgenoten zag hij in Willem het instrument van God bij de
redding van het Protestantisme in Europa. Uit diezelfde overtuiging werd ook Verlost Britanje
geschreven.
Rabus heeft zijn gedicht in grote lijn opgezet naar het model van Vondel's Verovering van
19
Grol. Ook hij begint met de aanhef van een epos, om te eindigen in de toon van een
vreugde- en lofzang; ook bij hem speelt het Wonderbaarlijke een rol en wordt het Kwaad
gepersonifieerd in een gedrochtelijke figuur uit de Hel; ook bij hem geven hekelende of
bewonderende uitdrukkingen telkens blijk van persoonlijke betrokkenheid. Ondanks de
onmiskenbare navolging is Verlost Britanje echter toch een gedicht geworden van geheel
andere aard dan dat van Vondel. In de Verovering van Grol ging het om een mystificerend
spel met de genres, waarbij de dichter eerst heel geleidelijk onthulde dat hij een ‘zang’
schreef en géén epos. Van een dergelijke ludieke opzet is bij Rabus geen sprake; hij neemt
slechts de uiterlijke vorm van zijn voorbeeld over. Een andere mogelijkheid had hij trouwens
niet. In 1689 kon het genologische spel van Vondel niet nog eens worden overgespeeld.
De term ‘heldendicht’ had in de loop van de 17de eeuw namelijk een ambivalente betekenis
gekregen. In hoofdstuk IV heb ik erop gewezen, dat deze term gaandeweg steeds frequenter
gebezigd werd voor een bepaald soort lof- en vreugdeverzen: dichterlijke reacties op
belangrijke contemporaine gebeurtenissen, in de toon en veelal met structuur-elementen
van het epos, maar binnen het vrijblijvende kader van de niet aan regels gebonden zang.
‘Heldendicht’ kòn nog altijd epopoeia betekenen, maar verwees evenzeer naar zangen op
20
gewichtige feiten of aanzienlijke personen van de dag. In die laatste, gedevalueerde zin
van het woord wàs Verlost Britanje een heldendicht en werd het bij voorbaat als zodanig
21
aanvaard. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Pieter Rabus in de Verovering van Grol het
spel-element dan ook niet meer onderkend en er slechts een vroege en bijzonder geslaagde
representant in gezien van wat zijn eigen tijd een ‘heldendicht’ noemde.

Het gedicht
Vondel, die slechts de verovering van een stad beschreef, kon met 782 versregels volstaan.
Voor het bevrijden van Engeland door Willem III heeft Rabus er meer dan 2000 nodig. Hij
is zó onder de indruk van wat er gebeurd is, dat hij niet anders kan dan àlles vertellen wat
hij weet. In het bijzonder is hij getroffen door de plotselinge omkeer in de gang van zaken:
de onvoorstelbare te-

18

19
20
21

Oudaan's eigen woorden in de titel van een gedicht op de gebeurtenissen van 1688-1689. Ook de term
‘Roomens gewetens-dwang’ in de volgende zin is van hemzelf afkomstig. Vgl. J. Melles, Joachim Oudaan,
blz. 155.
Zie boven, Hoofdstuk VII (blz. 364-385).
Zie boven, blz. 217-221.
In zijn uitgave van Rabus' verzamelde verzen geeft diens zoon het een plaats in de rubriek Heldendichten.
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genstelling tussen hoe het was en hoe het als door een wonder werd. Het is dan ook deze
tegenstelling, die de bouw van zijn gedicht bepaalt en het doet uiteenvallen in twee duidelijk
onderscheiden gedeelten. Eerst wordt de toestand in Engeland onder Jacobus II beschreven:
een voortdurende neergang naar onderdrukking en geestesdwang (840 regels). Maar dan
begint met het vertrek van Willem III uit Hellevoetsluis de herrijzenis, die zich met
adembenemende snelheid binnen enkele maanden voltrekt (1204 regels).
Evenals Vondel begint ook Rabus met een episch exordium, dat behalve propositio en
invocatio tevens een dedicatio - in zijn geval aan de magistraat van Rotterdam - omvat. De
propositio is een typisch voorbeeld van aemulerende imitatio. Enerzijds sluit hij in zijn
aanvangsregels zó dicht bij die van de Verovering van Grol aan, dat de overeenkomst een
ingewijde lezer niet kan ontgaan; anderzijds kondigt hij zijn onderwerp aan als een gebeurtenis
zonder wederga in de geschiedenis, wat impliceert dat zijn stof belangrijker is dan die van
Vondel en aan zijn gedicht derhalve een hoger vlucht verleent dan zijn voorganger had
22
kunnen bereiken. Ik laat de bewuste regels hier volgen:
Ik zing het Wonderwerk des Hemels, door Oranje
Manmoedig uitgevoert in 't wydvermaard Britanje
Ter eendragt van Europe. Een machtig Wonderwerk,
Waaraan de welvaart hing der Engelandsche Kerk.
5 Een Werk, dat klinken zal aan alle vier de winden,
Wiens wedergade in geen Kronyken is te vinden.
Van 's werrelds wieg af tot deze oorlogsryke tyd
Wierd nimmer zulk een stof der Dichtkunst toegewyd.

(blz.117-118)
23

Men behoeft deze aanhef slechts naast de propositio van Vondel te stellen, om er zowel
de imitatio als de aemulatio in te onderkennen.
Reeds uit de invocatio blijkt echter, dat Rabus ondanks zijn grootser onderwerp als dichter
niet met Vondel wedijveren kan. Die invocatio is namelijk mislukt, of liever: blijkt er in
werkelijkheid geen te zijn. Op de vraag waarmee zij begint: ‘Welaan, wie zal my thans
geleiden door de baren?’ (blz. 118), volgt geen antwoord en dus ook geen aanroep. De
24
auteur herhaalt slechts in andere bewoordingen wat hij in de propositio al had gezegd.
Na het exordium wijkt Rabus van het rechtstreekse voorbeeld van Vondel

22
23

Bij mijn citaten vermeld ik steeds de bladzijde(n), waar zij in de Gedichten van 1741 te vinden zijn.
De propositio in de Verovering van Grol luidt als volgt:

Ick sing den legertoght des Princen van Oranjen,
Die 't heyr van Spinola, en all' de maght van Spanjen
Met sijn' slaghordens tarte, in het bestoven velt,
En Dulcken de stadt Grol deed' ruymen met gewelt.
24

De lezer oordele zelf:

Welaan, wie zal my thans geleiden door de baren?
Heb ik met lust voorheen een' stillen stroom bevaren,
Nu staat my hier een vaart door d'open Oceaan
T'ontvouwen, en den togt der Helden na te gaan
Uit Holland, voor het heil en naar het Ryk der Britten,
Daar Londen is gewoon als Grootvorstin te zitten,
En uit zyn' Troon een trits van Ryken naar zyn hand
Te zetten, met ontzach te water en te land.
(blz. 118)
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af. In de Verovering van Grol volgt op de dedicatio een korte schets van de politieke situatie,
ter inleiding op de narratio die met een droomverschijning mediis in rebus wordt ingezet.
Daarmee sloot Vondel bij de Vergiliaanse traditie van het epos aan. Rabus daarentegen
geeft de voorkeur aan een brede historische behandeling ab ovo, ongeveer naar het voorbeeld
van Lucanus in diens Pharsalia; kennelijk achtte hij zijn stof te belangrijk om er de aandacht
van te laten afleiden door literaire bijkomstigheden. In ruim 300 regels (blz. 118-133) zet hij
uitvoerig uiteen, hoe de Republiek na de vrede met Spanje een nieuwe vijand vond in
Engeland. Onder invloed van Lodewijk XIV deed Karel II haar zoveel mogelijk afbreuk, maar
deze handhaafde in Engeland tenminste het Protestantisme. Veel ernstiger wordt de toestand,
als de Rooms-Katholieke Jacobus II hem opvolgt. Want nu komt ook het geloof in gevaar!
In Frankrijk herroept Lodewijk het edict van Nantes, en Jacobus zou niets liever doen dan
dit voorbeeld volgen. Overal in Engeland zijn vermomde Jezuïeten aan het werk:
Ontelbren zwerven, om zich niet bekend te geven,
In vremd gewaad; Hier ziet men'er als quakers streven,
Met kortgeschore haar, en hoogen hoed op 't hooft,
Zoo stijf als hout, van alle opzichtigheid berooft:
5 Wat verder anderen in onderscheide kleeren,
Om dus by 't volk met list, doch veilig, te verkeeren,
En uit te vorschen, hoe 't den Onderzaat behaagt,
Dat d'Engelandsche troon een' Paapschen Koning draagt.

(blz.127-128)

Onder het mom van godsdienstvrijheid wordt er door hen en hun aanhangers geijverd voor
verzachting of opheffing van de wetten ‘Die 't Pausdom het bestier van Staat en Ampt
beletten’ (blz. 131); de pressie op tegenstanders wordt steeds sterker. En dan is voor Satan
het moment gekomen om zich rechtstreeks met de zaak te gaan bemoeien!
Daarmee begint dan de enige - maar uitvoerige - bovennatuurlijke episode, die Rabus in
Verlost Britanje een plaats heeft gegeven. En het is niet zonder reden, dat hij die juist hier
inlast. Om dit in te zien, dient men zich rekenschap te geven van de feiten:
De enige hoop voor de Engelse Protestanten lag in het feit, dat de zoon uit
Jacobus' tweede huwelijk - met de Katholieke prinses van Modena, Maria Beatrice
d'Este - een maand na zijn geboorte gestorven was (december 1677). Na de
dood van de koning zou de kroon dus aan een van diens dochters uit zijn eerste
huwelijk komen: Maria, echtgenote van stadhouder Willem III, of Anna, gehuwd
met een Deense prins. Beiden waren ook na de geloofsovergang van hun vader
overtuigd Anglikaans gebleven. Aan de dreigende dominantie van het
Katholicisme zou dus bij het sterven van Jacobus vanzelf een einde komen, zo
verwachtte men. Vandaar de ontsteltenis, toen de koningin op 10 juni 1688
opnieuw van een zoon en troonopvolger beviel. Daarmee was de Katholieke
dynastie immers verzekerd. Onmiddellijk deden er geruchten de ronde, dat de
geboorte bedrog en de troonopvolger een ondergeschoven kind was. Er werd
gretig geloof aan geschonken; ook ditmaal was de wens de vader van de
overtuiging. In de Republiek werd aan de waarheid van deze ‘duivelse’ list niet
getwijfeld. En het is in letterlijke zin als zodanig, dat Rabus ze aan zijn lezers
voorhoudt.
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Daarbij maakt hij niet alleen gebruik van wat hij in de Verovering van Grol vond, maar ook
van de beschrijving van de Helleraad in Joannes de Boetgezant.
‘Des Afgronds Vorst’ (blz. 133), die bij Rabus niet Lucifer heet maar Belzebub, roept de
Helleraad voor overleg bijeen. Dank zij Lodewijk en Jacobus is er, zo zet hij uiteen, een kans
om in geheel Europa het Christendom ten onder te brengen. Wie van zijn onderhorigen is
bereid om zich daarvoor in te zetten? In antwoord op deze oproep komt ‘Een schrikkelyk
25
gedrocht, op vleugels aangevlogen: // Zyn naam is Stokebrand, een gruwsaam monsterdier’
(blz. 134). Belzebub begroet hem met vreugde en legt hem uitvoerig uit, wat zijn taak zal
zijn. In de droom moet hij verschijnen aan Jacobus' biechtvader, de Jezuïet Peters, ‘Wanneer
hy moede van zyn nonnen t'huis zal komen’ (blz. 137). Hij moet zich aan deze voordoen als
diens ‘Heilig’ Ignatius van Loyola, en hem duidelijk maken dat er in het belang van de Kerk
een Roomse troonopvolger moèt komen: ‘Daar moet, daar moet eerlang een Prince zyn
geboren’ (blz. 140), al is dat dan een ondergeschoven kind. Het doel heiligt de middelen:
‘Het is geen misdaad, dat tot vrucht werde aangewend // Van 't Katholyk geloof, en onzer
maatschappye’ (blz. 140). Tot in details legt Belzebub zijn dienaar uit, hoe dat plan moet
worden voorbereid en uitgevoerd; Stokebrand hoeft niets anders te doen dan het precies
zó in Peters' oor te fluisteren.
De opdracht van Belzebub telt niet minder dan 136 regels (blz. 135-141) en vormt
daarmee het hart van het eerste deel uit Rabus' gedicht: een bewijs voor de grote
betekenis die deze aan het veronderstelde Jezuïetenbedrog hechtte. - Uit
compositorisch oogpunt moet deze uitvoerigheid echter minder gelukkig worden
genoemd. Rabus had beter de opdracht tot enkele regels kunnen beperken, om
eerst uitvoerig te worden in zijn beschrijving van de manier waarop Stokebrand
die tot uitvoering bracht. Zoals het nu is, speelt de laatste wel een erg
onzelfstandige en secundaire rol, in tegenstelling tot wat de nadruk deed
verwachten, die op zijn eerste verschijnen werd gelegd. Rabus wijkt hier van
Vondel's voorbeeld af; in de Verovering van Grol ontwikkelt ‘Inquisiti’ een eigen
26
initiatief, evenals Apollion in Joannes de Boetgezant. Tot winst heeft die afwijking
bepaald niet geleid.
In een tiental regels wordt verteld, hoe Stokebrand zich van zijn opdracht kwijt. Jacobus'
biechtvader aanvaardt Belzebub's plan in letterlijke zin als een geschenk uit de hemel. Hij
haast zich naar de koning om het aan deze door te geven:
't Was noch geen dageraat, als Peters opgestaan
Niet duuren kon van vreugd. Men ziet hem wandlen gaan
Voor 's Konings kabinet, eer 't tyd is Hem te spreken:
Zoo schoone en groote zaak moet nimmer blyven steken,
5 Nu zelf Ignatius, zyn Heilig, hem dit stuk

25

26

Met deze naam grijpt Rabus weer terug op de Verovering van Grol. Als Vondel daar de Furie Inquisiti
beschrijft, die uit de hel opduikt om de Spanjaarden tegen Frederik Hendrik op te zetten (zie boven, blz.
371-372), kenschetst hij haar o.m. als ‘Gifmengster, stokebrand, die strick en stroppen draeyt’ (WB III,
135, reg. 211).
Zie boven, blz. 652.
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Heeft aanbetrouwt. Hy is vol ongedults, eer 't luk
27
Hem brengt in het geheim des Konings, daar hy blyde
Zyne openbaring meld ...
(blz.142)

Zo eindigt de bovennatuurlijke episode uit Verlost Britanje. Rabus keert weer terug tot zijn
chronologisch verslag in de trant van Lucanus, maar met een sterkere inslag van
kroniekmatigheid.
28
Peters' plan wordt met graagte aanvaard en in het diepste geheim voorbereid. ‘Teryl
vliegt een gerucht door 't Hof, de Koningin // Gaat zwanger’ (blz. 143). De zeven bisschoppen,
op wie Jacobus niet rekenen kan, worden tijdelijk gevangen gezet. De z.g. bevalling vindt
plaats ‘In 't byzijn van een' trein mevrouwen all' Papist, // En grooten, waarvan elk getrouw
den aanslag wist’ (blz. 147). Uitvoerig doet Rabus uit de doeken, hoe het bedrog in zijn werk
is gegaan - naar het gerucht vermeldt en overeenkomstig zijn eigen overtuiging.
Maar dit bedrog werkt als een boemerang. De Republiek bereidt zich ten oorlog voor. De
Engelse Protestanten doen een beroep op Willem III en Mary om hulp te bieden ‘eer 't bestier
en goddelooze Raad // Van 't Jesuwytendom meer onheils komt te brouwen’ (blz. 154). De
Prins komt tot de conclusie dat het zijn plicht is ‘den uittogt aan te gaan, // En 't quynend
Ryk, met God, van tieranny t'ontslaan’ (blz. 155).
Het tweede deel van het gedicht wordt ingezet met een vrije variatie op de thema's uit
propositio en invocatio. Op dit beslissende moment - ‘nu ik aan het Wonderstuk beginne, //
In zulk een korten tyd zoo wonderbaar volbracht’ (blz. 156) - voelt de auteur er behoefte
aan, die thema's nog eens te recapituleren. Opmerkelijk is alleen, dat hij zich ditmaal wèl
tot een bepaalde ‘Muze’ richt met het verzoek hem bij te staan. Als zodanig kiest hij Waarheid,
29
die met haar zuster Rechtvaardigheid verdreven werd van de aarde en nu evenals deze
in de hemel woont.
Breedvoerig en kroniekmatig vertelt Rabus vervolgens voort. Het heeft geen zin, het
verloop van zijn verhaal aan te geven; dat zou slechts neerkomen op vermelding van de
bekende historische feiten, waaraan de auteur zich nauwkeurig houdt. Ik kan volstaan met
het releveren van enkele passages, waarin het enthousiasme en de persoonlijke
betrokkenheid van de dichter zijn kroniekmatig verslag opstuwen tot een meer epische toon.
Zo merkt hij naar aanleiding van Willem's oorlogsvoorbereidingen op: ‘De luisterende Faam
blaast flux op haar bazuin, // En schaterd over land, en steeden, zee en duin, // In korten
tijd, dees krijgstoerusting in elks ooren’ (blz. 159). - Als de Staatse vloot uit Hellevoetsluis
naar Engeland uitzeilt, laat hij de schepen ‘snuiven door het zout, als vogels heen gevlogen’,
en kan hij zich niet weerhouden daaraan toe te voegen:
30

Homeer mag beuzelen, hoe Grieken zijne vloot
Ten schrik van Trooje zond, ontzachelyk en groot;

27
28
29
30

het geheim: het privé-vertrek.
Teryl: ijlings, zo snel mogelijk.
Rabus doelt hier op Astraea, de godin der gerechtigheid, die als laatste der goden de degenererende
aarde verliet (Metamorphoses I, 149-150).
Grieken: Griekenland.
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En Maro raaskal vry van held Eneas togten:
Dat's fabelwerk: en die 't verdichtzel eerst bedochten,
5 Vermaakten zich met schim en herssenschildery;
Maar hier zet waarheid 't werk bet roems en krachten by.

(blz.168)

- Na de landing bij Torbay wordt Willem door de omwonenden geestdriftig begroet:
Men ziet de boeren en onhoofsche strandelingen
Op 't zien van 's Vorsten heir van vreugde luchtig springen.
Zy slingeren de muts om 't hoofd, en bieden aan
31
Verversching, vleesch en visch, om 't krijgsvolk te verzaên.

(blz.170)

Het motief van een onheilspellende droom over haar ‘zoon’, waardoor de Engelse koningin
in grote onrust raakt, komt niet van de grond (blz. 178). Dit epische trekje wordt volkomen
overspoeld door een context, die triomfantelijk beschrijft hoe steeds meer Engelsen zich
aan de zijde van Willem scharen:
Was 'tzeggen kort, doch groot:
Ik quam, Ik zag, Ik won, als Caesar plagt te roemen
In zyn' verwaanden trots en hoogmoed, steeds te doemen:
Men zegt met grooter recht van zyne Hoogheid, dat
5 Al eer Hy quam of zag, Hy reeds gewonnen had.
(blz.183)

Naarmate Willem's intocht in Londen, de overkomst van Mary uit Holland, en hun beider
kroning dichter in zicht komen, wordt de toon van Rabus' gedicht ‘lyrischer’ en exclamatiever.
De vreugdezang gaat over het kroniekmatig verslag van de gebeurtenissen domineren. De
overgang voltrekt zich geleidelijker en minder spectaculair dan in de Verovering van Grol,
maar heeft eenzelfde effect: het gedicht als geheel wordt er genologisch door gedetermineerd
als triomf- en lofzang, ondanks de epische structuur-elementen en motieven die erin
voorkomen.
Jammer genoeg voor Rabus is er echter ook een tweede - onbedoeld - effect. De
beperktheid van zijn dichterschap treedt er nog eens duidelijk door aan het licht. Terwijl hij
in het kroniekmatig-vertellende gedeelte van zijn gedicht een zeker peil weet te handhaven,
schiet hij in zijn vreugde-betoon schromelijk tekort; zonder de steun van feitelijkheden zakt
zijn vers machteloos in elkaar. Bij het beschrijven van de luidruchtige feestelijkheden in
Londen ter gelegenheid van Willem's intocht - waarbij zijn enthousiasme hem zó meesleept
dat ‘My docht, 'k was in 't gewoel te Londen op het Hof’ (blz. 198) - heeft hij nog enig houvast
aan de vaste attributen van een dergelijke gebeurtenis: luidende klokken, schetterende
trompetten, bulderende kanonnen, ‘vier-gewemel’ van vuurwerk en pektonnen. Maar enkele
bladzijden verder verzandt hij in machteloos kreupeldicht:
Bejaarden al zoo wel als fiere jeugdelingen
Betoonen 't vrolyk hart door huppelen en springen,
Elk roept: lang leev' de Koning, lang moet Vorst Wilhem
Leven. Leef Wilhem, leef Mary, weergalmt 't eenstem-

31

Wellicht mogen wij in deze uitdrukkelijke aandacht voor het landvolk een reminiscentie zien aan het
vreugde-betoon van Melckerbuur en zijn Elsken in de Verovering van Grol; zie boven, blz. 377. Trouwens,
ook de hierboven vermelde beschrijving van Willem's oorlogsvoorbereidingen herinnert aan die van
Frederik Hendrik bij Vondel.
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5 Mige32 geluit in 't rond uit duizend duizend monden,
Die door herhaalt geroep alom hun vreugd verkonden.

(blz.205)

Rabus herstelt zich weer enigszins, wanneer hij vervolgens een overzicht gaat geven van
de gewijzigde politieke situatie in Europa, nu Engeland bevrijd is uit de greep van het
Pausdom en van Frankrijk. Zwakker is echter opnieuw de reeks ‘aanspraken’, waarmee hij
zijn gedicht besluit en waarin hij zich achtereenvolgens richt tot Lodewijk XIV, tot de
‘Bewoonderen van Holland, Landgenooten’, en tot de ‘nieuwgekoren' doorluchte Koningen
Willem en Maria van Engeland’. Zelf is hij zich intussen blijkbaar van geen falen bewust.
Wel-voldaan legt hij in zijn slotregels de pen neer, aan de voeten der Overheid van ‘het
heerlyk Rotterdam’, zijn geboortestad, waar ‘een kittelende vlam // Van edle Poëzy met
kracht in deze tyden // Uit mynen boezem breekt’ (blz. 210-211).

Conclusie
Uit de manier, waarop Rabus zijn gedicht besluit, blijkt dat de poëtische zelfoverschatting,
die hem tot het uitgeven van De Kruis-held had verleid, nog steeds voortduurt. Van ‘edle
Poëzy’ is ook in Verlost Britanje geen sprake. Dat hij daarin desondanks meer heeft bereikt
dan in zijn Paulinade, moet dan ook minder worden toegeschreven aan ontwikkeling van
zijn dichterschap dan aan het feit dat hij ditmaal vertelt in plaats van enkel aan te duiden.
Daarmee krijgt de meest positieve - men kan ook zeggen: de minst negatieve - kant van
zijn klein talent een kans. Want Rabus kàn vertellen: kroniekmatig weliswaar, zonder
verrassende vondsten of opvluchten, soms dicht bij de grens van berijmd proza - maar toch
altijd bewogen en levendig genoeg om te blijven boeien. Te Winkel doet Verlost Britanje
dan ook geen recht wedervaren, als hij het karakteriseert als ‘een soort van heldendicht [
... ], dat met den gouden eerepenning, die de schrijver van den Koning ontving, meer dan
33
voldoende gewaardeerd is, zodat wij er verder geen woord meer aan verliezen willen’.
Naar de opvatting van Rabus' tijdgenoten is het werk een ‘heldendicht’, zij het niet in de
betekenis die naar epopoeia verwijst. En zo waardeloos als Te Winkel suggereert, is het
nièt, al komt het niet uit boven een redelijke middelmatigheid.

§ 4. Ten besluite
Uit het bovenstaande is wel gebleken, dat Rabus geen groot dichter is geweest en dat noch
De Kruis-held noch Verlost Britanje uit literair-aesthetisch oogpunt als kostbaar erfgoed
kunnen worden beschouwd. Toch mogen deze twee gedichten vanwege hun historisch
belang in een geschiedenis van het Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epos
niet ontbreken. Want zonder dat zij in de eigenlijke zin van het woord zelf een epos zijn,
vormen zij in die geschiedenis de schakel tussen Vondel's Joannes de Boetgezant en de
eer-

32
33

Zou Rabus bij dit opmerkelijke enjambement-binnen-de-woordgrens zich hebben laten leiden door
Vondel's voorbeeld in Joannes de Boetgezant VI, 219-220? Zie boven, blz. 683.
2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , Deel V (Haarlem 1924), blz. 12.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

705

ste oorspronkelijke epen die daarna het licht zagen. Als wij het werk van Rabus niet hadden,
zou er na 1662 in de ontwikkelingsgang van het genre een gat van vier of vijf decenniën
vallen. Wij zouden dan slechts uit de klachten om het uitblijven van Antonides' Paulinade
en uit de epische inslag in tal van dichterlijke reacties op de militaire of politieke
gebeurtenissen van de dag kunnen afleiden, dat in die tussentijd de belangstelling voor het
epos - zowel dat van Bijbelse als van profaan-contemporaine signatuur - wel degelijk
aanwezig was en zelfs toenam. Dank zij de beide besproken gedichten van Rabus beschikken
wij echter over duidelijker aanwijzingen. Daarin zien wij die belangstelling in concrete vorm
gestalte krijgen, en zijn wij als het ware getuige van de groei naar Rotgans' Wilhem de Derde
en Hoogstraten's Kruisheld. Bovendien doen de beide preludes van Rabus ons begrijpen,
hoezeer de eerste oorspronkelijke epen na Vondel's Joannes bij voorbaat naar hun onderwerp
bepaald waren. Het was niet naar ‘een’ Bijbels epos dat men uitzag, maar naar dat over
Paulus; niet naar ‘een’ profaan heldendicht, maar naar de epopisering van Willem's glorieuse
tocht naar Engeland.
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Hoofdstuk XV
Rotgans' ‘Wilhem de Derde’
§ 1. De auteur en zijn heldendicht
Negen jaar na Rabus' Verlost Britanje verscheen het eerste deel van het epos dat er als het
ware door was voorbereid: Wilhem de Derde van de Utrechtse dichter Lucas Rotgans. Maar
intussen was er heel wat gebeurd en veranderd. Wat in 1689 een glorieus eindpunt had
geleken - de zegepraal van het Protestantisme in Engeland door de kroning van Willem III
en Maria -, was het uitgangspunt geworden voor een verbitterde negenjarige oorlog tegen
het expansionisme van Lodewijk XIV, waarbij vrijwel heel Europa betrokken raakte. Slechts
dank zij de krachtige leiding en het doorzettingsvermogen van Willem III was het de
Bondgenoten - Engeland, de Republiek, Spanje, Savoye, de Keizer en een aantal Duitse
vorsten - met veel moeite gelukt paal en perk te stellen aan de Franse veroveringsdrift.
Daarmee waren de gebeurtenissen uit 1688 en de figuur van de Prins in een ander licht
komen te staan. De Glorious Revolution kon niet meer worden gezien als een op zichzelf
staand feit; doordat zij Engeland uit de invloedssfeer van Lodewijk XIV had losgebroken en
in het anti-Franse kamp gebracht, was zij een keerpunt in de geschiedenis van Europa
gebleken. En Willem was niet enkel meer de bevrijder van Engeland, maar de beschermer
van het gehele continent tegen de tyrannie en de gewetensdwang van de Franse koning.
Er had zich ten aanzien van hem een schaalvergroting voorgedaan, die epopisering op de
smalle basis van Rabus uitsloot. In het epos van Rotgans neemt de tocht naar Engeland
dan ook een betrekkelijk bescheiden plaats in en beslaat slechts één van de acht boeken.
Wat wij omtrent Lucas Rotgans weten, hebben wij in de eerste plaats te danken aan diens
vriend en uitgever François Halma. In 1715 - vijf jaar na de dood van de dichter - gaf deze
in Leeuwarden Lukas Rotgans Poëzy uit, waarin hij alle gedrukte en ongedrukte werk van
zijn vriend opnam dat hij in handen had kunnen krijgen, met uitzondering van diens epos
1
dat na een gedeeltelijke herdruk nog gemakkelijk verkrijgbaar was. In het uitvoerige
Voorberecht, dat hij aan deze uitgave deed voorafgaan, gaf Halma ook een levensbeschrijving
en karakteristiek van zijn gestorven vriend. Erg nauwkeurig blijkt hij ten aanzien van de feiten
echter niet te zijn geweest. Het is de verdienste van Mevrouw Drs. A.M.C. van Schaik-Verlee
op grond van archiefonderzoek te hebben aangetoond, dat Halma's biographische
mededelingen

1

Lukas Rotgans // Poëzy, // van verscheide // mengelstoffen; // met konstplaaten versiert. // vignet // Te
Leeuwarden, // Gedrukt by François Halma, Drukker // der Ed. Mog. Heeren Staten van Frieslandt, //
1715. - Over de regel met het jaartal is een papierstrookje heengeplakt, dat vermeldt: ‘En werden
uytgegeven by Johannes Oosterwyk, // Boekverkoper op den Dam, te Amsterdam, 1715’.
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2

weinig betrouwbaar zijn en op allerlei punten correctie behoeven. Voor mijn overzicht van
Rotgans' leven heb ik van haar rechtzettingen bij Halma's biographie dankbaar gebruik
gemaakt.
De dichter werd in november 1653 te Amsterdam geboren als oudste zoon van een
welgestelde familie. Zijn ouders waren of kwamen in het bezit van de buitenplaats Nijenrode
aan de Vecht, waar hij naar zijn eigen woorden ‘zorgeloos (z)yn eerste jeugdt gesleten’
3
heeft. Enkele maanden vóór de Franse inval van 1672 stierf zijn vader; waarschijnlijk was
zijn moeder reeds eerder overleden. De 18-jarige Lucas nam dienst in het leger van de Prins
en had als vaandrig deel aan de krijgsverrichtingen tot 1674. In dat jaar verliet hij - zoals
Halma het uitdrukt - ‘weder de krygstucht’, eensdeels omdat hij niet bevorderd werd,
anderdeels omdat het ergste gevaar voor het land toen geweken was ‘en men met
4
bezoldelingen, zoo in- als uitlanders, het oorlog kon gaande houden en uitvoeren’. Bij wèlke
oorlogshandelingen Rotgans als militair betrokken is geweest, wordt nergens vermeld, zodat
niet valt na te gaan of hij een herinnering daaraan in zijn epos verwerkt heeft.
Doordat hij ambteloos bleef, is er over de eerstvolgende jaren van Rotgans' leven niet zo
heel veel bekend. Wij weten echter, dat hij na de vrede van Nijmegen in 1678 een reis door
Frankrijk heeft gemaakt en enige tijd in Parijs verbleef. Na zijn terugkeer huwde hij in 1681
met Anna Adriane de Salengre, die hem drie kinderen schonk: een zoon en twee dochters;
de zoon schijnt echter spoedig gestorven te zijn, zodat Halma hem niet eens noemt.
Gedurende zijn huwelijksjaren was Rotgans inwoner van de stad Utrecht, al verbleef hij ook
gaarne op zijn buitenplaats Kromwyk (tussen Maarssen en Breukelen), die na de verwoesting
door de Fransen in nieuwe luister herrezen was. Na de dood van zijn vrouw in 1689 trok hij
zich steeds meer op Kromwyk terug, waar zijn twee dochters - die hij vanwege hun prille
jeugd eerst aan de zorg van ‘naastbestaanden’ (zijn zuster en zwager?) had moeten
toevertrouwen - later met hem kwamen samenwonen. Ook toen bleef hij echter ingeschreven
als burger van Utrecht, zoals blijkt uit het privilege voor de uitgave van Wilhem de Derde.
In dit officiële stuk, gedateerd op 31 juli 1697, wordt de dichter aangeduid als ‘Lucas Rotgans,
woonende tot Utrecht’. Waarschijnlijk had deze zijn huis in de stad dus aangehouden.
Werkelijk gewoond heeft hij daar evenwel niet meer. Het was dan ook op Kromwyk, dat hij
5
de derde of vierde november 1710 aan de kinderpokken gestorven is. Enkele dagen later,
de 8ste, werd hij in de kerk van Breukelen bijgezet in het familiegraf.
Volgens Halma is Rotgans zich eerst in zijn weduwnaarsjaren op Kromwyk serieus gaan
toeleggen op het schrijven van poëzie. Als zijn eerste grote werk is daar Wilhem de Derde
ontstaan.

2
3
4

5

A.M.C. van Schaik-Verlee, Rotgans' leven op de keper beschouwd, in het W.A.P. Smitnummer van De
Nieuwe Taalgids (Groningen 1968), blz. 87-93.
Lukas Rotgans Poëzy, blz. 281.
Ibidem, Voorberecht, blz. [15]. - Aangezien het Voorberecht niet gepagineerd is, geef ik bij verwijzing
daarnaar steeds tussen vierkante haken aan, op welke pagina (1 tot en met 43) daarvan de bedoelde
plaats te vinden is.
De Rouklagten van Halma en Dirk Smout, opgenomen in Lukas Rotgans Poëzy, noemen in hun titel 3
november als sterfdatum. Zoals Mevrouw van Schaik-Verlee in haar artikel (zie noot 2) meedeelt, wordt
op het doodsbord in de Hervormde kerk van Breukelen als zodanig echter 4 november aangegeven.
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Terecht heeft M.E. van Slooten gewezen op het verband tussen dit epos en een bepaalde
strofe uit Rotgans' welkomst-gedicht voor Willem III, toen deze in januari 1691 voor de eerste
6
maal als koning van Engeland naar de Republiek terugkeerde. In die strofe wordt de gedachte
uitgesproken, dat Willem's daden eigenlijk in een heldendicht zouden moeten worden
bezongen. En de context, waarin dat gebeurt, is merkwaardig genoeg om er even bij stil te
staan.
Voor zover uit Halma's editie van zijn poëzie valt op te maken, heeft Rotgans vóór 1691
slechts een heel enkele maal met een gelegenheidsgedicht op de politieke gebeurtenissen
van zijn tijd gereageerd. Aan de belangrijkste daarvan, de tocht van Willem III naar Engeland
en het verloop van de ‘Glorious Revolution’, had hij - merkwaardig genoeg - géén poëtische
7
aandacht besteed. Maar hij revancheerde zich in het welkomst-gedicht van 1691: Aan Zyne
Koningklyke Majesteit Wilhem den III, Koning van Engelandt, Schotlandt, Vrankryk en
8
Yerlandt, Erfstadthouder der Vereenigde Nederlanden, Op zyne overkomste in Hollandt.
In deze uitvoerige lof- en vreugdezang van niet minder dan 68 tien-regelige strofen komen
alle roemruchte daden aan de orde, die Willem III tussen 1688 en het begin van 1691 verricht
had: niet alleen de bevrijding van Engeland, maar ook de slag aan de Boyne en de campagne
in Ierland. Na dit alles gereleveerd te hebben, beschrijft Rotgans de vreugde van ‘de
Nederlandtsche Maagdt’, nu zij haar ‘Staats Beschermheer’ met zoveel glorie ziet terugkeren.
In dat verband herinnert hij aan de redding van de Republiek door Willem in de jaren
1672-1674, ‘toen zyn handt // Den vyandt aarslen deede, en vluchten, // Als Overyssel,
Gelderlandt, // En Utrecht onder hem most zuchten’. En deze terugblik culmineert in de
strofe waarom het ons te doen is, de 54ste:
Maar 't geen de Koning heeft verricht,
Voor ons, in die voorlede tyden,
Een werk van zulk een groot gewigt,
Een beemdt zoo ruim aan alle zyden,
5
Slechts in 't voorbygaan aangeraakt;
Vereischt meer tydt om uit te breiden:
9
Gy die voor Febus altaars waakt,
Wilt u tot deezen zang bereiden;
Zoo klinkt die toon de wereldt door,
10
En volgt Homeer op 't heldenspoor.

Na deze strofe keert de dichter terug tot de actualiteit van het ogenblik: de feestelijkheden
in Den Haag bij de plechtige intocht van de Stadhouder-Koning op 5 februari 1691. Wij
volgen hem daarin niet, maar richten onze aandacht op de implicaties van de geciteerde
strofe.

6
7
8
9

M.E. van Slooten, Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in Rotgans' epos ‘Wilhem de Derde’, in: De
Nieuwe Taalgids LXIII (1970), blz. 187-197; de bewuste opmerking op blz. 187.
Wèl schreef hij een vers op het vertrek van Prinses Maria naar Engeland in februari 1689 om daar samen
met Willem de kroon te ontvangen (Lukas Rotgans Poëzy, blz. 222-226).
Lukas Rotgans Poëzy, blz. 150-184. De straks geciteerde strofe 54 vindt men op blz. 177.
Gy die voor Febus altaars waakt: gij, priesters van Apollo = gij, dichters.
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Inderdaad roept Rotgans hier - zoals Van Slooten heeft opgemerkt - zijn mededichters op
tot het schrijven van een heldendicht over de daden van Willem III. Het merkwaardige is
echter, dat hij daarbij niet de ‘verlossing’ van Engeland op het oog heeft, maar de bevrijding
van de Republiek in 1672-1674! Ik kan mij moeilijk aan de indruk onttrekken, dat er een
lichte wrevel in doorklinkt om de eenzijdige verheerlijking van de Prins als bevrijder van
Engeland, met verwaarlozing van de veel hachelijker bevrijding van de Republiek, die daaraan
was voorafgegaan. 1688 mocht 1672 niet doen vergeten! Ten aanzien van ‘'t geen de Koning
heeft verricht, // Voor ons, in die voorlede tyden’ hadden de dichters wat goed te maken,
want tot dusver hadden zij er niet de aandacht aan besteed die het verdiende.
Uit deze incidentele opmerking mogen wij zeker niet afleiden, dat de dichter in 1691 zelf
al plannen voor een epos had. Maar zij is in zoverre van belang dat wij erdoor gaan begrijpen,
waarom in Wilhem de Derde de bevrijding van de Republiek met méér nadruk en uitvoerigheid
behandeld wordt dan de tocht naar Engeland.
Wannéér Rotgans met het schrijven van zijn heldendicht begonnen is, valt niet na te gaan.
Vermoedelijk echter eerst geruime tijd na 1691; anders zou hij in 1698 wel meer dan vier
boeken hebben kunnen publiceren. Het meest waarschijnlijk lijkt mij, dat hij pas in het voorjaar
van 1695 definitief de pen op papier heeft gezet. Ik grond dit op de volgende twee
overwegingen.
Voor een epos, waarin zoveel politieke en militaire gebeurtenissen moesten worden
verwerkt als in Wilhem de Derde, diende de dichter toch wel te kunnen steunen op een
samenvattend historiewerk, ter verificatie van zijn persoonlijke herinneringen en ter aanvulling
van de gegevens, die hem voor bepaalde onderdelen werden verschaft door de talrijke
‘oprechte’, ‘seeckere’, ‘waerachtighe’ verhalen en relazen in pamfletvorm. Zulk een
historiewerk kwam in 1694 van de pers onder de titel Het Leven en Bedryf van Willem de
10
Darde door L.S.; de initialen staan voor Lambertus Silvius, latinisering van Lambert van
Bos: de auteur die wij in hoofdstuk IX hebben leren kennen als de eerste Nederlandse
11
epen-dichter uit de 17de eeuw. Men kan dit werk niet zonder meer de bron van Rotgans
noemen; daarvoor gaat deze in zijn epos te zelfstandig zijn gang, soms zelfs met vermelding
van bijzonderheden die bij Silvius niet voorkomen. Maar er zijn, dunkt mij, toch genoeg
overeenkomsten - met name wat de volgorde betreft waarin gelijktijdige gebeurtenissen
worden behandeld - om het aannemelijk te maken dat de dichter dit boek tot zijn beschikking
had en er meermalen gebruik van gemaakt heeft.
Een tweede terminus post quem meen ik te mogen afleiden uit de opvallend

10

11

Het // Leven en Bedryf // Van // Willem de Darde. // Koning van Groot-Brittannie, // Vrankryk en Yrlant
&c. &c. // Prince van Orangie &c. &c. // Sijn Geboorte, Jongelingschap, Erf-Stadthouderschap // en
Koninklyke Waardigheyd. // Onder wiens Heerschappy en Bestieringe werden verhandelt, Saken van
Staat en // Oorlog van den Jare 1650 tot het uytgaen van 1693. // Door L.S. // vignet // Tot Amsterdam,
// By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over 't Oude Heere Loge- //ment in de History Schryver. 1694. - Vier
afzonderlijk gepagineerde delen, gebonden in twee banden. Eigenlijk zijn er vijf delen, maar er is verzuimd
bij de aanvang van ‘Het vyfde deel’ na blz. 345 van deel IV met een nieuwe paginering te beginnen, zodat
de indruk wordt gewekt van een doorlopend geheel. - Het gehele werk beslaat ongeveer 1600 bladzijden.
Zie boven, blz. 445-528.
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sterke nadruk, die Rotgans in zijn epos legt op de liefde tussen Willem en Maria. In het
voorbericht Aan den Lezer vraagt hij speciaal aandacht voor ‘de Huuwlyksliefde, de
hoofdstoffe van myn Heldendicht’. En daarmee doelt hij niet enkel op het feit dat het huwelijk
van Willem III met Maria zulke vèrstrekkende politieke gevolgen heeft gehad, doordat het
voor hem de weg opende naar de Engelse troon en hem zo de gelegenheid bood Engeland
tot een doorslaggevende factor te maken in zijn strijd tegen de overheersing van Europa
door Frankrijk. Natuurlijk gaat de dichter aan dit aspect niet voorbij; hij ziet - zoals hij het in
zijn Opdragt uitdrukt - Willem's huwelijk als ‘Door 't nootlot van den waaren God bepaalt, //
Om Jezus Kerk noch hooger op te bouwen’. Maar deze zienswijze had niet behoeven in te
sluiten dat de liefde tussen de beide vorsten door het hele werk heen telkens weer wordt
uitgebeeld en onderstreept als iets héél bijzonders. Ik ben dan ook geneigd aan te nemen,
dat Rotgans daarvoor een concreet uitgangspunt had. En het meest komt als zodanig in
12
aanmerking de dood van Maria op 7 januari 1695, in de leeftijd van 32 jaar. Het verdriet
van Willem was zó hevig, dat zowel Engelsen als Nederlanders erdoor verrast en ontroerd
werden. Een tijdlang moest men zelfs vrezen, dat de Koning de slag niet te boven zou
komen. Het is géén overdrijving, wanneer Rotgans in zijn lijkzang voor Maria opmerkt dat
13
men ‘Zyns Konings doodt vreest uit de doodt van zyn Vorstin’. Tegen deze achtergrond
wordt het begrijpelijk, dat in Wilhem de Derde de liefde zoveel nadruk krijgt. Maar dan moet
de dichter bij de opzet van zijn epos zijn uitgegaan van wat in januari 1695 gebleken was.
Wanneer mijn hypothese omtrent voorjaar 1695 als de tijd waarop Rotgans met het schrijven
van zijn heldendicht begon, juist is, kunnen wij ons wel zo ongeveer voorstellen welk concept
hem toen voor ogen stond. Wij mogen immers aannemen dat de eerste vier boeken, die in
1698 verschenen, aan dit concept beantwoorden. Als een gouden draad zou de liefde van
Willem en Maria door het gehele werk moeten heenlopen; vandaar de inzet met een brede
epopisering van hun huwelijk, die daarvoor de basis legt. Daarnaast moest Willem worden
verheerlijkt als de door God geroepen beschermer van het Protestantisme en de vrijheid,
eerst in de Republiek, vervolgens in Engeland en Ierland, tenslotte in heel West-Europa. Er
is niets dat zich verzet tegen de veronderstelling, dat de dichter reeds in 1695 deze
omvangrijke stof over acht boeken verdeeld had. Het enige, waarnaar wij slechts kunnen
gissen, is wat hem toen als eindpunt van zijn epos voor ogen stond. Aanvankelijk misschien
de dood van Maria, waardoor het liefdesmotief een afsluiting gekregen zou hebben,
evenwaardig aan de beschrijving van het huwelijk in boek I? Tegen deze, op zichzelf niet
onplausibele, gedachte pleit echter dat zulk een slot in een heldendicht niet zou hebben
gepast; dat behoorde nu eenmaal in majeur te eindigen. Trouwens, ook àls het zo was, dan
moet Rotgans daar toch weer spoedig van hebben afgezien. Op 5 september 1695 slaagde
Willem III er namelijk in, de sterke vesting Namen op de Fransen te heroveren. Het was zijn
eerste grote succes op het vasteland in de Negenjarige Oorlog, die voor hem weinig gunstig
verliep, al lukte het hem steeds weer de vijand te verhinderen

12
13

Volgens de oude stijl, die in Engeland nog gehandhaafd werd: 28 december 1694.
Lukas Rotgans Poëzy, blz. 399.
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profijt te trekken van zijn militaire superioriteit. Rotgans zal ongetwijfeld begrepen hebben
dat hij aan dit glorieuse feit niet voorbij kon gaan, en dienovereenkomstig zijn eindpunt
hebben verschoven. Misschien zonder zich daarbij al te zeer aan een nieuw schema te
binden. Er kon immers vóór de voltooiing van de Wilhem nog wel méér gebeuren, dat erin
verwerkt behoorde te worden. Inderdaad volgde in 1696 nog de grote samenzwering, waarbij
de moord op Willem het sein had moeten zijn voor een algemene opstand van de Jacobieten
in Engeland en een invasie van Jacobus II uit Frankrijk. Ook de mislukking van dit uiterst
gevaarlijke plan mocht in het epos niet ontbreken, omdat er zo duidelijk uit bleek hoe God
over Willem waakte: een nieuw bewijs van diens grootheid!
Intussen werkte Rotgans, ondanks de onzekerheid omtrent het eindpunt, gestadig aan
de Wilhem voort. In de eerste maanden van 1697 had hij, na twee jaar arbeid, de helft
daarvan klaar of iets meer. Maar toen kwam hij ineens tot het besluit, de eerste helft alvast
uit te geven, zonder te wachten tot ook de tweede gereed was. Wat heeft hem tot die vreemde
beslissing gebracht?
Ik meen dat het antwoord op deze vraag moet worden gezocht in de politieke
ontwikkelingen van 1697. Terwijl de dichter druk bezig was met het bezingen van Willem's
krijgsverrichtingen in de Negenjarige Oorlog, hoorde hij dat op 9 mei in Rijswijk de
vredesonderhandelingen begonnen waren, die een einde aan deze oorlog moesten maken.
Er mocht worden verwacht, dat zij een positief resultaat zouden hebben. In de ogen van het
grote publiek, dat niet kon voorzien hoe weinig duurzaam de komende vrede zou blijken,
werd daarmee de kroon op het werk van Willem III gezet. Er zou officieel door worden
bevestigd, dat deze erin was geslaagd de overheersing van Europa door Lodewijk XIV te
verhinderen. Voor Rotgans was die vrede tevens een ideale afsluiting van zijn epos: de
zegepraal van zijn held. Hij kon nu ook het concept van het achtste boek definitief afronden.
Het moet de dichter echter aan het hart gegaan zijn, dat hij met zijn heldendicht nog niet
ver genoeg gevorderd was om dat bij het sluiten van de vrede in zijn geheel, als hulde aan
de overwinnaar, te kunnen publiceren. Met de voltooiing zouden, in het tempo waarin hij
werkte, nog wel enkele jaren gemoeid zijn. Als het epos eerst dan werd uitgegeven, zou het
voor de vredesviering van 1697 mosterd na de maaltijd zijn. Om toch iets van zijn grote werk
bij de maaltijd te serveren, besloot Rotgans de reeds voltooide helft in het licht te geven als
‘Eerste Deel’. Dat was zonder veel bezwaar uitvoerbaar, doordat de eerste vier boeken
uitliepen op een climax die als voorlopig eindpunt kon fungeren: de kroning van Willem en
Maria tot koning en koningin van Engeland. En het was niet zonder zin bij de vrede van 1697
nog eens te herinneren aan de gebeurtenissen van 1688 en 1689, die geleid hadden tot de
oorlog waaraan nu een einde kwam.
De datum van het druk-privilegie - 31 juli 1697 - maakt het aannemelijk dat dit door Rotgans
werd aangevraagd, zodrà hij gehoord had dat er spoedig vrede kon worden verwacht. De
Staten van Holland en West-Friesland verleenden hem dat privilegie ‘gedurende den tyd
van vyftien eerst agtereenvolgende jaren’ na een request, waarin werd uiteengezet ‘hoe dat
hy geerne Wilhem de derde Koning van Groot-Brittanien, door hem in Heldendicht
beschreven, en in acht Boeken verdeelt, midsgaders zyne verdere dichtkundige Werken
met den druk soude gemeen maaken, ende onder zyne dagelykse toesigt en gedurige
nalésing tot Utrecht laten drukken’.
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Het verdient opmerking, dat Rotgans privilegie heeft aangevraagd voor de acht
boeken van zijn epos, ook al wist hij dat hij er voorlopig slechts vier zou kunnen
uitgeven. Daaruit blijkt dat hij Wilhem de Derde inderdaad als één doorlopend
geheel beschouwde, en dat niet moet worden gedacht aan een combinatie van
twee min of meer zelfstandige delen. - Verder valt het op, dat Rotgans van de
gelegenheid gebruik maakte om tevens ‘zyne verdere dichtkundige Werken’
veilig te stellen. Ik meen daarin een aanwijzing te mogen zien voor sterkere
bewustwording van zijn dichterschap. Tot dusver was hij slechts
gelegenheidsdichter geweest: iemand die met zijn verzen reageerde op
gebeurtenissen van de dag, zowel in de publieke sfeer als in die van zijn
kennissenkring. De meeste van die verzen zullen wel zijn gedrukt, in plano of in
pamfletvorm. Maar het bleven incidentele uitingen van een ‘liefhebber’, niet
belangrijk genoeg om ze voor nadruk te vrijwaren door het aanvragen van een
privilegie. Met Wilhem de Derde lag de zaak echter heel anders. Dat was gróót
werk, waarmee Rotgans boven het peil van de gelegenheidsdichter uitrees om
zich te scharen in de kring van de serieuse, officiële beoefenaars van de poëzie.
Nu was dus wèl een privilegie wenselijk. Maar daardoor kreeg tevens zijn kleiner
werk een nieuwe betekenis, zowel het eerder geschrevene als dat wat later zou
ontstaan. Voor de verzamelbundel van een officiële dichter mocht immers
belangstelling van het publiek worden verwacht, zodat het zin had zulk een bundel
bij voorbaat te beschermen. En misschien heeft Rotgans ook al rekening
gehouden met de mogelijkheid dat hij na de Wilhem ander ‘groot werk’ zou gaan
entameren, zoals hij met zijn twee klassicistische tragedies - Eneas en Turnus
en Scilla - ook inderdaad heeft gedaan. Door het privilegie van 1697 werd dat
alles nu tot 1712 toe gedekt.
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat Rotgans gehoopt heeft de verschijning van zijn eerste
epos-helft te kunnen doen samenvallen met het sluiten van de vrede. Het privilegie was
daarvoor tijdig genoeg afgekomen. En wij mogen aannemen, dat de kopy eveneens tijdig
genoeg naar de drukker is gegaan. Dat valt naar mijn mening af te leiden uit het slot van
het Aan den Lezer, waarin de dichter het tweede deel van zijn heldendicht aankondigt:
Nu is myn voornemen in een twede deel, onder Gods zegen, de banieren van
den Koninklyken Veldheer te volgen; en myne oorlogstoonen met de Vrede, die
alrede met een vriendelyk gelaat Europe toelacht, te besluiten. Neem genoegen;
en vaar wel.
Uit de wijze, waarop hier over de vrede gesproken wordt, kan ik niet anders opmaken dan
dat deze op het moment van schrijven wel zeer nabij was, maar toch nog altijd definitief
gesloten moest worden. Voor wat het aandeel van de dichter betreft, had diens hulde aan
Willem III dus inderdaad ongeveer bij het afkomen van de vrede - op 20 september - of
althans nog in het vredesjaar 1697 kunnen verschijnen.
Als Rotgans daarop gehoopt of gerekend had, werd hij echter teleurgesteld. Het eerste
deel van Wilhem de Derde kwam eerst in 1698 van de pers, al zal het waarschijnlijk wel in
het begin van dat jaar zijn geweest. Het lijkt gerechtvaardigd te veronderstellen, dat de
vertraging goeddeels toegeschreven moet worden aan de wens van de beide Utrechtse
uitgevers - François Halma en
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Willem van de Water - er een fraai boek van te maken. Behalve door het quarto-formaat,
de prettige letter en de ruime interlinie, moest dit bereikt worden door toevoeging van een
frontispice en van een allegorische ‘print’ (met ‘verklaring’) bij elk van de vier boeken. En
natuurlijk mocht ook een adaequaat aantal drempeldichten niet achterwege blijven; het
werden er negen, die samen 22 bladzijden beslaan. De uitgevers hebben inderdaad eer
van hun werk gehad en een editie geleverd, die men met vreugde ter hand neemt. Maar de
voorbereiding kostte natuurlijk tijd, veel méér waarschijnlijk dan waarop Rotgans gerekend
had. De platen moesten worden besteld en vervaardigd, de daarbij behorende ‘Verklaringen’
14
geschreven, bevriende auteurs aangezocht om een drempeldicht. Vertragingen waren bij
dit alles niet te vermijden. En zo kwam de vrede eerder tot stand dan het boek.
Inmiddels had Rotgans, in afwachting van het moment waarop hij dit ter afsluiting van zijn
epos zou kunnen doen, de Vrede van Rijswijk alvast gevierd met een gelegenheidsgedicht:
15
Vredetriomf, opgedragen aan ‘Hoofdschout, Burgermeesteren, en Raden der Stadt Utrecht’.
Het is een mythologisch-allegorische vreugdezang, waaruit duidelijk blijkt hoezeer de dichter
rekende op een duurzame periode van rust. Hij beeldt de Vrede uit op haar zegewagen,
met de verslagen Mars in haar triomfstoet, overal juichend ‘Begroet van kindren, mans en
vrouwen’ als de brengster van nieuwe voorspoed en nieuw geluk: ‘Zoo moet Godt Mavors
trots verkeeren, // De Vrede oneindig triomfeeren’.
Maar toen Rotgans twee jaar later zijn epos voltooide, was het al meer dan duidelijk, dat
er van een langdurige vrede geen sprake zou zijn. De Spaanse Successie-oorlog wierp zijn
zware slagschaduw vooruit; elk ogenblik konden de vijandelijkheden opnieuw beginnen. De
dichter liet zich daardoor niet afbrengen van het plan om de Vrede van Rijswijk tot afsluiting
van zijn heldendicht te maken. Maar wanneer men die afsluiting naast de Vredetriomf stelt,
voelt men duidelijk dat hij niet meer in de vrede van 1697 geloofde. In plaats van een
apotheose wordt zijn vermelding ervan een korte en zakelijke mededeling, waaraan de
plichtmatige hulde aan Willem III die ‘schenkt de Vrede aan ons, legt Mavors aan den band,
// En sluit de tempelpoort van Janus met (zyn) hand’, geen werkelijke luister verleent.
Het tweede deel van Wilhem de Derde verscheen in 1700, met een eigen titelblad en een
eigen paginering, maar verder geheel als voortzetting van de eerste helft. Formaat, letter
16
en interlinie komen volledig overeen. en ook hier zijn er de allegorische ‘printen’ bij elk
boek, met toelichtende bijschriften. Maar ditmaal is er géén frontispice en géén voorwerk,
wat erop wijst dat de beide delen bedoeld waren om tot één geheel te worden
samengebonden. Eén kleine afwijking van deze opzet heeft de dichter zich evenwel
veroorloofd. Hij voegt een kort Aan den Lezer toe, waarin hij erop wijst dat hij voldaan heeft
aan zijn belofte de daden van Willem III tot de Vrede van Rijswijk te beschrijven. Zijn
pessimisme omtrent de duurzaamheid van die vrede komt

14

15
16

Naar ik meen, zijn zij niet het werk van Rotgans zelf, maar van zijn uitgever François Halma. Zij sluiten
zó nauw bij de platen aan, dat men wel mag aannemen dat deze overeenkomstig diens aanwijzingen
werden ontworpen en gegraveerd.
Lukas Rotgans Poëzy, blz. 232-239; de citaten op blz. 239.
De platen van het tweede deel zijn alle vier door Romeyn de Hooghe ontworpen, getekend en gegraveerd.
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echter tot uiting in wat hij daarop laat volgen:
maer indien het nootlot den gekerkerden Mars mogt ontsluiten, en de verzoende
Vorsten tegens den anderen weder in vyantschap ontsteecken, dat God verhoede!
ben ik van meninge in een derde deel, de heldentogten van den koninklyken
Veldheer te volgen. Neem genoegen, en vaar wel!
Dat voornemen is logisch. Rotgans' opzet omvatte de strijd van Willem III tegen de
onderdrukkers van Protestantisme en vrijheid tot de overwinning toe. Zijn epos kon alleen
maar eindigen met een beslissende zege van zijn held, zoals die van Aeneas op Turnus bij
Vergilius of de verovering van Jeruzalem door Godfried bij Tasso. Als de vrede van Rijswijk
slechts een pauze in de strijd zou blijken in plaats van een definitieve overwinning, dan
betekende dit dus dat zijn heldendicht nog niet voltooid was en voortgezet diende te worden
tot het wèrkelijke einde.
Tot dat derde deel is het nooit gekomen. Weliswaar werd de gekerkerde Mars inderdaad
weer door het noodlot op Europa losgelaten, maar de vijandelijkheden waren nog maar
nauwelijks begonnen, toen de stadhouder-koning op 19 maart 1702 overleed. De nieuwe
oorlog was daardoor niet meer zijn oorlog. Voor hem was de Vrede van Rijswijk tenslotte
tòch het eind- en hoogtepunt geweest. Er behoefde daarom aan het epos niets meer te
worden toegevoegd. Het eindigde zoals het eindigen moest: met de overwinning van Willem.
Historisch gezien een twijfelachtige overwinning, bezegeld door een niet minder twijfelachtige
vrede - maar uit episch oogpunt het enige slot dat in de gegeven omstandigheden
aanvaardbaar was.

§ 2. De uitgaven
Rotgans gaf aan zijn epos een zware titel mee, berustend op de waardigheden van zijn held.
Het titelblad van het eerste deel vermeldt:
Wilhem de Derde, // door Gods genade, // Koning van // Engeland, Schotland,
// Vrankryk en Ierland, // Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. // In Heldendicht
beschreven // Door L. Rotgans. // I. Deel. // vignet // T'Utrecht, // Gedrukt by {
François Halma, / Willem vande Water, } Boekverkoopers. // 1698. // Met Privilegie
van Haare Ed. Gr. Mogende.
Het is zeker niet zonder bedoeling, dat de titel Beschermer des geloofs uitdrukkelijk wordt
genoemd. In 1521 had Hendrik VIII van de Paus officieel het recht ontvangen zich defensor
fidei te noemen, als dank voor een geschrift tegen Luther. Na zijn breuk met de
Rooms-Katholieke Kerk werd deze titel hem weer ontnomen, maar slechts om in 1544
opnieuw te worden verleend - ditmaal niet door de Paus, maar door het Parlement. Met fides
werd daarbij niet langer het Katholicisme bedoeld, maar het Anglicanisme; de titel bevestigde
dat de koning bij de scheuring erkend was als het hoofd van de Engelse Kerk: supreme
Head in earth, immediately under God, of the Church of England, en als zodanig tot taak
had haar beschermer te zijn. Ondanks modificaties in formulering en interpretatie van dit
kerkelijk leiderschap was de titel sindsdien aan het Engelse koningschap verbonden gebleven.
Maar in Willem III was hij tot een nieuwe realiteit geworden, doordat deze metterdaad de
Kerk van Engeland beschermd had tegen de katholiserende dwang van Jacobus II,
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zoals hij eerder in de Republiek de Gereformeerde religie gered had door de opmars van
Lodewijk XIV te stuiten en hem te noodzaken tot ontruiming van de veroverde provincies.
Op het titelblad van Rotgans is Beschermer des geloofs niet enkel een titel, maar de
constatering van een feit.
Het titelblad van Deel II is grotendeels conform aan dat van Deel I. Alleen is het
uitgevers-adres in overeenstemming gebracht met het feit dat François Halma in 1699 zijn
boekhandel en drukkerij van Utrecht naar Amsterdam had overgebracht. Aldus:
Wilhem de Derde, // door Gods genade, // Koningk van // Engeland, Schotland,
// Vrankryk en Ierland, // Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. // In Heldendicht
beschreven // Door L. Rotgans. // II. Deel. // vignet // t'Amsteld. / t'Utrecht. { by
Francois Halma, / Willem vande Water, } Boekverkoopers. // 1700. // Met Privilegie
van Haare Ed. Gr. Mogende.
Tien jaar later verscheen er een nieuwe, herziene druk van het Eerste Deel. De
samenwerking van Halma met Willem van de Water blijkt dan te zijn opgehouden, zodat
uitsluitend de eerste als uitgever vermeld wordt. Het titelblad luidt:
Wilhem de Derde, // door Godts genade, // Koning van // Engelandt, Schotlandt,
// Vrankryk en Ierlandt, // Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. // In Heldendicht
beschreven // Door L. Rotgans. // I. Deel. // De tweede druk, door den Dichter
naaukeurig overzien en beschaaft. // vignet // T' Amsterdam, // Gedrukt by
François Halma, Boekverkoper, // In Konstantyn den Grooten, 1710. // Met
Privilegie.
De herziening betekent niet alleen dat de ‘Drukfeilen’, die in de eerste druk
waren opgemerkt en op de laatste pagina daarvan werden aangegeven, verbeterd
zijn. Het gaat er in de eerste plaats om, dat Rotgans zijn tekst heeft beschaaft.
Zoals wij nog zullen zien, stond hij sterk onder invloed van Boileau's Art poétique.
Dat geldt ook voor de daarin voorkomende vermaning: ‘Hâtez-vous lentement;
et, sans perdre courage, // Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: //
Polissez-le sans cesse et le repolissez; // Ajoutez quelquefois, et souvent effacez’
(I, 171-174). In hoever hij zich voor de versie van de eerste druk gehouden heeft
aan het remettre sur le métier het ajouter quelquefois en het souvent effacer,
valt niet na te gaan. Maar toen een tweede druk in zicht kwam, maakte hij daarvan
dankbaar gebruik om te polir en repolir. Hij bracht talloze kleine veranderingen
aan, die kennelijk ten doel hebben het vers vloeiender, de taal grammatisch
juister, het woordgebruik nauwkeuriger, de beeldspraak zuiverder te maken.
Soms is dit inderdaad gelukt, maar in de meeste gevallen heeft het polijsten althans naar ons moderne gevoel - meer kwaad dan goed gedaan. Ik beperk mij
17
tot een tweetal voorbeelden. Het eerste is ontleend aan blz. 89 in boek II. Het
gaat daar om de herovering van Grave op de Fransen door Willem III in 1674.
‘Hier zag men schans en wal met grof kanon beplant’, zegt Rotgans in de versie
van 1698; in 1710 maakt hij daarvan: ‘De sterke vesting was met grof kanon
beplant’. - In boek III beschrijft de dichter op blz. 121 in een mythologische ver-

17

De paginering is in beide drukken gelijk.
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beelding de vreugde om de vrede van Nijmegen in 1678. De boksvoet Pan - zo
drukt hij zich in 1698 uit - ‘Blaast leven in het riet, en doet zyn veldfluit queelen.
// De blyde Vlietgodin, betovert door 't geluit, // Steekt haare kruin, met wier
gekroont, ten veldbron uit’. In 1710 luiden de drie geciteerde regels: ‘Blaast leven
onder 't loof in 't veldtriet onder 't queelen. // De blyde Vlietgodin, betovert door
't geluit, // Steekt, door dit feest bekoort, de kruin ter veldtbron uit’. - In beide
gevallen is er een onmiskenbaar verlies aan levendigheid en directheid van visie,
dat allerminst wordt goedgemaakt door de (overbodige) preciseringen. Overigens
zijn onze bezwaren tegen het resultaat van dit polijsten niet alleen maar ‘modern’.
Rotgans' vriend en uitgever Halma blijkt ze te delen. In zijn levensbeschrijving
herinnert hij zich, tegenover de Haagse dichterpredikant Joannes Vollenhove een gemeenschappelijke vriend - eens te hebben opgemerkt ‘dat zyne [=
Vollenhove's] eerste woorden, als d'eerste en vryste uitstortinge van den geest,
18
19
gemeenlyk de gelukkigste waren, zonneklaar uit zyne dubbingen te zien’.
Door zijn plotselinge dood in 1710 heeft Rotgans de ‘overziening en beschaving’ van het
tweede deel blijkbaar niet meer tot stand kunnen brengen; een dergelijke uitgave is tenminste
nooit verschenen. Maar anders dan men zou hebben verwacht, ging Halma ook niet over
tot een herdruk van Deel II naar de versie van 1700. In alle exemplaren, die mij bekend zijn,
is bij de editie-1710 van het eerste deel de eerste druk van het tweede bijgebonden. Kennelijk
waren daarvan genoeg exemplaren onverkocht gebleven om een nieuwe oplage overbodig
te maken. Vermoedelijk was de belangstelling van het publiek voor het tweede deel van de
Wilhem beneden Halma's verwachting gebleven en hadden lang niet alle kopers van Deel
I zich ook het vervolg aangeschaft. De verklaring moet wellicht gezocht worden in het feit,
dat dit laatste minder spectaculair en minder uitgesproken ‘Nederlands’ was. Het eerste deel
bevatte immers alle glorieuse momenten uit het leven van Willem III als stadhouder: zijn
bevrijding van de Republiek, zijn huwelijk met prinses Maria, de zegevierende tocht naar
Engeland, de kroning in Westminster Abbey. Daarentegen bracht het tweede deel ‘slechts’
zijn verrichtingen als koning: een reeks veldtochten in Ierland en de Zuidelijke Nederlanden,
waarvoor de lezers minder interesse hadden. Bovendien was de vrede van Rijswijk een
teleurstelling gebleken; bij de dood van Willem was de Republiek opnieuw in een grote
Europese oorlog gewikkeld, waarbij men zich slechts zijdelings betrokken voelde. En tenslotte
was bij de verschijning van deel II het verrassingselement uitgewerkt dat in 1698 de verkoop
had gestimuleerd: het nieuwe van een eigen nationaal epos.
In 1735 werd er nog een laatste editie van Wilhem de Derde gepubliceerd. Het privilegie
was toen verlopen en de oorspronkelijke uitgever Halma in 1722 overleden. De Amsterdamse
boekverkoper Antoni Schoonenburg had echter blijkbaar de ‘printen’ in handen gekregen
en maakte daarvan gebruik om een nieuwe uitgave van Rotgans' heldendicht op de markt
te brengen. Het titelblad van het eerste deel luidt:

18
19

dubbingen: twijfelingen. - Halma doelt hier op de aarzelingen, zoals deze uit de veranderingen
en varianten in Vollenhove's manuscripten bleken.
Lukas Rotgans Poëzy, Voorberecht, blz. [30].
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Wilhem de Derde, // door Gods genade, // Koning van // Engeland, Schotland,
// Vrankryk en Ierland, // Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. // In Heldendicht
beschreven // Door L. Rotgans. // I. Deel. // Tweede Druk. // vignet // Te
Amsteldam, // By Antoni Schoonenburg, 1735.
Dat van de tweede helft is geheel conform, afgezien van de vermelding ‘II. Deel’.
Merkwaardig genoeg schijnt Schoonenburg de herziene druk van het eerste deel uit 1710
niet gekend te hebben. Hij volgt in zijn uitgave tenminste de oorspronkelijke druk van 1698,
alsof Rotgans die nooit ‘naaukeurig overzien en beschaaft’ had. De vermelding ‘Tweede
Druk’ op het titelblad van Deel I moet dan ook worden beschouwd als te goeder trouw
aangebracht. Men kan eruit afleiden, dat Deel I veel méér verspreiding gevonden had in de
versie van 1698 dan in die van 1710; anders zou Schoonenburg die laatste niet over het
hoofd hebben kunnen zien.
De beide delen van de Wilhem zijn in de editie-1735 nauwkeurig naar het model van hun
voorgangers uit 1698 en 1700 nagedrukt, zij het wat minder fraai. Alleen werden, zoals voor
de hand lag, de daar op de slotpagina aangegeven ‘Drukfeilen’ in de tekst verbeterd. Ook
daarbuiten schijnt Schoonenburg trouwens een wakend oog over het zetsel te hebben laten
gaan. Een bijzonder hinderlijke onjuistheid in boek VII, op blz. 104 van het tweede deel, blijkt
namelijk eveneens te zijn weggewerkt, al was er in 1700 bij de opsomming van de drukfouten
niet op geattendeerd. Op de aangegeven plaats wordt een treffen tussen de Bondgenoten
en de Fransen beschreven, dat in margine wordt aangeduid als ‘Veldslag by Leiche’.
Aangezien deze plaatsnaam ook in de tekst wordt genoemd, denkt de lezer niet aan de
mogelijkheid van een vergissing. Een slag bij Leiche is echter niet bekend, terwijl Leiche
ook als plaatsnaam niet thuis te brengen valt. In de druk van 1735 wordt het raadsel opgelost;
daar is Leiche veranderd in Leuse. Dat is een stadje in Henegouwen, waar in 1691 Willem
III inderdaad met de Fransen slaags is geweest.
Wanneer men zich Leuse in een 17de-eeuwse hand geschreven denkt, met een
lange s, kan men zich gemakkelijk voorstellen dat de zetter van 1700, als hij de
naam niet kende, gemeend heeft dat er Leiche stond, met een lange h.
Overigens is het ook mogelijk, dat de correctie van deze fout niet aan de oplettendheid van
Schoonenburg moet worden toegeschreven, maar aan die van een vroegere lezer, door wie
zij was aangebracht in het exemplaar dat voor de nadruk als model diende.

§ 3. Het voorwerk
Het voorwerk van Wilhem de Derde werd eigenlijk alleen voor het eerste deel samengesteld.
Maar doordat het nòch voor het tweede deel nòch voor de acht boeken als gehéél aangevuld
of vervangen werd, mag worden aangenomen dat het alles bevat wat Rotgans meende dat
er te zeggen viel. Het bestaat uit drie gedeelten: een opdracht in verzen, een ‘Aan den Lezer’
in proza, en negen drempeldichten. Elk van deze onderdelen verdient een ogenblik onze
aandacht.
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Het opdracht-vers
Rotgans droeg zijn werk in een gedicht van 170 regels op aan Diderik van Veldhuisen, lid
van de Staten van Utrecht en de gelukkige bezitter van de beroemde buitenplaats Heemstede
20
bij Houten, die hij eerder in een hofdicht bezongen had. Het belang van deze Opdragt ligt
in het feit dat er zo duidelijk uit blijkt, hoe de dichter zijn held zag en door welke overtuiging
hij zich bij de opzet van zijn epos liet leiden.
Onder de bescherming van Veldhuisen's naam wil hij de legervanen volgen ‘van dien
grooten Oorlogsheld, // Die 't volk verloste, en Neêrlands onderdaanen, // Geloof en recht
kloekmoedig heeft herstelt’. Maar ook Willem's ‘huuwlykstogt’ neemt daarbij een belangrijke
plaats in, en vormt ‘Een hoofdstof, daar myn Heldendicht op speelt’. Bij het bezingen van
dit alles tracht de Muze van de dichter ‘van verre na te streeven // Virgyl, beroemt door Vorst
Anchizes Zoon, // En vinding van Eneas heerlyk leven’. Als poëzie zal zijn epos zich niet
met dat van Vergilius kunnen meten. Daar staat echter tegenover: ‘De waarheid zet myn
Dicht weer luister by’. Bovendien gaat Willem als held Aeneas verre te boven. De laatste
vluchtte uit Troje weg en liet zijn vaderstad verbranden, maar Willem redde zijn land: ‘Hy
blust het vuur. hy dooft de krygstoorts uit’. Aeneas huwde ‘door Jupiters besluit’ Lavinia om
Rome te kunnen stichten, maar
Myn Wilhem huuwt aan 't Pronkjuweel der Vrouwen,
21
Door 't nootlot van den waaren God bepaalt,
Om Jezus Kerk noch hooger op te bouwen;
Hy stryd voor 't recht van 't volk, en zegepraalt -

en verwerft daardoor de kroon van Engeland. Zó groot is de superioriteit van Willem boven
Aeneas, dat Rotgans zelfs durft stellen:
O Mantuaan, zo hoog door kunst verheven!
Gy had uw vlyt voor Wilhem aangewend,
Had u de tyd vergunt met hem te leeven;
En uw Trojaan waar heden onbekend.

Van zùlk een held de zanger te willen zijn, is een uiterst hachelijke onderneming. De dichter
is er zich van bewust, dat zijn krachten daarvoor eigenlijk ontoereikend zijn. Hij begrijpt, dat
zijn mede-dichters hun hart vasthouden en dat
Ik word beklaagt van Hollands Hoofdpoëet;
Zyn vriendschap wenscht my op den togt veel zegen,
Doch 't minzaam hert vreest schipbreuk, schroomt myn leet.

Hier wordt gedoeld op het drempeldicht van Joannes Vollenhove, waarin inderdaad iets
22
dergelijks voorkomt: een bewijs dat de Opdragt eerst na ontvangst van de liminaria (of
althans dat van Vollenhove) geschreven werd. - Eigenlijk, zo gaat Rotgans voort, is het nog
veel erger. Hij waagt zich niet slechts aan een gevaarlijke scheepsreis, maar als Ikarus en
Phaëton wil hij

20
21
22

Stichts Landtgezang op Heemstede, in: Lukas Rotgans Poëzy, blz. 265-278.
De klemtoon dient hier gelegd te worden op waaren. ‘Jupiters besluit’ was slechts een dichterlijk verzinsel
van Vergilius, maar Willem huwde wèrkelijk overeenkomstig Gods wil.
Zie beneden, blz. 723.
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23

‘dwaas ten hemel vaaren’. Hij kan evenwel niet anders: ‘Ik word genoopt, geprest, en vlieg
dan heene’. Mocht hij neerstorten, laten zijn mede-dichters hem dan bewenen zoals Phaëton's
zusters het hun broeder deden.
Dit is slechts de kern van het opdracht-vers, maar in ons verband hebben wij daaraan
genoeg. De twee punten, waarop het aankomt, zijn: de mateloze bewondering van de dichter
voor Willem III, en zijn ‘moed’ om met Vergilius te aemuleren ondanks het besef van zijn
poëtische inferioriteit.
De bewondering voor Willem III is hier hyperbolisch geformuleerd, in overeenstemming
met de ‘hooghdraeventheit’ van de Parnastaal waarin zij tot uitdrukking wordt gebracht.
Maar zij is er niet minder reëel en diep om. Voor Rotgans en vele van zijn tijdgenoten was
Willem inderdáád het instrument in de hand van God tot bescherming van Jezus' Kerk (=
het Protestantisme). Als uitverkoren Godsheld stond hij op één lijn met Constantijn de Grote
en met Godfried van Bouillon. Zijn huwelijk was een daad van God om hem daartoe de weg
te openen, en het kòn daarom niet anders dan goed en gelukkig zijn. Wat er sinds zijn
verheffing in 1672 door hem verricht was, kon slechts worden aangemerkt als een reeks
‘Wonderen Des Alderhoogsten Vitgevoerd In, onder en door Willem de Derde, Doorlugtig
24
Prince van Orangien’. Deze religieus-gefundeerde overtuiging vormt het hart van het epos;
wie ze niet serieus neemt, sluit zich de toegang daartoe af.
Uit die overtuiging komt ook de moed voort om Vergilius ‘na te streeven’. Rotgans' nadruk
op de beperktheid van zijn dichterlijk vermogen tegenover de grootheid van deze voorganger
moet natuurlijk mede worden gezien als obligatoire bescheidenheids-topos, maar berust
toch ook op een grond van werkelijke modestie. Hij voelt zich inderdáád klein naast Vergilius:
‘Wie zal hem ooit in Heldenpoëzy, // In schikking, taal en oorlogsstyl gelyken?’ Wanneer hij
zich desondanks aan het schrijven van een epos waagt, doet hij dit dan ook slechts uit de
overweging dat zijn stof meer dan goedmaakt wat er aan de vormgeving mocht ontbreken.
In tegenstelling tot de fabula van Vergilius is de zijne geen verzinsel maar waarheid, en
bovendien niet heidens maar Christelijk. Het zijn dezelfde argumenten, die ook Vondel als
rechtvaardiging voor zijn aemulatio met dichters uit de Oudheid aanvoert. Tegenover de
25
Hippolytus van Euripides en Seneca stelt hij zijn Jozef als een ‘onverzierde Hippolytus’,
tegenover de ondergang van Troje die van Jeruzalem, tegenover de mythologie van de
Oudheid de waarheid van het Christendom waarin ‘de Zonne des heyligen Geestes alle
26
Heydensche sterren met haren glans uyt doet’. Zo is voor Rotgans Willem III een ‘onverzierde
Eneas’, in wiens geschiedenis God de glans van de Aeneis heeft uitgedoofd. Mocht zijn
Muze voor haar overmoed worden gestraft en als Ikarus neerstorten: ‘Geen nood: zy zengt
haar vlerken aan de Zon’. Het onderwerp rechtvaardigt de poging, hoe vermetel ook.
Uit dat laatste blijkt, dat Rotgans de superioriteit van zijn stof niet be-

23
24

25
26

Ook de vergelijking van zijn waagstuk met dat van Ikarus en Phaëton is aan het drempeldicht van
Vollenhove ontleend.
Aldus de titel van een contemporain pamflet, waarop M.E. van Slooten de aandacht vestigt bij de
bespreking van deze achtergrond (Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in ‘Wilhem de Derde’, blz.
195).
Opdracht van Joseph in Egypten (WB IV, blz. 153). - onverzierde: niet-fictieve.
‘Aenden Gedichtlievenden Lezer’ bij Hierusalem verwoest (WB II, blz. 93 en 95).
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schouwde als waarborg voor een goed resultaat. Evenals Vondel was hij er zich van bewust,
dat zijn prae tegenover de Oudheid slechts gold ceteris paribus. Maar overeenkomstig de
opvattingen van zijn tijd hoopte hij wèl, dat de meerwaardigheid van zijn onderwerp genoeg
tegenwicht zou bieden aan de poëtische onvolkomenheden van zijn epos om dit náást de
Aeneis lezenswaardig te doen zijn.

Het ‘Aan den Lezer’
Ging het in de Opdragt vooral om het onderwerp, in het Aan den Lezer staat de vormgeving
centraal. Na ook hier gewezen te hebben op het bijzondere van de ‘waarachtige
geschiedenisse’ die hij gaat behandelen, zo vol van ‘wonderbaare gevallen, die het geloof
van den nakomeling in twyfel zullen stellen’, vervolgt Rotgans:
Om nu deze ongemeene stoffe niet op een gemeene wyze, en als een
Rymkronyk, te verhandelen, hebbe ik, naar myn vermogen, de regels van een
Heldendicht gevolgt.
Daarom is hij mediis in rebus begonnen: ‘niet met de geboorte van den Held’, maar met
diens reis naar Engeland ‘om Prinses Maria ten huwelyk te verzoeken’. Eerst in het tweede
boek, aan de feestmaaltijd na het huwelijk, worden ‘de gevallen van de voorige jaaren, de
Heldendaaden van den Zegenpraalenden Wilhem, en zyn geboorte opgehaalt’. Dat is dus
geheel naar het model van de Aeneis: de komst van Aeneas in Carthago, de feestmaaltijd
die Dido hem aanbiedt, en zijn verhaal van wat voorafging in de boeken II en III. - Verder
ontbreekt het wonderbaarlijke niet. Rotgans wijst in dit verband op de figuur van de
Theems-godin, die in zijn eerste boek met haar waterstoet de Prins komt verwelkomen. ‘Ook
hebbe ik my van voorzeggingen, het Heldendicht eigen, bedient’. Weer wordt voor een
voorbeeld naar het eerste boek verwezen: de voorspellingen van Neptunus, die de
Theems-godin indertijd heeft gehoord en die zij nu voor haar Nimfen herhaalt. - Dat is evenwel
nog niet alles:
Indien krygsbeleid en dapperheid myn Heldendicht luister byzetten, niet min
heerlyk vertoont zich de Huuwlyksliefde, de hoofdstoffe van myn Heldendicht;
een huwelyk, op de deugden gebout: een huwelyk, dat den waaren Godsdienst
tegens 't geweld der vyanden verzekert.
Met de combinatie van krijgsverrichtingen en liefde blijft Rotgans binnen de traditie van het
Vergiliaans-Tassoniaanse epos. Maar hij wijkt daarvan af door de liefde te beperken tot
Huuwlyksliefde en ze tot het centrale motief (‘de hoofdstoffe van myn Heldendicht’) te maken.
Het laatste is natuurlijk een gevolg van zijn overtuiging dat God zelf Willem en Maria
verbonden had om daardoor mogelijk te maken, dat de Prins ‘beschermer des geloofs’ zou
worden, niet alleen voor Engeland maar voor geheel Europa. En het eerste hangt daar
onmiddellijk mee samen, al komt erbij dat voor Willem als deugdheld elke andere vorm van
liefde dan die binnen het huwelijk in de ogen van de dichter ondenkbaar was.
Want Willem is in Rotgans' epos een typische deugdheld, geheel overeenkomstig de
27
opvatting van Tasso en de doctrine classique. En Maria is daarin
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zijn waardige partner, die in deugdzaamheid niet voor hem onderdoet. Dat geeft aan het
28
heldendicht zijn didactische waarde, niet alleen voor de élite - zoals Vossius het nog stelde
- maar voor elke lezer, zoals de toepassing van de regel in de praktijk geworden was. Rotgans
verzuimt niet daarop met nadruk te wijzen:
Laat de vroomheid, en Godvruchtigheid van dit Koninklyke Paar u leeren, het
zelve spoor te volgen, en nacht en dag voor Gods Heiligdom te waaken. Maria
slaafde in haar leven, met de kroon op 't hoofd, voor de vryheid van Gods Kerk.
Vorst Wilhem vergezelschapte haar; en volherd noch dagelyks in die
Godsdienstige bezigheden. Wat kan u meer opwekken, als het voorbeeld van
deze groote Personagien?
Dit alles doet duidelijk uitkomen, hoezeer Rotgans rekening hield met de gangbare
opvattingen omtrent de eisen waaraan een epos diende te voldoen. Het woord Heldendicht
op zijn titelblad moet dan ook, in tegenstelling tot de gedevalueerde betekenis die het in zijn
29
tijd gaandeweg gekregen had, worden opgevat in de oorspronkelijke zin, als aequivalent
van epopoeia.
Intussen moet daaraan iets worden toegevoegd, dat wel niet rechtstreeks blijkt uit het Aan
den Lezer, maar toch het best hier aan de orde kan worden gesteld. Het laatste woord inzake
het epos kwam voor Rotgans niet van Vossius of Tasso, maar van Boileau. En zoals men
zich herinneren zal, had deze zich in zijn Art poétique fel gekeerd tegen de vervanging van
het heidenswonderbaarlijke door een merveilleux chrétien, zoals die op voorgang van Tasso
30
vrijwel algemeen ingang gevonden had. Volgens hem was het voor een Christen
ontoelaatbaar Satan in zijn Helleraad uit te beelden, en nog meer om God actief bij de
ontwikkeling van de intrige te betrekken. Door zulke ficties maakt men, zo betoogde hij, ‘Du
Dieu de vérité [...] un dieu de mensonges’ (III, 236). Daarentegen is er - en ook hier keerde
Boileau zich tegen Tasso - niets tegen, gebruik te maken van de heidens-mythologische
verbeeldingsgestalten uit de Oudheid, die voor ons immers niet meer dan personificaties
en symbolen zijn. Dat geeft leven, kleur en schoonheid aan de gebeurtenissen, die men
vertelt. Dat Aeneas door een storm overvallen en bij Carthago op de kust geworpen wordt,
is op zichzelf niet meer dan ‘une aventure ordinaire et commune’ (III, 179). Maar Vergilius
maakt er poëzie van ‘qui surprend, frappe, saisit, attache’ (III, 188), door het voor te stellen
of Juno in haar toorn tegen de Trojanen Aeolus overhaalt tot het loslaten van zijn stormen
op de vloot van Aeneas, die slechts gered wordt door het verontwaardigde ingrijpen van
Neptunus. Dàt is de soort fictie, waarvan de epische dichter gebruik dient te maken:
Tout prend un corps, une âme, un esprit, un visage.
Chaque vertu devient une divinité:
Minerve est la prudence, et Vénus la beauté;
Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre,
C'est Jupiter armé pour effrayer la terre;
Un orage terrible aux yeux des matelots,
C'est Neptune en courroux qui gourmande les flots.
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Zie boven, blz. 142.
Zie boven, blz. 217-221 en 698.
Zie boven, blz. 91.
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Echo n'est plus un son qui dans l'air retentisse,
C'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse.
(III,164-172)

Rotgans heeft zich nauwkeurig aan deze voorschriften gehouden. In principe vermijdt hij
het merveilleux chrétien; slechts in de tweede helft van zijn epos laat hij éénmaal God
rechtstreeks ingrijpen en éénmaal Satan in de hel plannen smeden tegen het leven van
Willem. Maar in beide gevallen gaat het dan ook om een zó exceptionele gebeurtenis dat
deze niet geloofwaardig zou zijn zonder direct verband met de Hemel of de Hel. Voor het
overige betoont de dichter zich een van Boileau's meest getrouwe adepten. Met name de
eerste twee regels uit bovenstaand citaat staan hem voortdurend voor ogen. Hij personifieert
wat er maar te personifiëren valt, niet alleen in aansluiting bij de mythologie van de Oudheid,
maar ook naar eigen vinding overeenkomstig dat model. Opvallend is vooral, hoe letterlijk
hij zich gehouden heeft aan Boileau's ‘Chaque vertu devient une divinité’; het meest frappante
31
voorbeeld daarvan vindt men aan het slot van het vierde boek.
De nauwe aansluiting van Rotgans bij de aanwijzingen van Boileau heeft de structuur van
Wilhem de Derde in belangrijke mate bepaald. Daarom was het nodig, de mededelingen
van de dichter omtrent de vormgeving van zijn epos met dit gegeven aan te vullen, om een
bruikbaar uitgangspunt te verkrijgen voor de analyse en evaluatie van het resultaat waartoe
hij gekomen is.

Drempeldichten
Van de negen drempeldichten zijn er drie in het Latijn geschreven. Daaraan hebben zij het
te danken dat zij vooropgaan, al behoren zij naar hun inhoud niet tot de meest belangrijke
bijdragen. Twee van de auteurs zijn vermaarde classici: Joan van Broekhuizen en Pieter
32
Burman (de Oude). De eerste was officier, maar ontwikkelde zich tevens tot vooraanstaand
neolatijns dichter en editeur van Latijnse auteurs; daarnaast schreef hij ook Nederlandse
verzen. Burman, eveneens een befaamd latinist en editeur, was alumnus van de Utrechtse
universiteit waaraan hij in 1696 als hoogleraar verbonden werd. De derde Latijnse
drempeldichter, Hendrik de Hennin, was professor aan het Athenaeum in Duisburg. Op de
gedichten zelf behoef ik niet in te gaan. Alleen vermeld ik even, dat Joan van Broekhuizen
33
in het zijne het woord epos gebruikt: één van de heel weinige keren dat ik deze term in de
34
17de eeuw ben tegengekomen.
Ook de namen van de Nederlands-schrijvende drempeldichters getuigen van Rotgans'
vriendschappelijke betrekkingen met toonaangevende figuren op cultureel gebied. De twee
belangrijkste zijn hier: de Haagse dichter-predikant Joannes Vollenhove en diens Deventer
collega Arnold Moonen. Na hen volgen de predikant-dichter Joannes Brandt (zoon van de
bekende Geeraardt Brandt) en Rotgans' uitgever François Halma. De poetae minores Samuël
van
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Zie beneden, blz. 737.
Vermoedelijk is Rotgans met Broekhuizen in aanraking gekomen, toen deze van 1682 tot 1684 te Utrecht
in garnizoen lag.
Hij doet dit in de beginregels van zijn vers: ‘Temporis ingrati domitrix Rotgansia Clio // Aeternum nitido
pectine pangit epos’ (Rotgans' Muze Clio, bedwingster van de ondankbare tijd, tokkelt met glanzende
citerpen een epos van blijvende waarde).
Voor een ander geval zie men boven, blz. 229. Vgl. ook blz. 167.
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der Heiden en Dirk Smout zijn met een wat korter gedicht vertegenwoordigd; de laatste
zullen wij nog ontmoeten als beoefenaar van Bijbelse epiek.
Het is zeker geen toeval, dat onder de Nederlandse gedichten Vollenhove's bijdrage de
eerste plaats kreeg. Zoals uit de Opdragt blijkt, beschouwde Rotgans hem als ‘Hollands
35
Hoofdpoëet’ en reageerde hij op diens vrees voor ‘schipbreuk’. De desbetreffende regels
bij Vollenhove luiden:
Wat raat? wie staat met u, ô Rotgans, niet beladen?
Met volle zeilen steekt uw schip af van de ree.
Is 't hier niet al te zwak? en kruistge wel beraden,
Voor klip noch bank beducht, dees grondeloze zee?

Verder valt er ook over de Nederlandse drempeldichten niet zo heel veel te zeggen. Alle
auteurs delen Rotgans' bewondering voor Willem III, en allen onderstrepen zij het bijzondere
van de epische opzet. Vollenhove spreekt zelfs van ‘Een groter werkstuk, dan de grootste
heldenzanger // Voor Neêrduitsche oren zong, of ergens bragt in 't licht’. - Opmerkelijk is
dat de drie neo-latinisten, evenals Vollenhove en Halma, niet Kalliope, maar Klio (de Muze
van de geschiedenis) als Rotgans' Muze noemen en diens werk dus blijkbaar als een
historie-epos beschouwden. Alleen Moonen spreekt van Kalliope, en nog wel in verband
met een historisch feit: de verovering van Namen door Willem III in 1695. Al te veel waarde
mogen wij aan dit verschil echter niet hechten; de functies van de diverse Muzen worden
36
niet altijd scherp onderscheiden, waardoor zij gemakkelijk verwisselbaar zijn.
Tenslotte vestig ik nog de aandacht op een passage in het drempeldicht van Joannes
Brandt, waaruit wellicht af te leiden valt hoe ver Rotgans met zijn epos gevorderd was, toen
hij in 1697 besloot tot uitgave van de eerste vier boeken. Brandt richt zich in de betrokken
passage tot Willem III:
Zyn [= Rotgans'] zangheldin volgt zelfs in Yrlant uw banieren,
Terwyl uw vyant vlucht langs 't velt van zyn papieren,
Van schrik benepen: daar in 't heetste van dien gloet
De Boyne zelf zich ziet bepurpert met uw bloet...

Het begin van Willem's Ierse veldtocht en de slag aan de Boyne vormen de inhoud van
Rotgans' vijfde boek. De geciteerde regels zouden kunnen wijzen op vertrouwdheid van
Brandt met de stof, waarmee de dichter zich het laatst had bezig gehouden. Waarom zou
hij anders juist en uitsluitend de Ierse veldtocht vermelden, terwijl hij zelfs de kroning van
Willem niet noemt? Ik acht het niet onmogelijk, dat Brandt de slag aan de Boyne zo
uitdrukkelijk vermeldt, omdat hij meende dat Rotgans dáármee Deel I van zijn epos zou
besluiten; hij zou geweten kunnen hebben, dat ook het vijfde boek al voltooid was. Uiteraard
heeft deze veronderstelling geen enkele bewijskracht. Maar zij is het vermelden waard,
omdat zij een ondersteuning vormt voor de hypothese waartoe ik in § 1 van dit hoofdstuk
gekomen ben: dat Rotgans zijn epos als één doorlopend geheel heeft opgezet en dat hij in
1697 zijn werk daaraan

35
36

Zie boven, blz. 718.
Zo vindt men in D.P. Pers' vertaling van Ripa's Iconologia op blz. 338 b.v.: ‘Clio houd een Trompet om
de dappere daeden van de vermaerde Mannen, de Werreld te doen overklincken. [...] Calliope met een
boeck, om de gedenckwaerdige daeden van vermaerde Mannen op te teyckenen’.
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heeft onderbroken, om de vrede van Rijswijk alvast met de eerste helft te kunnen vieren.

§ 4. Inhouds-overzicht
Het is niet goed mogelijk de structuur en de poëtische qualiteiten van Rotgans' epos te
bespreken zonder het verloop van de handeling in de opeenvolgende boeken voor ogen te
hebben. Ik laat dus een overzicht daarvan volgen. Bij het eerste en het vijfde boek bespreek
ik het exordium afzonderlijk, om de continuïteit van de narratio beter tot haar recht te doen
komen.

Boek I, exordium (60 regels; I, blz. 1-3)
Rotgans begint met een propositio, zoals wij die voor dit epos eigenlijk niet zouden hebben
verwacht. Zij luidt:
My lust een wapentoon te zetten op myn snaaren,
D'ontrolde legervaan, door duizend krygsgevaaren,
Op 't roeren van de trom, te volgen, en den Held
Te voeren in triomf uit Mavors oorlogsveld.
5 My lust een zeeklaroen te steeken, en de kielen
En watertorens, die van zeesoldaaten krielen,
Te voeren door het zout op 't waaijen van de vlag.

Het zou voor de hand gelegen hebben, dat deze inzet afgestemd was op het Vergiliaanse
‘Arma virumque cano’. Een herinnering daaraan klinkt in de eerste regels nog wel door, met
name in het woord wapentoon; maar dominerend is toch de Ovidiaanse aanhef ‘Fert animus’.
Er is daarvoor m.i. geen andere verklaring mogelijk dan dat Rotgans zich hier gericht heeft
naar het voorbeeld van Vondel in Joannes de Boetgezant. Vooral de herhaling van ‘My lust’
in reg. 5 sluit te duidelijk bij de inzet daarvan aan om een toevallige overeenkomst te kunnen
37
zijn. Blijkbaar heeft Rotgans op deze manier zijn Wilhem de Derde bij de traditie van het
Nederlandse epos willen doen aansluiten, hoe recent deze ook was en al berustte zij nog
slechts op één enkel werk. Maar dat éne werk was van Vondel, en Joannes Brandt geeft
ongetwijfeld Rotgans' bedoelingen weer, als hij in zijn drempeldicht opmerkt dat deze
‘d'Agrippynsche Zwaan zoo groots (heeft) nagezongen’.
Anders dan voor Vondel was er voor Rotgans geen enkele aanleiding om de
Vergiliaanse aanhef te vermijden. Zijn epos is er inderdaad een vol wapenfeiten
en zijn held is een oorlogsheld, geheel overeenkomstig de voorschriften die voor
het ‘echte’ epos golden. Hij behoefde zich dus voor zijn opzet niet te
rechtvaardigen met een verwijzing naar Ovidius, en het daarmee aan zijn lezers
over te laten of zij zijn werk al dan niet als heldendicht wensten te beschouwen.
Zoals uit zijn titelblad blijkt, dééd hij dit ook niet; de Wilhem heet daar ‘in
Heldendicht beschreven’. Episch-theoretisch beschouwd, moet dus de Ovidiaanse
propositio als overbodig en zelfs als enigszins verwarrend worden beschouwd.
- Ernstiger is het bezwaar tegen de ‘dubbele propositio’. Bij Vondel had zij zin,
omdat zij correspondeerde met de twee-deligheid van de Joannes. Van iets
dergelijks is bij Rotgans geen sprake. Hij wekt dan ook ten onrechte de indruk,
dat in zijn epos de strijd te land (reg.1-4) en die ter zee (reg.5-7)
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als twee verschillende onderwerpen náást elkaar zouden staan en in betekenis
tegen elkaar zouden opwegen. In werkelijkheid neemt de strijd ter zee alléén in
het eerste boek een enigszins belangrijke plaats in; voor het overige worden
zeeslagen slechts zeer terloops vermeld, wanneer dat niet te vermijden valt. Ik
kan het daarom niet anders zien dan dat Rotgans - omdat hij de dubbele
propositio van Vondel wilde navolgen - naar een inhoud voor de tweede
aankondiging heeft gezòcht en tenslotte de strijd ter zee als minst ongeschikte
heeft gekozen.
De invocatio is gericht tot de ‘Oorlogsgoden’, die nader worden aangeduid als de helpers
van Mars en Bellona. Daarmee blijft Rotgans formeel nog net binnen de grenzen van Vossius'
voorschrift, dat het gebed om hulp tot niemand mag worden gericht, die het Christelijk geloof
38
ons verbiedt aan te roepen. Hij richt zich niet tot met name genoemde heidense goden.
Zijn vage ‘Oorlogsgoden’, al staan zij dan in dienst van Mars en Bellona, laten zich
gemakkelijker in de allegorische zin van Boileau interpreteren dan die beiden zelf.
De dedicatio bestaat uit een ‘Aanspraak aan de doorluchte Voorvaders van den Held’,
die zich zoveel roem verworven hebben in de strijd tegen Spanje, maar wier krijgsdaden
toch niet opwegen tegen de verdienste dat zij voorvaderen zijn van Willem III. ‘Beroemde
Vorsten’ - zo spreekt de dichter hen toe - ‘steekt nu 't hoofd ten grafstede uit, // Verheerlykt
met uw gunst myn vrolyk krygsgeluid’ (blz. 3). En hun gunst wordt hem niet onthouden:
't Gaat wel, ô Helden, 'k heb u naaulyks aangesproken;
Of voel myne aders van een edel vuur ontstoken.
Noch eens 't gaat wel: uw gunst ontvonkt myn ingewand. (blz.3)

Daardoor aangemoedigd, richt de dichter zich tot zijn Muze met de aansporing aan het werk
te gaan. En daarbij moet zij de liefde van Willem als uitgangspunt kiezen: geen onkuise
liefde als die van Paris, maar ‘een kuische minnedrift [...] // Gekoestert van de deugd, om
zo veel helsche vonden // In hun geboortensuur te smooren, en het quaad // Te keeren...’
(blz. 3)
Er wordt in de 44 regels van deze dedicatio meer overhoop gehaald dan
gebruikelijk is: de lof van Willem's voorvaderen, het verzoek om hun ‘gunst’, de
bezieling van de dichter door het verkrijgen daarvan, zijn aansporing tot de Muze,
met vermelding van Willem's liefde als beginpunt. Het geheel wordt door die
veelheid wat verward en verwarrend. Het verzoek aan de Voorvaderen om hun
‘gunst’ (belangstelling) krijgt onwillekeurig het karakter van een tweede invocatio,
doordat het resultaat ervan dichterlijke bezieling is. De aansporing tot de Muze
is in dit verband met de epische traditie in strijd. Hetzelfde geldt voor de
aankondiging van een nieuw thema (de liefde), dat in de propositio onvermeld
was gebleven. Door dit alles wordt het laatste deel van het exordium zowel
rommelig als verhoudingsgewijs veel te lang.
Met opzet heb ik hierboven de drie regels geciteerd, waarin Rotgans meedeelt
dat hij bezield raakt. De tweemaal voorkomende uitdrukking 't Gaat wel wordt in
het Nederlandse epos van de 18de eeuw de stereotiepe term om aan te duiden
dat de auteur de dichterlijke aandrift voelt,
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die hij nodig heeft om voort te gaan. Helemaal de eerste is Rotgans in het gebruik
van deze term niet; ook bij Rabus komt hij terloops al eens voor. Maar de
frequentie ervan in de 18de eeuw gaat ongetwijfeld veeleer terug op de voorgang
van Rotgans dan op die van Rabus. Vandaar, dat ik eerst hier op de opkomst
van deze standaard-uitdrukking attendeer.

Boek I, narratio (1032 regels; I, blz. 3-43)
Het is herfst en het leger moet vanwege het ongunstige weer de winterkwartieren betrekken.
In deze pauze van de vijandelijkheden voelt Willem III zich vervuld van liefde voor zijn nicht
Maria Stuart, die hij ‘niet lang geleên, in d'overzeesche ryken’ (blz. 4) had leren kennen. Hij
besluit naar Engeland over te steken om haar te huwen.
De precisering van een jaartal past niet in de sfeer van het epos, en Rotgans
laat die dan ook - zowel hier als overal elders in zijn heldendicht - achterwege.
Het gaat echter om de herfst van 1677, toen Willem op 17 oktober naar Engeland
vertrok. - De voorstelling van zijn liefde is idealiserend gestileerd. Inderdaad had
hij Maria bij een bezoek aan het Engelse hof in 1670 ontmoet, maar deze was
toen nog slechts 8 jaar oud. Dat zij haar 12 jaar oudere neef reeds toen liefde
zou hebben ingeboezemd, is dan ook een constructie-achteraf, die mogelijk
wordt door Rotgans' vage tijdsbepaling ‘niet lang geleên’. In werkelijkheid werd
Willem's aanzoek om de hand van zijn 15-jarige nicht in 1677 door politieke
overwegingen bepaald. De dichter projecteert in het gehele eerste boek de latere
liefde tussen Willem en Maria terug op het begin van hun huwelijk.
Willem's vloot vaart uit en heeft een voorspoedige reis. ‘Eool, de koning van de winden,
plaatst zyn stoet // In 't oosten, en de kiel bruist veilig door den vloed’ (blz. 5). Neptunus
begeleidt met zijn zeegoden en -godinnen de Prins naar de Engelse kust, waar de Nimf van
de Theems hem ter begroeting opwacht. ‘Maar Wilhem, afgemat door teedre minneklagten,
// Verpoosde door den slaap de togten van sijn hert’ (blz. 7). De Theems-godin wil die slaap
niet verstoren en besluit op zijn ontwaken te wachten. Onderwijl zal zij haar stoet van
waternimfen vertellen wat de komst van Willem aan herinneringen in haar wakker geroepen
heeft.
Rotgans stelt het voor, alsof Willem rechtstreeks naar Londen reisde. In
werkelijkheid landde deze in Harwich, vanwaar hij met zijn gevolg per koets naar
Newmarket reed, waar Karel II en Jacobus zich toen bevonden. Samen met hen
begaf hij zich enkele dagen later naar Londen. - Er valt niet na te gaan, of deze
vereenvoudiging tot de poëtische stilering behoort, dan wel of de dichter niet van
de bijzonderheden op de hoogte was en dus aannam dat Willem direct naar
Whitehall zou zijn gegaan. In ieder geval kon hij bij Lambert van Bos geen
aanwijzingen vinden voor het tegendeel; deze doet in zijn Leven en Bedryf van
Willem de Darde de geschiedenis van diens huwelijk met enkele woorden af (I,
39
329).
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Terwijl ‘De Nimfen zitten om haar wagen neêr in 't rond’ (blz. 7), vertelt de Theems-godin
uitvoerig over de vier zeeslagen tussen de Engels-Franse en de Hollandse vloten, waarvan
40
zij in 1672 en 1673 getuige is geweest: die bij Solebay, de twee bij Schooneveld, en die
bij Kijkduin. Vooral aan de eerste - de enige overwinning van de Republiek in het rampjaar
1672 - wijdt zij veel aandacht (blz. 8-12). - Het geweld van de slag bij Kijkduin verontrustte
zelfs Neptunus: ‘Neptuin ontzinkt de moed terwyl zyn zaalen branden. // De scherpe zeevork
ploft tot driemaal uit zyn handen. // De waterbliksem smeult en zengt zyn gryzen baart’ (blz.
16). Tevergeefs poogt hij de strijdende partijen tot bedaren te brengen. Maar gelukkig valt
de nacht ‘En dwingt die leeuwen om hun woeden af te breeken’ (blz. 17). Dan gaat Neptunus
- het is nog altijd de Theems-godin die vertelt - de gesneuvelde Engelse en Nederlandse
helden beklagen, en aan de overlevenden voorzeggen hoe hun toekomst zal zijn. Er zal
vrede komen tussen de Republiek en Engeland, maar met de Fransen zullen de Hollanders
nog meer zeeslagen te leveren hebben. Daarbij zal De Ruyter een heldendood vinden ‘in 't
gezigt van Etnaas zwavelkolk’, en ‘Een algemeene rou zal 't lyk naar 't graf geleijen’ (blz.
41
20). Neptunus' profetie - aldus besluit de Theems-godin haar verhaal - is volledig in vervulling
gegaan: er kwàm vrede met Engeland, en De Ruyter ‘sneuvelde op de Middelandse plassen’
(blz. 21).
Inmiddels is Willem ontwaakt, zodat de godin hem kan verwelkomen. Zij spreekt haar
vreugde uit over zijn huwelijksplannen, die vrede zullen brengen en ‘een vasten band // Van
vriendschap vlechten met ons Ryk en Nederland’ (blz. 21).
In Londen wordt de Prins vorstelijk ontvangen en onthaald. Als in het paleis zijn aandacht
getrokken wordt door de portretten van Karel's voorgangers, geeft de Koning hem daarbij
de nodige toelichting. Vooral het droeve lot van Karel I - Willem's grootvader - en de
omzwervingen van Karel II vóór de Restauratie worden uitvoerig opgehaald. - In de nacht
na deze ontvangst kan Willem van liefde niet slapen: ‘Hy voelt de minnegloet zyn boezem
heeter blaaken. // Hy woelt. hy klaagt. hy zucht’ (blz. 31). Tenslotte verlaat hij zijn bed om
de tapisserieën te bekijken waarmee zijn slaapvertrek is bekleed. Maar het zijn niet de
oorlogstaferelen die hem bekoren; hem boeit enkel het wandtapijt waarop Maria als jageres
(Diana) staat afgebeeld: ‘Hy drukt het beeld, gelyk Pigmalion wel eer // D'ivoore maagd
omhelsde, en kust de zyde draaden. // Hy kan zyne oogen in 't aanschouwen niet verzaaden’
(blz. 33).
De volgende morgen maakt Willem zijn opwachting bij de Koningin en ontmoet dan ook
Maria. Haar schoonheid doet hem ‘het opperste besluit’ danken ‘Dat zulk een minnares voor
42
hem had uitgekoozen’. En ook Maria ‘voelde alreê de schicht // Haare aders quetsen door
het vorstelyk gezigt’ (blz. 34). In een gesprek tussen haar en een van haar ‘hofjuffers’ geeft
de dichter weer, hoe zij zich van haar liefde voor Willem bewust wordt. Daarna brengt de
Prinses de nacht biddend door: ‘zy knielt voor haare sponde neêr; // Zoekt Jesus, en pleegt
raad met hem, haar Opperheer’ (blz. 36).

40
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Dat ook Engeland in die jaren tot de vijanden van de Republiek behoorde, wordt zoveel mogelijk verdoezeld
of vergoelijkt: ‘De Britse Kroon, helaas, door droevig misverstand, // In kryg gewikkeld met den Staat van
Nederland..’ (I, blz. 7).
De Ruyter stierf op 29 april 1676 in Syracuse aan de zware verwonding, die hij een week tevoren in de
zeeslag bij de Etna tegen de Fransen bekomen had.
de schicht: de pijl, nl. de liefdespijl van Cupido.
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Dan volgt een idyllische episode, die zich niet beter en korter laat weergeven dan met de
marginale samenvatting die Rotgans zelf ervan geeft: ‘De Prins treed met den dag in den
vorstelyken lusthof, en vind Maria bezig in haar morgengebeden; die hy, na 't eindigen van
dezelve, aanspreekt, den morgen zegen toewenscht, en zyn liefde verklaart. De wederliefde
vertoont zich in de oogen van de Prinses; waar door de beelden in den hof schynen te
leeven, de Echo verlieft te worden, en de zon meer glans van zich te geeven Maria verklaart
zich; de Koning en haar Vader staan het huwelyk toe’ (blz. 36-39).
Met een nieuwe aanroep om hulp, ditmaal gericht tot de Engelenkoren - naar het voorbeeld
van Vondel in de invocatio voor Joannes de Boetgezant -, bereidt de dichter zich voor op
de beschrijving van ‘dit bruiloftsfeest, de blydschap van Euroop', // De heilbron van Britanje,
en Neêrlands lust en hoop’ (blz. 39). Aan het eigenlijke huwelijk wijdt hij echter slechts enkele
regels. Belangrijker dan het moment van de verbintenis is voor hem haar betekenis. Als
Willem en Maria in de echt verenigd zijn, laat hij daar direct op volgen:
't Scheen of een Engel vloog beneden op zyn veder,
43
En dit Orakel spelde in 't midden van de Kerk :
Nu blyft de Godsdienst door dit Huuwlyk vast en sterk
Gewortelt in myn grond; en gy, getrouwe schaaren,
5 Vreest geen gewetensdwang, noch kerkgeweldenaaren;
Ja schoon uw vyand grimt, staat pal, betrout op my:
Deze echt bevryd uw ziel en lyf van slaverny:
Deze echt zal 't vreemde vuur van myne altaaren bannen,
En breidelen 't geweld van woedende tierannen.
(blz.40)

Een typisch voorbeeld van rationalisering van het Wonderbaarlijke! Als centraal motief is
Willem's huwelijk zó belangrijk, dat in de epische traditie een ‘goddelijke’ onderstreping
daarvan vrijwel onmisbaar is. Maar een bovennatuurlijke verschijning in Westminster Abbey
op 14 november 1677 is té ‘onwaarschijnlijk’ om voor de lezers aanvaardbaar te zijn. Rotgans
redt zich uit de moeilijkheid door die verschijning wèl te beschrijven, maar ze tevens te
ontkennen door er 't Scheen of aan te doen voorafgaan!
De wijze, waarop hij het huwelijk door de Hemel als een decisief moment laat
bevestigen, herinnert zó sterk aan het neerdalen van de duif en het klinken van
44
Gods stem bij de doop van Jezus in Vondel's Joannes, dat er nauwelijks aan
getwijfeld kan worden of Rotgans heeft dit als voorbeeld voor ogen gehad. In dit
verband is het veelzeggend dat hij wel een Engel doet neerdalen, maar in diens
‘Orakel’ duidelijk God zelf laat spreken. Men lette op: ‘myn grond’, ‘betrout op
my’, ‘myne altaaren’, in reg. 4, 6 en 8 van het citaat.

43
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Rotgans stelt het voor, of het huwelijk van Willem en Maria in Westminster Abbey werd gesloten. In
werkelijkheid vond het zonder veel ceremoniën plaats in Maria's vertrekken in het paleis. Of de dichter
bewust stileert dan wel opnieuw slachtoffer is van Lambert van Bos' zwijgzaamheid over het huwelijk
(zie boven, blz. 726), valt ook hier niet uit te maken. Zijn weglaten van alle details zou een aanwijzing
kunnen zijn voor het laatste.
Zie boven, blz. 650.
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Na de huwelijksvoltrekking volgt het feestelijk bruiloftsmaal, dat de ‘heerlykheid van Thetis
bruidsbanket’ nog overtreft. Weer legt de dichter er de nadruk op, dat zijn waarheid de ficties
van de Oudheid te boven gaat: ‘Zwygt, oude Dichters, zwygt; hier vind men beter stof’ (blz.
41). Want op de bruiloft van Peleus en Thetis verscheen Eris met haar twistappel, terwijl
hier ‘de Godsdienst, maar geen Venus, 't ledekant (spreit)’, de Vriendschap neerdaalt en
de Deugden haar volgen (blz. 41).
Als het bruidspaar zich teruggetrokken heeft en ook koning Karel met de koningin is
weggegaan, wordt het feest minder formeel. De Engelse edelen vragen de leden van Willem's
gevolg hun het verhaal te doen van diens heldendaden in de strijd tegen Frankrijk. Na enige
aarzeling laat ‘De braave Bentink, die, als Gunsteling, den Prins // Steets volgde’ (blz. 42)
zich daartoe overhalen. Zo eindigt het eerste boek met dezelfde situatie als Aeneis I: een
feestmaal en een hoge gast die het woord neemt om te vertellen wat er tevoren is gebeurd,
al betreft het hier dan niet zijn eigen avonturen, maar die van zijn Vorst.

Boek II (1200 regels; I, blz. 45-91)
Bentinck begint zijn verhaal met een uiteenzetting omtrent de politieke en militaire toestand
bij het uitbreken van de oorlog in 1672. Lodewijk XIV heeft zich met Keulen, Munster en
Straatsburg verstaan om de Republiek ten onder te brengen. En ‘Uw Koning (als gy weet ô
Ridders.) stemde meê // In ons bederf, en zond zyn vlooten af op zee’ (blz. 46). De Verenigde
Provinciën staan vrijwel alleen, terwijl de defensie schromelijk verwaarloosd is. De
vestingwerken zijn in verval, de magazijnen leeg, de garnizoenen niet op sterkte. Dat laatste
is nog het ergste, want - zoals Bentinck het in een fraaie sententie uitdrukt - ‘De muuren
vechten niet, maar ruiters en soldaaten’ (blz. 50). In deze nood ‘moest men, maar te laat,
en door de vrees gedreeven, // Het hooge krygsgezag in Wilhems handen geeven’ (blz. 50):
de Prins wordt kapiteingeneraal voor één veldtocht. Intussen rukken de Franse legers op,
45
wèl voorzien van oorlogstuig en proviand. In het Kleefse veroveren zij de ene stad na de
andere, terwijl de Munstersen zich meester maken van Twente. Condé weet bij het Tolhuis
over de Rijn te komen en de Betuwe binnen te dringen. Bentinck beschrijft de ontsteltenis
van de boeren:
De blonde Graangodin holt langs haare akkers heenen:
De tarwkrans stuift van 't hoofd; men hoortze droevig steenen,
Als eer om 't schaaken van haar dochter Prozerpyn.
De milde wyngaard treurd, en weigert nieuwen wyn
5 Te storten in de kuip, of jonge most te schenken.
De gryze landman klaagt: wie zal myn schaapen drenken?
Myn knaapen schuilen voor 't verslindende geweer.
De wachthond is gevlucht. ô geitjes, onlangs d'eer
Van 't gantsche vlek, nu zal de wolf uw vacht belaagen,
10 Terwyl uw herder duikt in dorenen en haagen!
En ik, gewapent slechts met zuchten en geklag,
Sta voor den moorder bloot in mynen ouden dag.
Myn' dochters voor haar eer, myn zoonen voor hun leven
Bekommert, hebben my verlaaten en begeeven.
15 Alleen myn bedvriendin, en uitgeleefde vrou

45

In verband met die proviand, ‘om den krygsman moed en kracht // Te geeven’, verrast ons een onverwachte
beeldspraak: ‘Zo word een os in 't veld gekoestert en gevoed; // Tot hy zyns meesters gunst betaale met
zyn bloed’ (I, blz. 51).

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

730

Bewaakt met my de hut, en blyft uit nood getrou.
Wy zullen bei getroost de felle rovers wachten.
(blz.60)

Nog hoger stijgt de nood! Gelderland, Overijsel en Utrecht gaan volledig verloren, Holland
is radeloos. ‘De Maagd van Holland ziet dit dodelyk toneel // Met schreijende oogen aan’.
Maar zij blijft niet bij de pakken neerzitten:
46

Op, op, zo schreeuwtze, op, op, verbaasde burgeryen!
Geen traanen zullen ons van 't Fransche juk bevryen.
47
Men recht met laf gekerm en zuchten weinig uit.
De vyand word alleen door dapperheid gestuit.
(blz.62)

Zij herinnert de burgers aan wat in het verleden de Prinsen van Oranje voor hen hebben
gedaan en wijst op Willem III als degene die ‘'t schip van 't vaderland, // Door onweêrbuijen
heen', naar een gewenschte strand // Geleiden (zal), en van storm en barning zegepraalen’
(blz. 63). Het volk geeft haar gehoor; de Prins wordt kapitein-generaal en -admiraal gemaakt
‘met onbepaalder magt’, en gekozen tot stadhouder.
Het heeft geen zin Bentinck's verhaal verder op de voet te volgen. Het bovenstaande doet
genoegzaam uitkomen, op welke wijze Rotgans de gebeurtenissen van de oorlogsjaren
epopiseert. Ik kan volstaan met het aanstippen van die gebeurtenissen, voor zover hij ze
vermeldt. Uitvoerig wordt beschreven, hoe de Prins de verdediging van het land organiseert
en tracht de Fransen tot staan te brengen. Een poging tot herovering van Woerden mislukt,
evenals de belegering van Charleroi. Maar de ‘Wreedheden door de Franssen gepleegt tot
Bodegrave en Zwammerdam’ (marginale samenvatting op blz. 75) worden gevolgd door het
terugwinnen van Koevorden en Naarden. De verovering van Bonn dwingt de Fransen het
Sticht te ontruimen en zich naar het Zuiden terug te trekken. Het dankbare Holland schenkt
Willem het erfstadhouderschap. - In de zomer van 1674 verenigt de Prins zijn troepen met
die van zijn Spaanse bondgenoten. Bij Seneffe in Henegouwen komt het tot een treffen met
de Fransen, waarin Willem ‘door Gods arm zo trou bewaart’ wordt,
Wanneer hy, al te fel door krygsvuur aangeprikkelt,
Zich vond in 't midden van zyn vyand ingewikkelt,
En onbekend verviel in Vrankryks legerdrom.
(blz.88)

Bentinck gaat zich nu naar het einde van zijn verhaal spoeden: ‘de tyd // Verloopt; de
middernacht is lange wyl verstreeken’ (blz. 88-89), zo merkt hij op. In het kort beschrijft hij
nog de herovering van het sterke Grave, de laatste vesting die in Franse handen was.
Sindsdien duurt de oorlog met Frankrijk nog wel voort, maar de Republiek is aan ‘de tanden
van 't uitheemsch geweld ontrukt’. Uitsluitend dank zij de heldenmoed van de Prins: ‘Door
zo veel wonderen zal Wilhem eeuwig leven’ (blz. 90).
Dan zwijgt Bentinck. ‘Het Feestgenootschap scheid, men sluit de bruiloftszaal’ (blz. 91):
dezelfde situatie als aan het slot van Aeneis III, waar Aeneas het verhaal van zijn avonturen
besluit.

46
47

verbaasde: ontstelde, verbijsterde.
Reminiscens aan Gysbreght van Aemstel, 5e bedrijf, reg. 1795: ‘Men recht met jammeren noch jancken
hier niet uit’ (WB III, blz. 596)?
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Rotgans beperkt zich in het verhaal van Bentinck tot de gebeurtenissen, waarbij
Willem III rechtstreeks betrokken was. Het gaat niet om de geschiedenis van de
Republiek, maar om de zijne. De moord op Jan en Cornelis de Witt komt niet
aan de orde; er wordt zelfs niet op gezinspeeld. Aan de strijd ter zee wordt
stilzwijgend voorbijgegaan; die was in het eerste boek al bij voorbaat door de
Theems-godin verteld, zodat hier het uitzicht op de persoon van Willem er niet
door behoefde te worden belemmerd. - Maar ook ten aanzien van de landoorlog
onder Willem's leiding gaat de dichter selectief te werk. Hij doet slechts een greep
uit het belangrijkste. Terecht heeft Van Slooten erop gewezen, dat de veldtochten
van 1675, '76 en '77, waarin geen successen werden behaald, onvermeld blijven.
Ik betwijfel echter, of hij gelijk heeft, wanneer hij meent dat dit gebeurt ‘om geen
48
afbreuk te doen aan de kwaliteiten van zijn [= Rotgans'] held’. Want er worden
wel degelijk ook een aantal mislukkingen van Willem behandeld: de vruchteloze
poging tot herovering van Woerden, het vergeefse beleg van Charleroi. Terecht;
de grootheid van Willem ligt niet alleen in zijn successen, maar evenzeer in de
wijze waarop hij tegenslagen incasseerde en desondanks de strijd voortzette. Ik
meen daarom, dat Rotgans zich slechts het leiden door de overweging dat
Bentinck's verhaal niet tè lang mocht worden. Het tweede boek is toch al afgezien van het achtste, maar daar golden bijzondere omstandigheden - het
meest in omvang uitgedijd. Dat dwong hem tot weglating van alles wat hij als
minder essentieel beschouwde: niet om het beeld van Willem te flatteren, maar
brevitatis causa.

Boek III (992 regels; I, blz. 93-131)
Het derde boek begint met een brede ‘Beschryvinge van d'aankomste van den dag’ (marginale
samenvatting) na de bruidsnacht van Willem en Maria. Die beschrijving gaat over in een
aanroep tot Febus - de zonnegod, die tevens de god der dichtkunst is -: ‘Leer my de vrolykheid
van Londens burgerreijen // Afmaalen op 't papier; terwyl myn yver blaakt, // En 't goddelyke
vuur myne ingewanden raakt’ (blz. 94). Aldus gesterkt, vertelt de dichter dan over de
begroeting van de jong-gehuwden door het Hof en over de ‘Plegtigheden binnen Londen’.
Maar het wordt tijd voor de Prins naar Holland terug te keren. De oorlog met Frankrijk
duurt nog steeds voort, en - zo verklaart Willem aan de Koning -: ‘My voegt den Godsdienst
te beschermen met myn degen’ (blz. 96). Dat leidt tot een uitvoerig ‘Gesprek tusschen den
Koning en den Prins’ (marginale samenvatting op blz. 96), waarin de eerste aandringt op
beëindiging van de strijd en zijn bemiddeling aanbiedt. De Prinses neemt afscheid van haar
vader, en het jonge paar vertrekt. Het wordt een voorspoedige tocht, waartoe Neptunus,
Febus, de zeegodinnen, Triton en Hymen allen het hunne bijdragen.
Ook dit is idealiserende stilering. De overtocht van Willem en Maria verliep in
werkelijkheid veel minder vlot dan het hier wordt voorgesteld. Maar de epopisering
stelde haar eisen aan de dichter.
In Holland wordt het Prinselijk paar plechtig ontvangen door ‘de Opper-

48

M.E. van Slooten, Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in ‘Wilhem de Derde’, blz. 192.
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hoofden van den Staat’. Maria wordt begeleid naar het paleis ‘Dat prachtig opgetooit, met
zyde en goud behangen, // De kruin hoogmoedig beurt ten Hemel; door 't ontfangen // Van
zulk een groote Vrou verheerlykt en verpligt’ (blz. 100). Er volgen ‘Plegtigheden in den Hage’
(marginale samenvatting op blz. 101). Maar de Prins moet weer aan het werk: ‘De minnevlam
verteert geen krygsvuur in zyn zinnen. // Hy wil de Ryksprinses, maar ook den Staat
beminnen’ (blz. 103). De vredesbemiddeling van Karel II heeft weinig succes. De Fransen
vallen opnieuw in Vlaanderen: Gent en Ieper worden door hen veroverd. Een lichtpunt is,
dat er in Nijmegen onderhandeld wordt over beëindiging van de vijandelijkheden. De Vrede,
‘die voorheen, in jammerlyken staat, // Moest vlieden uit Euroop'’ (blz. 106), daalt van de
hemel neer om de gezanten toe te spreken en aan te sporen ‘Om 't volk in vrede en rust te
leiden. in uw' landen’ (blz. 108). De oorlogsgoden Mars en Bellona zetten echter alles op
alles om dit te verhinderen. Zij beramen een plan om de legeraanvoerders na het sluiten
van de vrede met elkaar slaags te doen raken, voordat zij gehoord hebben dat in Nijmegen
overeenstemming werd bereikt.
De Fransen belegeren Bergen, en de Prins rukt op om de stad te ontzetten. ‘Met den dag
verschynen Mars en Bellone boven de legers in de lucht’ (marginale aantekening op blz.
110). Mars strooit zijn oorlogsfakkels ‘in 't midden van de legers, onder 't branden’: de veldslag
bij Bergen - ook wel de slag bij St. Denis genoemd - is begonnen. De Prins en zijn troepen
verrichten wonderen van volharding en moed. Maar: ‘In 't midden van het woên, terwyl de
Helden streden, // Verschynt de Luchtbodin [= de Faam], en daalt allenks beneden’ (blz.
112). Zij brengt het bericht dat de vrede gesloten is en verder strijden geen zin heeft.
Neerknielend aan Willem's voeten, biedt zij hem ‘den vredeschepter’ aan. ‘D'Oranje Veldheer
heft haar leden van den grond, // Hy drukt haar in zyn arm, en kust den blyden mond’ (blz.
113). De Faam verlaat hem om Mars en Bellona te gaan verjagen. Met bitse woorden gebiedt
zij hen te verdwijnen, en ‘steekt de vreêklaroen met opgezwollen koonen’ (blz. 113), waardoor
de paarden van Mars' oorlogswagen zó schrikken dat zij niet meer te houden zijn. Mars wijkt
49
voor dit ‘geweld’, maar niet zonder een dreigende profetie aan het adres van de Zuidelijke
Nederlanden. Slechts tijdelijk trekt hij zich terug; eer er tien jaren voorbij zijn, zal hij
zegevierend terugkeren en ‘Zal gansch Europe, aan een gehitst, in 't harnas staan’ (blz.
114): de Negenjarige Oorlog!
Er is bij Rotgans geen sprake van, dat de Prins de slag bij St. Denis begonnen
zou zijn, hoewel hij wist dat de vrede reeds getekend was, zoals later is geopperd.
Dat is géén schoon-wassen van Willem, maar geheel overeenkomstig de
gegevens die de dichter bij Lambert van Bos vond. Ook deze laat het bericht
50
van de vrede eerst tijdens of na de slag de strijdende partijen bereiken.
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De verdrijving van Mars en Bellona door de Faam in naam van de Vrede herinnert aan de episode bij
Tasso, waar de aartsengel Michaël in opdracht van God de duivels verjaagt, die Pluto uitgezonden heeft
om Soliman te helpen bij diens nachtelijke overval op het leger van Godfried (Gerusalemme IX, st. 56-66).
Lambert van Bos had deze episode al eerder nagevolgd in het vierde boek van zijn Belgias (zie boven,
blz. 467-468 sub d).
L.S., Leven en Bedryf van Willem de Darde I, 345: ‘[De Prins] sou gewisselijck sijn zege noch
verder vervolgt, en de Stadt Bergen ten vollen ontset hebben, 't en ware het bericht van de
geteykende Vrede, nu, hoewel laet voor menige braef Krijgsman aenkomende, de vordere
Vyandschap gestuyt, en in een onderhandeling tussen de strijdende Hoofden aengaende een
dadelijke stilstandt van Wapenen verandert had’.
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De Prins keert naar Den Haag terug. Met een hernieuwde invocatio zet Rotgans zich tot de
beschrijving van de vreugde om de bevochten vrede. Eerst die van Maria. De Prinses treedt
‘bestuuwt van hoofsche Vrouwen, // Ter Hofpoorte uit, zo dra de Prins 't paleis genaakt’ (blz.
116). De blijde begroeting gaat gepaard met een ‘gesprek van 't vorstelyke Paar’ (blz. 119),
dat door de omstanders met eerbied wordt aangehoord. - Dan komt de vreugde in de
Republiek aan de beurt. Overal wordt de vrede uitbundig gevierd met pektonnen, vuurwerk,
vreugdeschoten, trompetgeschal, dankdiensten.
De hele rest van het derde boek (286 regels) is gewijd aan een verheerlijking van de vrede
en van Willem, die er de bewerker van is. Na een idyllisch-pastorale beschrijving van de
‘Heilzaame vruchten van de vrede op de dorpen en velden’ (marginale samenvatting op blz.
120) laat de dichter de Nimf van de Vecht - als vertegenwoordigster van zijn geliefde Sticht
- een vredezang aanheffen, waarin zij de zegeningen van de vrede stelt tegenover de
oorlogsellenden die zij heeft moeten doorstaan. Vervolgens nodigt hij de lezer uit zijn Muze
op zee te volgen: ‘gy zult geen oorlogsvloot // Zien dobberen in 't bloed, door 't woeden van
het loot, // Maar koopmans schepen, door Neptunus ruime baaren, // Om ryke schatten naar
uitheemsche kusten vaaren’ (blz. 125). Dat brengt welvaart en overvloed in de steden, waar
kunsten en wetenschappen tot nieuwe bloei komen. In Utrecht is de bevrijde Universiteit
weer aan het werk, hebben de predikanten het ware geloof hersteld en ‘'t bygeloof uit Gods
verkore Kerk’ gebannen (blz. 126), zorgt de magistraat opnieuw voor rust en orde en recht:
Hoe vrolyk wandelt nu de huisvoogd met zyn vrou
Langs straat, zo vast aan een verbonden door de trou!
De minnaar streelt zyn lief in schaduw van de boomen,
Of meld zyn minnebrand, gezeten aan de stroomen;
5 Terwyl de vlietmaagd ryst te voorschyn uit den grond,
En met haare ooren zwelgt de klagten van zyn mond.
De vaders spreeken met de zoonen langs de wegen:
Hier heeft voor korten tyd de Fransche magt gelegen.
Daar trok het leger op met vliegenden standaard.
10 Gins heb ik Luxenburg, op 't moedig oorlogspaard
Gestegen, door de stad zien draaven met myne oogen!
(blz.127-128)

De Prins ziet dit alles met vreugde aan, ‘Werkt nu met wysheid voor 's Lands welvaart meer
en meer’ (blz. 128), en waakt voor de veiligheid van de Staat. In alles is hij een voorbeeld
voor zijn onderdanen:
Geen tydelyk vermaak noch aardsche bezigheden
Beletten ooit den Held in Jezus Kerk te treden.
Hy viert den grooten dag, den Godsdag, naar Gods woord.
Hy zit aan Christus disch, door 't kruisbanket bekoort,
5 In 't reine bruiloftskleed. hy leert zyne onderzaaten
De vreê beminnen, en de huisgeschillen haaten.
(blz.129)
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Zo loopt de verheerlijking van de vrede uit op een verheerlijking van de Prins:
Gezegent land, bestiert door mannen ryk van oordeel!
Maar gy, ô Nederland, trekt boven al dit voordeel;
Uw Stedehouder draaft vol deugd de Vaders voor;
Daar elk zyn stappen volgt op 't heilzaam vredespoor.

Boek IV (1064 regels; I, blz. 133-174)
De zo jubelend begroete vrede duurt niet lang. Er wordt een einde aan gemaakt door de
Twistgodin, die met een stoet van Furiën - ‘Bedrog, Trouloosheid, List en Wreetheid’ (blz.
134) - opstijgt uit de hel. ‘Ik ben de vrientschap van 't verzoende Europe moe’ (blz. 134),
vertrouwt zij haar hofstoet toe, en haar ‘trouwe kamerwacht’ Stokebrand krijgt opdracht de
vorsten tegen elkaar te gaan ophitsen, met name op godsdienstig gebied. ‘Men breng' de
waereld door gewetensdwang in lyden’ (blz. 135), zo luidt haar bevel. En uit de hel vloekt
zij de verdoemde zielen omhoog, om Stokebrand daarbij behulpzaam te zijn: ‘Zy prest het
vloekgespuis de gansche waereld door’ (blz. 136).
Wij herkennen in Stokebrand het ‘gruwsaam monsterdier’ uit Rabus' Verlost
Britanje, aan wie Belzebub opdracht gaf het plan omtrent een ondergeschoven
51
troonopvolger in de oren van Jacobus' biechtvader te blazen. Weliswaar had
Rabus op zijn beurt de naam weer aan Vondel's Verovering van Grol ontleend,
maar als personificatie komt Stokebrand voor het eerst bij hem voor.
Stokebrand en zijn helpers doen hun werk goed: ‘Vervolging gaat in zwang, en woed op
d'ingewanden // En vrye zielen; sticht het bloedig moordschavot; // Rukt kerk en heiligdom
52
om ver, tot hoon van God’ (blz. 136). De Vrede vlucht voor het geweld ‘en vliegt om hoog
naar 's Hemels gulde zaalen’.
Ook in Engeland voelt de Godsdienst (= het Protestantisme) zich bedreigd. ‘Zy zag hoe
't helsch gedrogt den Koning op zyn stoel // Den gloed van kerktwist blies in 't herte, om 't
volk te plaagen, // En 't oude voorrecht van haar tempel te belaagen’ (blz. 137). Na een vurig
gebed tot God vat zij echter weer moed, omdat zij een uitweg ziet. Vergezeld door
Gerechtigheid, Liefde en Waarheid begeeft zij zich naar de Republiek om de hulp in te
roepen van Willem en Maria: ‘Zy zyn om mynent wil door Gods besluit gepaart. // Men vond
nooit vroomer noch oprechter Paar op d'aard’ (blz. 138). Aan het strand wordt zij ontvangen
door de Hollandse Tuinmaagd, die haar naar het paleis van de Prins brengt. Daar verschijnt
de Godsdienst aan Willem in zijn slaap, ‘verhaalt de vervolgingen in Vrankryk, en in Engeland’
(marginale samenvattingen op blz. 139 en 140), wijst er hem op, hoe ‘Een opgeraapte zoon,
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Zie boven, blz. 701.
Rotgans denkt hier wel in de eerste plaats aan de vervolging van de Hugenoten door Lodewijk XIV. Hij
had daar indertijd reeds met felle verontwaardiging op gereageerd in een gedicht van 304 alexandrijnen:
Op de vervolginge tegen de belyders van den Hervormden Godtsdienst, door Lodewyk den XIV. Koning
van Vrankryk en Navarre, enz. enz. Opentlyk begonnen in 't jaar 1684 (opgenomen in Lukas Rotgans
Poëzy, blz. 135-149).
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indien men 't mag gelooven, // Zoekt uwe Gemaalin van 't Kroonrecht te berooven’ (blz. 140),
en eindigt met een beroep op zijn bijstand.
Merkwaardig is in deze droom-toespraak het gedeelte, waar Godsdienst zich
wendt tot koningin Elizabeth I als grondvester van het Engelse Protestantisme:
‘Ai zie uw tempels in den nood, zy zyn uw eigen, // En door uw vlyt ...’ Maar dan
valt de spreekster zichzelf in de rede. Elizabeth is dood en ‘hoort ons niet, schoon
zulks het Roomsche Kerkhoofd leert’. Alléén God is alwetend; de zielen der
gestorvenen ‘Zyn eeuwig onbewust van 't geen om laag geschied’, en contact
met hen is niet mogelijk (blz. 141). Met andere woorden: er zijn geen heiligen
die voor ons kunnen interveniëren, geen gestorvenen die ons gadeslaan en met
hun voorbede steunen.
De Prins ontwaakt in aarzeling en tweestrijd. Enerzijds weet hij zich gebonden door het feit
dat Jacobus II zowel zijn schoonvader als zijn oom is; anderzijds voelt hij zich geroepen tot
hulp aan het bedreigd Geloof. ‘Hier pleit de liefde tot den Godsdienst tegens 't bloed’ (blz.
142).
Maar tenslotte wint de Godsdienst het. Willem besluit tot zijn tocht naar Engeland en
bereidt die in overleg met de Staten voor. Een tocht, die de expeditie van de Grieken tegen
Troje verre overtreft! Want het oogmerk van de Grieken was wraak,
Maar haat noch wraaklust kan vorst Wilhems degen wetten.
Zyn oogmerk is om 't hert van Jakob om te zetten.
Geen sabel dorst naar bloed, geen krygsknecht vlamt op roof.
53
Men trekt als vrienden, voor de Vryheid en 't Geloof.
(blz.144)

Maria smeekt de Prins haar vader te sparen: ‘Behou den Koning, maar vernietig al zyn
laagen’, en Willem zweert haar: ‘ik zal den Vorst niet deeren’ (blz. 145). Samen bidden zij
om Gods zegen ‘in een aanslag vol gevaaren’, daarin gevolgd door heel het volk.
Tenslotte zeilt de machtige vloot uit: ‘Zeshonderd schepen en ruim vyftig klooven 't nat,
// Bevolkt met oorlogsliên’ (blz. 146). Maar in de daarop volgende nacht wordt zij geteisterd
door een hevige storm. Aeolus' winden gedragen zich als in Aeneis I tegen de schepen van
de Trojanen: ‘Nu houd geen tuchtspelonk dat muitgespan by een. // De stormen snorren op
hun onweerpennen heên, // En woeden op de vloot’ (blz. 146). In de morgen moet de Prins
met zijn gehavende expeditiemacht terugkeren. Maar dadelijk gaat hij aan het werk om de
geleden schade te herstellen. Met onvermoeibare energie weet hij iedereen te bezielen tot
een nieuwe krachtsinspanning. En eindelijk kan de vloot opnieuw uitvaren.
Ditmaal verloopt de tocht voorspoedig: ‘Eool' de Windvoogd raakt, door 't smeeken, aan
't bedaaren, // En sluit de muiters in hun nachtspelonken op’ (blz. 149). Zonder tegenstand
te ontmoeten kan Willem bij Torbay zijn leger ontschepen: ‘Een bos van pieken groeit aan
Koning Stuarts strand’ (blz. 150).
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Dat is dan ook het ‘opschrift van d'Oranje scheepsbanieren’: Pro libertate et religione.
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De omwonenden begroeten hem als bevrijder: ‘elk bied zich gewillig aan, // En zweert, tot
rust van 't ryk, den Veldheer by te staan’ (blz. 151).
Het verdere verloop van de expeditie wordt slechts kort aangegeven, veel beknopter dan
Rabus dit deed. Rotgans kon de gebeurtenissen voldoende bekend achten om ze met een
enkel woord af te doen, nu er daardoor geen spectaculaire heldendaden van de Prins
onvermeld bleven. Maar bij diens intocht in Londen staat hij weer uitvoeriger stil. Want het
is een gróóts moment, wanneer ‘Prins Wilhem, op zyn stasikoets gestegen, // Gelyk een
tweede August', met eere en pleghtigheid, // Naar 't hooge Kapitool van Londen word geleid’
(blz. 155)! Met tranen van blijdschap wordt hij begroet; Engelse meisjes eren hem in haar
welkomstzang als de wàre Perseus en de wàre Theseus tegenover de fictieve figuren van
die naam bij de ‘oude dichters’ (blz. 156).
Onmiddellijk treft Willem alle nodige maatregelen en roept ‘naar 't oud gebruik’ het
Parlement bijeen. ‘De liefde tot den Vorst groeit daaglyks in de zinnen. // Zyn vlyt verplicht
het volk hem meer en meer te minnen’ (blz. 158), wat er tenslotte toe leidt dat hem de scepter
aangeboden wordt. ‘Men zend gezanten naar Holland om de Prinses af te haalen. Maria
toont in 't scheiden haar genegentheid voor den Staat en de ingezetenen’ (marginale
samenvattingen op blz. 160). Uitvoerig geeft de dichter de woorden weer, die een der ‘Vaders’
(Staten-leden) bij het afscheid tot haar richt. Engeland is nu gered, zo betoogt hij, maar de
Republiek wordt bedreigd: ‘De Fransche Koning heeft zyn sabel reeds gewet. // Hy stygt
verwoed te paard, en steekt de moordtrompet’ (blz. 161). Laat Maria er bij haar gemaal op
aandringen terug te keren om aan dat gevaar het hoofd te bieden: ‘Beweeg den Koning om
zyn Vaderland te bergen’, het vaderland dat er zo trots op is te kunnen zeggen ‘Dat Neêrland
in zyn schoot een Koning heeft gequeekt’ (blz. 162)!
Maria's overtocht wordt mythologisch omdicht op een wijze, die deze episode tot
tegenhanger maakt van Willem's bruidsgang naar Londen in het eerste boek. De marginale
samenvattingen op blz. 163-165 spreken voor zichzelf: ‘Maria word naar den oever geleid
en gaat scheep. Thetis verschynt op haar schulpkoets, en zend Triton voor af, om de komst
van de Koningin te bootschappen. Hij steekt zyn horen aan de kust van Engeland, waar op
het volk zich naar zee begeeft. Een oud zeeman wyst de schepen van de Koningin. Vreugde
van de onderdaanen, waar op de Teemsgodin te voorschyn komt, en het volk aanspreekt.
De vloot van Maria genaakt de kust van Engeland’.
Als Maria in Londen door Willem wordt begroet, spreekt zij nogmaals haar tegenstrijdige
gevoelens uit: vreugde om het succes van de Prins en de bevrijding van Engeland, maar
verdriet om het droeve lot van haar vader. Willem antwoordt haar met evenveel waardigheid
en geloofsovertuiging. ‘Hoe staat de Ridderschap verrukt en opgetoogen, // Door 't
deugdsaam onderhoud. de Hoofsche Juffers droogen // De traanen van haar wang: elk voelt
haar hert geraakt’ (blz. 168).
Kort daarop volgt de dag van de kroning. De dichter begint met een beschrijving van de
plechtige stoet op weg naar Westminster Abbey, met Willem en Maria onder een boven hen
54
gedragen ‘gehemelte’. Maar dan schakelt hij over naar de allegorie: ‘De Godsdienst ontfangt
den Koning aan den Tem-
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Het lijkt waarschijnlijk, dat Rotgans hier de uitvoerige beschrijving en de daarbij behorende plaat van de
stoet voor ogen gehad heeft, zoals hij die kon vinden in Lambert van Bos' Leven en Bedryf van Willem
de Darde II, blz. 289-291.
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pel: spreekt hem aan, en voorzegt zyn aanstaande wedervaren’ (marginale samenvattingen
op blz. 169-170). Die voorzegging betreft de verwonding van Willem in de slag aan de Boyne:
‘Gy zult de veldrivier met uw doorluchtig bloed // Bepurperen, ô Vorst’ (blz. 170). Maar zijn
leven zal niet in gevaar komen: ‘De Godheid zal uw ziel behouden in den nood, // En om
myn kerkbelang en 't ryk uw dagen lengen’ (blz. 170-171). - Dan vindt de kroning plaats,
onder ‘toejuiching van de gemeente’. En weer maakt de dichter gebruik van de allegorie om
de volle betekenis van dit moment te doen uitkomen:
Gy, die den kroondag viert, en juicht, aanschouwt met my
Den Hofstoet, die zich voegt aan Koning Wilhems zy,
Door Gods Almogentheid gezonden naar beneden.
(blz.171)

Aan Willem's rechterhand gaat Godvruchtigheid, gevolgd door Gerechtigheid, Vrientschap,
Milddadigheid; links van hem ziet men Dapperheid, Zorg en Wakkerheid. ‘Staatkunde en
Krygsbeleid verzellen dezen Stoet’. Woede, Zieldwang en Gewelt liggen ‘aan den voet van
't hooge altaar’ neergeveld. ‘ô Zegenryke dag! wie kan al 't heil verhaalen, // Dat uw geboorte
teelt voor gansch Euroope?’ (blz. 172).
Het boek - en daarmee Deel I van het epos - eindigt met een apostrophe, gericht tot de
vroegere koningen van Engeland in het algemeen, tot koningin Elizabeth in het bijzonder,
en tenslotte tot Willem's moeder Prinses Maria. Zij allen moeten ontwaken ‘op 't feestgeluit’
om de nieuwe Koning te begroeten en zich over hem te verheugen. En Elizabeth doet dit
naar 's dichters voorstelling zelfs heel letterlijk:
Bedrieg ik my? of barst de marmre grafzerk open?
ô Neen, zy gaapt, ik zie Elizabeth in 't licht,
De wangen bleek en naar weêr bloozen op 't gezigt.
Slaap nu geruster in uw onderaardsche woning,
5 Geloofbeschermster, na 't aanschouwen van de kroning.
(blz.173)

Blijkbaar is Rotgans vergeten, dat hij een goede dertig bladzijden tevoren - juist in verband
met Elizabeth! - door Godsdienst de gedachte had doen verwerpen dat gestorvenen zich
bewust zouden zijn van wat er na hun dood op aarde plaats vindt, ‘schoon zulks het
55
Roomsche Kerkhoofd leert’!

Boek V, exordium (44 regels; II, blz. 1-3)
Toen Rotgans de tweede helft van zijn epos voor de druk gereed maakte, achtte hij een
nieuw exordium onvermijdelijk. Na twee jaar was het niet goed mogelijk, boek V op boek IV
te doen aansluiten, alsof er van onderbreking geen sprake was geweest.
De propositio vermeldt het ‘Oogmerk des Dichters’, zoals het in de marginale samenvatting
heet. Na herinnerd te hebben aan wat hij in Deel I bezongen heeft, noemt deze als zijn
nieuwe stof: ‘Euroop, gezolt, geschokt door staatveranderingen, // Door wisselvalligheên
des nootlots steets geplaagt, // En van de Twistharpy in 't ingewand geknaagt’ (blz. 1-2).
Met andere woorden: nu zal het de Negenjarige Oorlog zijn die ‘Verwekt myn Klio stof en
rekt haar heldenzangen’ (blz. 2).
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Met zijn verwijzing naar wat hij ‘wel eer’ geschreven heeft, staat Rotgans binnen
de traditie van het epos. Hij volgt daarmee namelijk het voorbeeld van Vergilius
in de vier regels, die in de Aeneis aan ‘Arma virumque cano’ voorafgaan.
Tegenwoordig worden zij algemeen als een latere toevoeging beschouwd, maar
in de 17de eeuw werden zij aan Vergilius zelf toegeschreven. In Vondel's
Aeneis-vertalingen vindt men ze dan ook terug; zie WB VI, blz. 354, reg. 1-4, en
blz. 355, reg. 1-6.
In aansluiting op de vermelding van zijn Klio in de propositio richt de dichter zich vervolgens
tot haar met een invocatio: ‘Vaar voort dan, volg den Held [...] Gelei zyn stormgevaarte in 't
dondren op de schanssen [...] Verzel de bliksems van zyn zwangere metaal...’, tot het grote
moment waarop de vrede gesloten wordt ‘En Mars in boeijen word geklonken door zyn hand’
(blz. 2).
De dedicatio is gegoten in de vorm van een ‘Aanspraak aan de Nederlandsche en
Engelsche ingezetenen’ (marginale samenvatting op blz. 2) om belangstelling te tonen voor
dit werk: ‘Begunstigt myn gedicht!’ (blz. 3). Daarbij valt de nadruk echter op de ‘doorluchte
nagebuuren’, de Engelsen die in Willem ‘den Atlas van (hun) troon’ hebben te zien (blz. 3).
Het aangeven van de vrede als eindpunt van het epos (in de invocatio) wijst
erop, dat Rotgans dit exordium schreef, toen hij wist dat de vrede van Rijswijk
op komst was, d.w.z. in het voorjaar of de zomer van 1697. Dit sluit echter bepaald
niet uit, dat hij voordien het vijfde boek reeds geheel of grotendeels voltooid
56
had. De narratio, die met reg. 45 begint, kan oorspronkelijk heel goed
rechtstreeks op het slot van boek IV hebben aangesloten. Trouwens, ook dat slot
kan, met het oog op de afzonderlijke publikatie van Deel I, door de dichter wat
‘afsluitender’ zijn gemaakt dan in eerste instantie het geval was.

Boek V, narratio (1000 regels; blz. 3-41)
Jacobus II is naar Frankrijk gevlucht, waar hij door Lodewijk XIV ontvangen wordt ‘met alle
blyken // En tekenen van eere en achting’ (blz. 3), en met beloften van hulp voor het
herwinnen van zijn troon. Rotgans epopiseert deze historische gegevens door ze te verwerken
in de vorm van een samenspraak tussen de beide koningen. Vervolgens beschrijft hij uitvoerig
de materiële en culturele rijkdom van ‘'t Fransche ryk’, waar Jacobus nu vertoeft: een
duidelijke herinnering aan de Franse reis die de dichter na de vrede van Nijmegen gemaakt
57
had. Met een nieuwe aanroep - ditmaal tot Apollo - keert hij na deze uitweiding tot zijn
eigenlijke onderwerp terug (blz. 9).
Lodewijk doet zijn belofte gestand. Hij rust een vloot uit, waarmee Jacobus een invasie
van Ierland moet ondernemen, terwijl hij zelf de (Zuidelijke) Nederlanden zal binnenvallen.
Na ‘Roomsche godsdienstplegingen’ van de beide vorsten neemt Jacobus afscheid van zijn
Koningin, die hem op het hart bindt: ‘Vecht voor den godsdienst, voor ons ryksgebied, en 't
recht // Van uwen zoon [...] // Hy is uw waare telg en echte zoon, myn Heer’ (blz. 11).
Veelbetekenend laat Rotgans daarop echter de Protestantse twijfel aan de echtheid van die
zoon opklinken:
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Zie boven, blz. 707.
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Hier zwygt de Koningin, zy zucht en droogt haare oogen:
Maar of de mond niet veinst, en waarheid spreekt of logen,
Dat weet d'alziende God, die 't hert der menschen ziet,
En onzen handel uit zyn hemeltroon bespied.
(blz.11-12)

Jacobus vertrekt en landt met zijn expeditie-leger veilig in Ierland. Vrijwel de hele bevolking
ontvangt hem met gejuich: ‘Men grypt de wapens aan. gansch Ierland, in 't geweer, // Verbind
zich door den eedt aan Vrankryks Lelyvaanen’ (blz. 12). De ‘Iersche rebellen’ - zoals Rotgans
hen in margine noemt - worden krachtig aangehitst door de Roomse geestelijkheid ‘die door
logenvertellingen en verdichte wonderen de bygelovigen misleid, en in Jakobs belang wikkelt’
(marginale samenvatting op blz. 13-14):
Men woelt, men draaft, men werkt, en yvert voor 't belang
Der kerke en Jakobs zaak. men zweert den ondergang
Van Wilhem en die 't recht verweeren van zyn kroning.
(blz.14)

Door Goddelijke bezieling gedreven - ‘Een Godheid prestme voort’ (blz. 14) - begeeft de
58
dichter zich met zijn Muze nu van Ierland naar Engeland, ‘en beveelt haar de daaden van
Koning Wilhem op te zingen’ (marginale samenvatting op blz. 15).
Na een kleine 60 regels ‘historie-epos’ over alles wat Willem inmiddels gedaan had om
zich op het vasteland bondgenoten te winnen, de zaken van het rijk op orde te stellen en
incidenteel verzet tegen zijn gezag te breken, komt de heldentoon weer meer naar voren,
als de Koning besluit naar Ierland over te steken om daar met Jacobus of te rekenen. Ook
hier epopiseert Rotgans afscheid en vertrek door ze zoveel mogelijk te omweven met aanen samenspraken. Uitvoerig geeft hij ‘Mariaas klagte over 't vertrek’ (marginale samenvatting
op blz. 18) weer. ‘De Vorst vertroost haar, belooft den Vader in 't stryden te verschoonen,
kiest negen Ryksraaden voor de Koningin, en gaat by Chester 't scheep’ (idem op blz. 20-21).
Na een - door mist - gevaarlijke overtocht bereikt Willem Ierland, waar hij door zijn benarde
bevelhebbers met vreugde wordt verwelkomd. Dadelijk bereidt hij zich op een beslissende
slag voor. ‘Ierland, in oude tyden vermaard door geleerde schryvers, word een school des
oorlogs, daar Mars, op zynen krygswagen gezeten, zich op 't vreesselykst vertoont’ (marginale
samenvatting op blz. 23-24).
‘Dicht by Drogeda schuurt de Boyne met haar stroomen, // Het vruchtbaare Iersche veld’
(blz. 24). Daar ligt het Iers-Franse leger van Jacobus, die hartstochtelijk zijn troepen opzweept
tot een uiterste krachtsinspanning: ‘Slaat doot, vermoort, vernielt; ik zal u zelf geleiden, //
Getrouwe mannen, met myn heirbyl in de vuist: // Wreekt, wreekt myn ongelyk; ja keert, van
bloed begruist, // Verwinnaars uit den stryd: ik zal my dankbaar toonen’ (blz. 25).
Aan de overzijde (de noordelijke oever) van de Boyne spreekt Willem eveneens de zijnen
toe, maar met een zelfverzekerde rust zoals Jacobus die niet vermocht op te brengen. De
Nederlanders herinnert hij aan hun overwinning op Frankrijk in de oorlog van 1672-1678:
‘Herroept uw ouden moed’ (blz.
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In dit verband komt opnieuw de term 't Gaat wel voor (zie boven, blz. 725-726): ‘'t Gaat wel: gansch
Ierland is verdwenen uit myne oogen’ (II, blz. 15).
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26). De Engelsen moeten beseffen dat alles op het spel staat wat met de Glorious Revolution
gewonnen werd: ‘Nu is de dag van heil, of uw bederf geboren: // Beschermt uw rust door 't
zwaard, of alles gaat verloren: // Bevryd uw tempels voor uytheemsche kettery, // Uw
haardsteên voor geweld, uw kroost voor slaverny’ (blz. 26).
Dan begint de slag aan de Boyne van 11 juli 1690. Willem's beroemde Nederlandse
lijfgarde, ‘gedost met blaauwe lievereien, // Ontziende geen gevaer, doorwaad den diepen
vloed, // Waar in de vuurbal sist’ (blz. 27). De Koning wordt aan de schouder gewond en
‘verft de stroomen’ met zijn bloed; ‘maar schielyk verbonden, stelt zich weder aan 't hoofd
van 't heir’ (marginale aantekening op blz. 27). Zoals eens Aeneas de dood van zijn vriend
Pallas op de troepen van Turnus wreekte, zo doet Willem het de dood van zijn
opperbevelhebber, de Hertog van Schomberg, op die van Jacobus.
Van Slooten heeft naar aanleiding van deze episode terecht opgemerkt: ‘In het
epos wordt Willem tijdens de slag aan de Boyne in het gevecht gewond, terwijl
59
dit in werkelijkheid gebeurde tijdens een verkenningstocht vóór de slag’. Hij
vraagt zich af, of de tijdgenoten de feitelijke gang van zaken nog goed genoeg
kenden om ‘Rotgans' verdraaiing van de waarheid’ onwaarschijnlijk te maken.
Naar mijn mening gaat hij daarmee te ver. Wij hebben hier weer te doen met
een geval van idealiserende stilering, zoals wij die ook ten aanzien van Willem's
60
liefde voor Maria hebben opgemerkt en waaraan geen enkele lezer zich in een
epopisering van de historie zal hebben gestoten.
Rotgans gaat uitgebreid op de slag in; het betreft hier immers de eerste grote overwinning
van Willem! Hij noemt namen van aanvoerders en vermeldt bijzonderheden. Een duidelijk
beeld komt daaruit echter niet tevoorschijn. Het is er hem in de eerste plaats om te doen,
zijn lezers te doordringen van de hevigheid van de strijd en de dapperheid van enkelingen,
vooral van Willem ‘die zyn eigen leven verwaarloost, om het recht van 't volk, en de
Godsdienst te behouden’ (marginale samenvatting op blz. 29). Daaraan maakt hij het verloop
van de slag ondergeschikt. Dat wordt meer verduisterd dan verhelderd door regels als de
volgende, die men zou kunnen karakteriseren als een Tassoniaanse gevechtsbeschrijving
in de hyperboliserende Parnastaal van het einde der 17de eeuw.
De moord, ontkerkert, holt langs 't vechtperk hene en weer.
Daar stort de voetknecht by zyn spies of vuurbus neêr,
Gerabraakt door den slag der barstende granaaten.
De kogels booren door de gladgeschuurde plaaten
5 In 't drabbig ingewand. (ô dodelyk gezigt!)
De ruiter kust den grond, ten zadel uitgelicht,
Omarmt het purpre veld, en braakt zyn bloed en leven
Door d'ope wonden uit. Drogedaas muuren beeven.
Al 't omgelegen land beweegt zich op 't gedruis.
10 De bergen scheuren van hun wortels ...
(blz.30)
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M.E. van Slooten, Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in ‘Wilhem de Derde’, blz. 192.
Zie boven, blz. 726 en 728.
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Duidelijker dan de tekst zelf zijn in dit verband de marginale samenvattingen. Ik citeer die
van blz. 31-35:
De Vorst bevint zich in 't heetste van den slag, ziet den vyand allenks wyken, en
spreekt zyn volk weêr moed in 't lyf. Graaf Menard van Schomberg hoort de doot
van zyn vader, en doet wonderen in 't verstrooijen der vyanden. De Koning
aanschout zyne dapperheid, en pryst dezelve. De Ieren beginnen te zwichten,
en Jakob vlucht. Wilhem en zyne helden volgen de vluchtelingen. De soldaaten
keeren met ryken buit, en allerhande krygstropeen, den vyanden in hunne
legerplaats ontweldigt. Men lost het kanon over de zege. Graaf Menard omhelst
het lyk van zynen Vader, en betreurt den ouden Held.
De rouw, die Schomberg's zoon over het lijk van zijn gesneuvelde vader bedrijft, doet de
Stroomnimf van de Boyne uit het water opkomen om hem troost te bieden. Die troost gaat
echter al spoedig over in een verheerlijkende aanspraak tot Willem, waarin zij de jaarlijkse
vierin van zijn overwinning aankondigt en spottend ‘voorzegt de vreugd van Vrankryk over
61
zyne ingebeelde dood’ (marginale samenvatting op blz. 37).
Terwijl de Koning voorbereidingen treft om Ierland verder te onderwerpen, brengt een
bode uit Engeland hem bericht over de zeeslag bij Kaap Bevesier waar de Engels-Hollandse
62
vloot voor de Fransen had moeten wijken, maar toch een landing weten te voorkomen. Het
gevaar was echter groot geweest. Immers, de Jacobieten ‘hadden zich verbonden door den
eedt, // Om Vrankryks watermagt in 't landen by te springen, // Den schepter uit de vuist der
Koningin te wringen, // En haar tot Stuarts komst te boeijen in de zaal // Van 't koninklyk
paleis’ (blz. 40). Hun verraad werd echter ontdekt en verijdeld: ‘Veel schelmen hebben zich
reeds op de vlucht begeven, // En andre zyn gevat’ (blz. 41).
Willem betuigt zijn volle vertrouwen in het beleid van Maria, en zendt de bode naar
Engeland terug om haar te bemoedigen met het nieuws over zijn grote overwinning aan de
Boyne.

Boek VI (1048 regels; II, blz. 43-83)
Willem breekt van de Boyne op en begint zijn tocht door Ierland om er stad na stad tot
overgave te dwingen, terwijl Jacobus diep-verslagen terugvlucht naar Frankrijk. In Dublin
juichen ‘de ware kruisbelyders, // Getrokken uit den klaauw der beulen, en bestryders // Van
't ongedwongen hert’ (blz. 46), en nemen met hun bevrijder deel aan een plechtige dankdienst
in de opnieuw geprotestantiseerde kerk. Na tal van steden te hebben ingenomen, stoot de
Koning echter het hoofd voor de sterke vesting Limerick. ‘De zwaare en langduurige regen
veroorzaakt den belegeraar groot nadeel’ (marginale samenvatting op blz. 53): ‘De blanke
borstplaat roest aan 't lichhaam door den damp’ (blz. 54). In zijn slaap verschijnt dan de
Vrijheid aan de Koning: ‘Zy had haar ouden rok, van boven tot beneden // Gescheurt,
geschonden, en door Jakobs tiranny // Met burgerbloed beklad, verwisselt voor de zy // Die
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De Fransen meenden dat Willem in plaats van gewond gesneuveld was. Het bericht van zijn vermeende
dood werd in Parijs uitbundig gevierd.
Rotgans zwijgt over het feit, dat de Engelse admiraal Torrington in deze slag de Hollanders praktisch in
de steek gelaten had.
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blyder verwen draagt’ (blz. 54). Zij brengt eerst aan Willem dank voor wat hij tot haar redding
gedaan heeft, en raadt hem vervolgens aan, het beleg van Limerick op te geven. Gods wil
is ‘dat gy terstont van dezen oever scheid, // En naar Britanje zeilt’ (blz. 56): Engeland heeft
hem nodig.
De Koning voegt zich naar deze aanwijzing. Hij breekt het beleg op en bereidt zijn vertrek
uit Ierland voor. In een lange rede tot zijn krijgsraad wijst hij Godard van Reede, heer van
Ginkel, als opperbevelhebber gedurende zijn afwezigheid aan, met opdracht de onderwerping
van Ierland te voltooien. Dan verlaat hij het eiland, wat voor de dichter aanleiding is hem
groter te noemen dan Jason die in Kolchis het Gulden Vlies wist te verwerven: ‘Myn Held
heeft grooter eer op dezen togt verkregen: // Hy zocht geen ryksjuweel 't ontvoeren over
zee; // Maar landde, en bragt zyn schat, de Gulde Vryheid, mee’ (blz. 62).
Men houde vooral in het oog, dat voor Rotgans en zijn Protestantse tijdgenoten
de slag aan de Boyne een bevrijding van Ierland betekende. Dat komt goed tot
uiting in de allegorische ‘Print’ van Romeyn de Hooghe bij dit zesde boek. Daarop
wordt Willem, na zijn terugkeer uit Ierland, door Maria als overwinnaar begroet.
Achter hem staat een figuur met een harp, die in de ‘Verklaring van de Print’ als
volgt wordt geduid:
De Vrou, half naakt, en haast geschonden, die beleeft
Den Koning volgt, verbeelt hier Ierland, door dien Vroomen
Verlost van 't Paapsche juk en Jakobs slaverny:
Heur Harpsnaar speelt de zege, in 't Iersche ryk bevochten,
En eert den Veldheer en zyn heldenryke togten:
Zy stapt met Engeland en Schotland aan haar zy.
(blz.42)

In Engeland wordt Willem met vreugde ontvangen. Rotgans beeldt die vreugde symbolisch
uit door zijn beschrijving van de ontmoeting tussen Koning en Koningin. Maria ‘Treed uit
haar hofpaleis, bestuuwt van maagdeschaaren, // Den Koning in 't gemoed [lees: gemoet]’
(blz. 63). De marginale samenvattingen op blz. 63 en 64 geven precies weer wat wij ons
hebben voor te stellen: ‘Haar schoonheid en prachtig feestgewaad beschreeven. Zy ontwapent
den Held, en kroont hem met een laurekroon. De koninklyke personaadjen begeven zich
naar het hofbanket. Gesprek tusschen de zelve’.
De volgende dag richt Willem zich tot het Parlement. In een ‘Aanspraak’ van niet minder
dan 98 regels zet hij aan de leden de situatie uiteen. In Ierland is de strijd wel gewonnen,
maar in Duitsland en de Spaanse Nederlanden gaat Lodewijk XIV nog steeds zijn gang; hij
heeft daar zelfs een grote overwinning behaald (bij Fleurus). Ook ‘Vrankryks watermagt
groeit aan van dag tot dag’ (blz. 68). Aan die Franse dreiging dient paal en perk te worden
gesteld. Daarom: ‘Maakt dat my niets ontbreeke. elk geeve in overvloed: // Dient my naar
eisch met geld: ik diene u met myn bloed’ (blz. 69). Dit verzoek vindt een gunstig gehoor:
‘De Ryksraad belooft den Koning in alles, 't geen hy eischt ten dienst van 't ryk, behulpsaam
te zyn. En bedankt hem voor de zege in Ierland door zyne wapenen bevochten’ (marginale
samenvattingen op blz. 70-71).
De oorlogsvoorbereidingen raken in volle gang. Nieuwe schepen worden op stapel gezet.
‘Men leegt de wapenzaal, en 't magazyn van 't land. // Men ryd met ankertou, met kabels,
lopend want, // Genaaide zeilen naar de werf
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der zeekasteelen. // De werftrom dreunt langs 't land ...’ (blz. 73). Inmiddels is er ook grote
politieke bedrijvigheid: ‘Nu ziet men dagelyks gezanten binnen Londen // Verschynen, naar
den Teems door Vorsten afgezonden, // Die Wilhem op den troon begroeten met ontzag: //
Elk offert aan zyn dienst al 't geen zyn staat vermag’ (blz. 75).
Tenslotte is het zo ver, dat Willem besluiten kan gehoor te geven aan de aandrang uit de
Republiek en naar Holland terug te keren. Weer geeft de dichter aan het afscheid uit Engeland
gestalte door Maria een ‘afscheidsrede’ in de mond te leggen, die nogmaals haar liefde en
vroomheid onderstreept.
De overtocht naar Holland (januari 1691) wordt door storm en ijsgang een levensgevaarlijke
63
onderneming. Maar ‘D'Opperkoning ziet van boven, en belast Michaël den Vorst tegens
het zeegeweld te beschermen’ (marginale samenvatting op blz. 80). De aartsengel daalt
omlaag ‘uit 's hemels ruime poort // Met duizend Engelen, getrouwe en dienstbre zielen’
(blz. 81), bestraft de winden en voert de Koning veilig naar de kust. Daar vormt het ijs echter
een nieuwe hindernis. De boot van Willem kan de vaste wal niet bereiken:
Zo doolt het Licht der kerke aan 't strand der Batavieren
In 't duister door den vloed: maar 't hemelheir geleid
Na zo veel zwarigheên, door Gods voorzienigheid,
De boot door ys en mist behouden aan de stranden;
5 Daar Wilhem Henrik en zyn rampgenooten landen.
Hier staat een boumans hut, een arm en slecht gebou,
Daar treed de Koning in, doornat en styf van kou.
De huiswaerd sprokkelt hout en spaanders by de wegen,
En legt zyn dragt aan 't vuur, tot Wilhems dienst genegen.
(blz.82)

Zo wordt de Koning behouden ‘en begeeft zich, door zyn lyfwachtbenden ontmoet, naar den
Haag’ (marginale samenvatting op blz. 83).
Dit is de enige Hemelscène, die in het epos voorkomt. Hier was in de ogen van
Rotgans blijkbaar het ingrijpen van God zó manifest, dat hij zich niet behoefde
te laten weerhouden door de waarschuwing van Boileau dat men met dergelijke
ficties ‘du Dieu de vérité un dieu de mensonges’ maakte. Zonder Gods hulp zou
de Koning verloren zijn geweest. Daarom volgt de dichter hier onbeschroomd
de Tassoniaanse episode uit Gerusalemme IX na, die hij in zijn derde boek slechts
64
voorzichtig en uit de verte benaderd had. Dat hij zich inderdaad naar het
voorbeeld van Tasso richt en niet naar de imitatie daarvan in Van Bos' Belgias
blijkt uit het feit dat hij Michaël noemt en niet als de laatste ‘eenich goeden geest’.

Boek VII (1096 regels; II, blz. 85-127)
In Den Haag wordt (op 5 februari 1691) Willem triomfantelijk ingehaald. Rotgans geeft een
uitvoerige beschrijving van de plechtig- en feestelijkheden; de allegorische voorstellingen
op praalwagens en erepoorten raken er met de verbeeldingen van de dichter versmolten
tot een geheel, waarin realiteit en fictie niet scherp meer van elkaar te onderscheiden zijn.
De volgende dag reeds begint de Koning met zijn ‘Raadplegingen en be-
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Willem moest, bij zijn poging de vaste wal te bereiken, vanwege het ijs zelfs veertien uur in een open
sloep doorbrengen.
Zie boven, blz. 732, noot 49.
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zigheden in den Hage’ (marginale samenvatting op blz. 91). Het Bondgenootschap tegen
Frankrijk wordt bevestigd en versterkt: ‘De Keurvorsten van Beyeren, en Brandenburg, de
Marquis de Gastanaga [= de Spanse landvoogd in de Zuidelijke Nederlanden], en verscheide
Afgezanten verschynen in den Haage’ (marginale samenvatting op blz. 92).
Inmiddels ‘bloeit de Dichtkunst door de Nederlandsche steên’ (blz. 93). Apollo zelf daalt
in een wolk neer om zijn dichter-zonen op te roepen tot het bezingen van Willem, die alle
helden uit de Oudheid overtreft: ‘Al d'eer der helden, daar myn zoonen van gewaagen //
Word door de lofbazuin van dezen uitgedooft’ (blz. 94-95). Zijn oproep vindt gehoor;
allerwegen gaan dichters en redenaars aan het werk: ‘Zo wierd door 't gansche land de
krygstrompet gestoken, // En 't heldenwerk in rym of onrym uitgesprooken’ (blz. 96).
Het wordt echter tijd weer ter zake te komen. ‘De Dichter vermaant zyn Zangheldin den
Koning naar de Spaanssche Nederlanden te volgen’ (marginale samenvatting op blz. 97).
- De oorlogsgodin Bellona begeeft zich naar de smidse van Vulcanus, waar koortsachtig
gewerkt wordt aan het smeden van nieuwe wapens. Maar zij wil er nog veel méér: ‘'k Eisch
moordgereetschap, staal en wapens van uw hand’, om opnieuw haar oorlogszetel in
65
Vlaanderen te stichten ‘Daar ik wel eer door dwang met Vader Mars most zwichten’ (blz.
98). Bij Fleurus hebben de Fransen al een overwinning behaald, straks zullen zij Bergen
veroveren. Willem zal daarin niet kunnen berusten, en ‘Dan zal men 't edel bloed van menig
dapper held, // Gelyk een ruime zee, zien vloeijen over 't veld’ (blz. 99). Bellona krijgt de
gevraagde wapens, en haar voorzegging wordt vervuld. Na de val van Bergen trekt Willem
66
te velde en het komt tot de slag bij Leuse, die onbeslist blijft: ‘Men houd van wederzyds
het veld in. niemand strykt, // Begunstigt door het lot, de zege wech, noch wykt // Voor
d'overwinners met verstrooide veldbanieren’ (blz. 105). Dan is het oorlogsseizoen voorbij
en betrekken de legers hun winterkwartieren.
In Den Haag ontvangt de Koning goed nieuws. Een bode uit Ierland brengt hem bericht,
dat zijn troepen onder Van Reede daar het laatste verzet van de Katholieken gebroken
hebben. Rotgans laat die bode in oratio recta breedvoerig verslag uitbrengen over het verloop
van de krijgsverrichtingen. Niet minder dan 250 regels - bijna het vierde deel van Boek VII worden daaraan gewijd (blz. 106-116).
De belangstelling van de dichter voor deze veldtocht, waarvan Willem niet zelf
de held was, moet ongetwijfeld verklaard worden uit het feit dat Godard van
Reede een Stichtenaar was evenals hijzelf. Onmiddellijk na het bekend-worden
van diens succes had Rotgans dan ook zijn Stichtse Lofbazuin, Geblaazen over
het veroveren van Ierlandt, Door den Welgebooren Heere Godard baron van
Reede opgedragen aan de Staten van Utrecht, de ‘Getrouwe Vaders van het
67
Stichtse Vaderlandt’. Dit lange gedicht van 618 versregels kan beschouwd
worden als lyrische voorloper van het bode-verhaal uit de Wilhem.
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Bellona doelt hier op de verdrijving van Mars en haarzelf door de Faam bij het bekendworden van de
vrede van Nijmegen, aan het einde van Boek III (zie boven, blz. 732).
In de tekst (blz. 104) staat: Leiche. Zie voor deze drukfout hierboven, blz. 717.
Lukas Rotgans Poëzy, blz. 185-213.
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Dit heuglijke bericht is aanleiding tot ‘Vreugde in den Hage, en dankpleginge van den Koning’
(marginale samenvatting op blz. 116). Vervolgens keert Willem naar Engeland terug. Triton
draagt uit naam van Neptunus de zeenimfen op, hem te helpen de vloot veilig overzee te
voeren. Als dit gebeurd is, ‘vervolgt (hy) zyn rede en verhaalt aan zyn gezelschap het orakel
van Neptunus, behelzende de bloedige nederlaag der Fransche en de zeetriomf der
Engelsche en Hollandsche vlooten’ (marginale samenvatting op blz. 119-120). Deze
voorspelling betreft de grote zeeslag bij Kaap La Hogue in mei 1692, waar de Fransen een
vernietigende nederlaag leden die voorlopig een einde maakte aan hun macht ter zee.
Zo ver is het echter in boek VII nog niet. De dichter keert dan ook terug naar de herfst van
1691 om te vertellen van de ‘Vreugde binnen Londen over des Konings wederkomst’
(marginale samenvatting op blz. 124) en diens verwelkoming door de Koningin. Maria
68
‘Omhelst haar Echtgenoot in 't hof: die schoone bruid // Trekt weêr zyn wapenrok en
oorlogsrusting uit’ (blz. 124). Kort daarop wordt met grote luister de verjaardag van de Koning
gevierd, die tevens zijn trouwdag is: 14 november. Het jaar en het boek eindigen in majeur.

Boek VIII (1436 regels; II, blz. 129-184)
In het voorjaar [van 1692] keert Willem naar het leger in de Zuidelijke Nederlanden terug.
Maar zijn campagne van dat jaar verloopt ongelukkig. De Fransen maken zich meester van
de sterke vesting Namen. De bloedige slag bij Steenkerke levert geen voordeel op. Hoewel
‘de krygskans gunt de zege aan geen van beiden’ (blz. 134), moet het leger van de
Bondgenoten toch wijken. Een verraderlijke aanslag op het leven van de Koning, ‘wanneer
de Vorst langs 't leger ryd, // Of zich op weg begeeft om Vrankryks magt t'ontdekken’ (blz.
137), wordt tijdig ontdekt en verijdeld. Het enige wat Willem bereikt, is het afslaan van een
Franse aanval op Charleroi.
De campagne van het volgende jaar [1693] brengt nog meer tegenspoed. Weliswaar
worden ‘de linien der Franssen door den Hertog van Wirtenberg overweldigt, en de landen
69
ander brandschattingen gezet’ (marginale samenvattingen op blz. 139-140). Maar bij
Landen-Neerwinden lijdt Willem een zware nederlaag tegen Luxembourg. De dichter
verdoezelt dit, deels door uitvoerig te verwijlen bij de bloedigheid van de slag en bij de
dapperheid van met name genoemde aanvoerders, deels door omtrent de afloop slechts te
vermelden: ‘De vaale nacht klimt op. elk voert zyn troepen af, // Op d'orders, en 't bevel dat
hem de Veldheer gaf’ (blz. 146).
Deze voorstelling is in zoverre gerechtvaardigd, dat Willem door een meesterlijke
terugtocht wist te voorkomen, dat de Fransen - die trouwens eveneens zware
verliezen hadden geleden - van hun overwinning veel profijt konden trekken.
De veldtocht eindigt met een nieuwe aanval van Luxembourg op Charleroi, ditmaal met
succes; de stad moet zich [op 11 oktober] aan hem gewonnen geven.
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weêr: vgl. hierboven, blz. 742, waar Maria na Willem's terugkeer uit Ierland dezelfde symbolische handeling
verricht.
In zijn tekst legt de dichter er nadruk op, dat dit brandschatten plaats vindt ‘zonder tiranny. // Men geeft
de reden plaats in 't schatten en waardeeren’ (II, blz. 140).
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Tegenover al deze somberheid stelt Rotgans het geluk en de vredigheid, die de Koning ten
deel vallen na zijn terugkeer in Engeland. De marginale samenvattingen op blz. 149-153
doen duidelijk uitkomen, welke idylle hij tekent: ‘liefde tusschen Wilhem en Maria. Gelukkige
staat van Engeland door de tegenwoordige regering. Byzondere deugden der Koningin.
Eerzangen der hoofsche Jufferen. Blyschap, en eerbiedigheid der burgery. Maria bewijst
vrientschap aan den Koning in 't komen uit den raad, en ryden naar de jagt’.
Ook dit is goeddeels epische idealisering. In werkelijkheid lieten de ongelukkige
campagnes van 1692 en 1693 niet na, repercussies te veroorzaken zowel in
Engeland als in de Republiek. Rotgans laat dit alles rusten. Zijn idylle is gebaseerd
op de situatie aan het einde van 1694, wanneer Willem en het Parlement weer
tot overeenstemming gekomen zijn en de toekomst er wat minder somber uitziet.
Maar ook ditmaal blijkt het geluk wisselvallig. Voortekenen van een naderende ramp
verontrusten het hof: ‘De nachtuil kryt op 't dak. de zwarte ravens, grof // Van keelen, knarssen
op de koninklyke transsen. // Een uitgeteerd geraamt, gehult met dorre kranssen // Van
dodelyk cypres, vliegt met een naar geluit // In 't midden van den nacht de zaalen in en uit,
// En stoort den zoeten slaap van Wilhems hoftrouwanten’ (blz. 154-155). De ramp laat ook
niet op zich wachten: Maria wordt door een zware ziekte overvallen. Verslagen staat haar
hofstoet aan haar ziekbed ‘Waar voor de Dood alree haar zegestander plant’ (blz. 157).
Wanhopig klaagt de Koning zijn leed uit. Maria doet haar best om hem te troosten en te
bemoedigen. Zijn taak is nog niet volbracht: ‘Leef dan; om kerk, en recht, en wetten voor te
staan. // Die vruchten van onze echt beveele ik in uw handen: // En sterf gerust, myn lief,
nu gy die waarde panden // In uw bescherming houd’ (blz. 159).
De ‘vruchten van onze echt’ zijn een reminiscentie aan Aeneis II, 789, waar
Creusa bij haar laatste verschijning aan Aeneas hem opdraagt: ‘nati serva
communis amorem’. Het meervoud (‘vruchten’) bij Rotgans en zijn gebruik van
het woord panden maken het echter niet onwaarschijnlijk, dat hij Vergilius hier
indirect volgt en zich rechtstreekser heeft laten leiden door Vondel's Lyckklaght
aan het Vrouwekoor, Over het verlies van mijn Ega, waarin Maayken zegt:
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‘Besorgh de panden van ons trouw, // Twee kinders, die ick heb gedragen’.
Geheel in overeenstemming met de diepe indruk, die de dood van Maria op hem gemaakt
71
heeft, wijdt de dichter vele bladzijden aan haar sterven en aan Willem's rouw. Ik citeer weer
de marginale samenvattingen: ‘Overgroote droefheid van Wilhem. Mariaas leste rede. Zy
neemt het H. Avondmaal, en sterft. De Koning valt in onmagt. hy bekomt, en stort zijn klagten.
De Hovelingen leiden den Koning uit de zaal. Algemeene rou binnen Londen’ (blz. 160-165).
- Maar als Maria ten grave gedragen is en ‘Westmunsters tempel houd haar kout gebeent'
beslooten’ (blz. 166), vermaant de dichter zijn Muze: ‘verlaat den zerk, myn Klio’ (blz. 166):
er wacht haar een nieuwe taak.
Die taak betreft Willem's herovering van Namen, dat drie jaar tevoren in Franse handen
gevallen was. Ook dit grote wapenfeit uit 1695, dat een keer-
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punt in de oorlog betekende, wordt uitvoerig door Rotgans bezongen. Hij evoceert de activiteit
van maarschalk Boufflers binnen, en van Willem buiten de vesting, de heftige aanvallen van
de belegeraars en de verbeten tegenstand van de belegerden:
de diepe muurgracht zwelt
Van 't uitgegoten bloed, en spoelt de purpre plassen
Van 't bleeke lichhaam, dat, tot krygsramp opgewassen,
Zich wentelt in het bloed, en smoort de ziel in 't nat.
(blz.171)

Tevergeefs tracht de jonge hertog van Villeroi - opvolger van Luxembourg, die op 4 januari
1695 gestorven was - Willem te dwingen het beleg op te geven. Eerst valt de stad in diens
handen; kort daarop moet ook het kasteel zich overgeven: ‘Nu juicht de Bondgenoot. nu
siddert Lodewyk’ (blz. 179).
In februari 1696 vindt dan de grote samenzwering van de Jacobieten plaats, met het doel
Willem te vermoorden en in de daarop volgende verwarring een opstand te beginnen, die
voor Jacobus II het sein zou wezen om met een invasievloot naar Engeland over te steken.
Rotgans' verontwaardiging over dit ‘Verraad tegens het leven van den Koning’ (marginale
samenvatting op blz. 179) is zó groot, dat hij hier voor de tweede maal van Boileau's
voorschriften afwijkt. Hij beschrijft een helle-scène, om te doen uitkomen hoe verdorven en
‘in de hel gesmeed’ het plan van de samenzweerders was.
In de poel der duisternis richt Pluto, ‘Verheven op zyn stoel, bestuuwt van vloekgedrogten’,
zich tot zijn ‘getrouwe knechten’ (blz. 180). Hij beklaagt er zich over, dat de Deugd het hart
van de Engelse koning zo volledig beheerst:
hy streelt haar met zyn zinnen en verstand.
Hy heeft het Kerkgeweld, myn gunsteling, verdreven,
En Vryheid, die ik haat, weêr in zyn plaats verheven.
Hy stut Gods tempel, daar hy wankelt, met zyn hand.
5 Zo snood een werk eischt wraak. de Koning moet van kant.
(blz.180-181)

Daartoe zendt hij zijn lijfwachten naar de aarde, als aanvoerders en opzwepers van de
wreedste moord-gedrochten uit de Hel: ‘Verbreek hun banden. maak hen wakker, daarze,
dronken // Van bloed te zwelgen, in myn zwarte kerkers ronken’ (blz. 181). De opperleiding
vertrouwt Pluto toe aan zijn trouwe Stokebrand, aan wie hij nadere instructies geeft omtrent
de manier waarop deze te werk moet gaan. Intussen hebben zijn lijfwachten de
‘moord-gedrochten’ bijeenverzameld, en de stoet begeeft zich op weg:
Zy stygen uit den poel met toortsen in hun handen,
Die, aan den helschen gloed ontsteken, yslyk branden.
De leidsman baant den weg, en voert hen naar de stad,
Wel eer door Olivier met Karels bloed beklad,
5 Nu zwanger van verraad en koningsmoordenaaren,
Die 't leven van hun Heer belaagen, als barbaaren,
Om Stuart weêr in 't ryk te kroonen door zyn dood.
(blz.182)

Gelukkig wordt ‘Het schelmstuk ontdekt, en de aanleiders gestraft’, zoals het in de marginale
samenvatting op blz. 182-183 heet.
Het merkwaardige is, dat Rotgans deze helle-scène vrijwel integraal over-
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genomen heeft uit Rabus' Verlost Britanje. Niet alleen is de gang van zaken
nagenoeg dezelfde - een algemene toespraak van de Hellevorst, gevolgd door
een gedetailleerde opdracht aan één van zijn dienaren -, maar ook de naam
Stokebrand keert hier terug. En tenslotte ontbreekt ook hier elke aanzet tot
beschrijving van de uitvoering van het plan.
Onderwijl komt het einde van de oorlog in zicht: ‘de Vrede daalde neêr // In 't witte
feestgewaad, en greep de scherpe speer // Uit vrou Bellones vuist, en brak God Mavors
degen’ (blz. 183). In Rijswijk wordt ‘Het heilzaam vreêverbond getroffen en beschreeven //
Op 't huis te Nieuwburg, daar 't muziek van 't pluimgediert, // Dien zegenryken dag op groene
telgen viert’ (blz. 184).
Slechts 22 regels wijdt de dichter aan de vrede, die volgens zijn opzet de
apotheose van het epos had moeten worden, maar die - toen de Wilhem voltooid
werd - reeds te veel aan geloofwaardigheid had ingeboet om nog als zodanig te
worden voorgesteld. Het wordt een eindpunt, meer niet. Men behoeft daarnaast
slechts de verheerlijking van de vrede van Nijmegen aan het einde van het derde
boek te stellen, om te begrijpen hoe teleurgesteld Rotgans moet zijn geweest.
Er volgen nog twaalf regels ‘Besluit’, in de vorm van een aanspraak tot Willem III. Nog
eenmaal wordt deze geëerd als ‘Zuil van Gods altaaren’, die ‘Het Christenryk beschermt,
en 't recht van 't Algemeên’. Maar ook deze aanspraak eindigt mat: ‘Gy schenkt de Vrede
aan ons, legt Mavors aan den band, // En sluit de tempelpoort van Janus met uw hand’ (blz.
184). Onuitgesproken dringt zich daarachter de vraag op: voor hoelang?

§ 5. De ‘Wilhem’ als epos
Het meest opvallende aspect van Wilhem de Derde is wel, dat Rotgans daarin de
gebeurtenissen van zijn eigen tijd epopiseerde. Dat was in strijd met de epische traditie en
de daaruit afgeleide epische regels. Volgens deze behoorde de stof voor een heldendicht
ontleend te zijn aan het - eventueel legendarische - verleden. Tasso had dit nader
gespecificeerd door te poneren, dat de epische dichter zijn onderwerp moest kiezen uit een
verleden dat enerzijds niet te dichtbij lag om vermenging van Dichtung en Wahrheit
ongeloofwaardig te maken, en anderzijds niet te ver-af om bij de lezers belangstelling te
73
kunnen wekken. In onze literatuur is Rotgans - afgezien van Franciscus Plante, maar diens
Mauritias is een Latijns epos - de eerste, die daarvan afwijkt. Hij kiest nadrukkelijk een
contemporaine stof - zó contemporain zelfs dat hij bij het concipiëren van zijn epos nog niet
74
weten kon, hoe de afloop zou moeten zijn.
Daarbij dreigde er voor hem van twee kanten gevaar. De historische feiten waren zó talrijk
en zó algemeen bekend dat de dichter, wilde hij geloofwaardig blijven, niet veel anders kon
doen dan ze op de voet volgen - op gevaar af te vervallen tot het schrijven van een
rijmkroniek. Een ander gevolg van de eigentijdse stof was, dat de dichter er te rechtstreeks
bij betrokken bleef om de
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verhaalde gebeurtenissen niet telkens te begeleiden met persoonlijke reacties en exclamaties.
Dat bracht hem gevaarlijk dicht in de buurt van de lyrische lof-, vreugde- en rouwdichten,
die aan het einde van de 17de eeuw zo veelvuldig naar aanleiding van de feiten van de dag
geschreven werden en die vaak werden aangeduid als ‘heldendichten’ - wat het vervagen
van de grens tussen epiek en lyriek in de hand werkte.
Rotgans schijnt het laatste gevaar niet te hebben onderkend. In ieder geval doet hij in zijn
epos geen moeite het te vermijden. Waarschijnlijk hadden de vele en vaak episch-getinte
actualiteits-gedichten, waarmee zijn tijdgenoten - hij zelf niet uitgezonderd - op belangrijke
gebeurtenissen plachten te reageren, hem zó vertrouwd gemaakt met de combinatie van
feit en commentaar, dat hij die bij het behandelen van contemporaine stof als normaal
75
beschouwde - óók als dit in de vorm van een epos gebeurde. In zoverre kan men dan ook
zeggen, dat de Wilhem mede bepaald werd door de traditie van het politieke en militaire
gelegenheidsgedicht. Wat in Vondel's Verovering van Grol als een spel begonnen was, vindt
hier zijn eindpunt als ernst.
Het gevaar van de rijmkroniek heeft Rotgans daarentegen duidelijk gezien. Het is zelfs zoals hij in zijn Aan den Lezer vermeldt - om dááraan te ontkomen, dat hij ‘de regels van
een Heldendicht’ heeft gevolgd. Uit zijn specificatie van die regels blijkt, dat hij met
‘Heldendicht’ uitsluitend het Vergiliaanse epos op het oog heeft en geen ogenblik denkt aan
een alternatieve verschijningsvorm van het genre als de Pharsalia. Daarmee conformeert
hij zich trouwens aan de poëtica van zijn tijd, die de Pharsalia te historisch achtte om meer
dan een kroniek te mogen heten. In overeenstemming met deze opvatting zal Rotgans
ongetwijfeld het epos van Lucanus beschouwd hebben als voorbeeld van hoe het niet moest.
Epopisering van eigentijdse geschiedenis in Vergiliaanse trant bracht echter eigenaardige
moeilijkheden mee. De Aeneis is tenslotte een legendarisch epos, waarin de dichter zich
slechts aan de historie behoefde te binden waar en zoals hij dat zelf verkoos. Bij
contemporaine stof stonden daarentegen inhoud en handelingsverloop van het epos van
tevoren vast. Met andere woorden: de auteur kon er niet aan ontkomen van zijn werk een
historie-epos te maken, d.w.z. het over de hele linie kroniekmatig te funderen. Was het
mogelijk op zulk een basis tòch een Vergiliaans epos te realiseren?
Het is interessant na te gaan, hoe Rotgans dit geprobeerd heeft en in hoeverre hij daarin
is geslaagd. Bij mijn inhouds-overzicht in de vorige paragraaf heb ik getracht de
desbetreffende gegevens duidelijk genoeg te doen uitkomen om er hier naar te kunnen
verwijzen.
Zelf noemt de dichter als belangrijk middel ‘om niet historischer wyze en vervolgens te
gaan’ zijn begin mediis in rebus, met het verhaal-achteraf van wat er voordien gebeurd was.
Maar dat is tenslotte slechts een kwestie van dispositio: indeling van de stof. Het eigenlijke
probleem lag elders. Het ging erom, hoe de stof-zelf, met behoud van haar historiciteit,
gemanipuleerd moest worden om zich te lenen voor epopisering naar Vergiliaans model.
Rotgans heeft op drie manieren getracht dit te bereiken: 1. door zoveel mogelijk alles te
centreren om de persoon van zijn held; 2. door zijn lezers oog- en oorgetuige
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te maken van wat er gebeurt; 3. door het Wonderbaarlijke een plaats te geven in zijn verhaal.
Elk van deze drie punten is belangrijk genoeg om er wat nader op in te gaan.

Centrering
Op zichzelf lag het voor de hand, Willem III tot middelpunt van het epos te maken; dat was
Aeneas bij Vergilius immers ook. Maar in de praktijk bracht dit uitgangspunt complicaties
mee. Het betekende dat de eigenlijke fabula slechts gebeurtenissen zou kunnen omvatten,
waarin de Prins een rol speelde of waarbij hij althans rechtstreeks betrokken was. Historische
voorvallen die daarbuiten vielen, maar voor de politieke of militaire gang van zaken tè veel
betekenis hadden gehad om overgeslagen of met een enkel woord afgedaan te kunnen
worden, dienden aan de orde te komen in episoden: excentrisch ten opzichte van de
hoofdhandeling en toch op de een of andere manier daarmee verbonden.
Rotgans heeft deze consequentie inderdaad getrokken. Het duidelijkst blijkt dit uit de
moeite, die hij zich gegeven heeft om de krijgsverrichtingen ter zee af te splitsen van die te
land. Willem behaalde zijn oorlogsroem te velde, en de aandacht mocht in de hoofdhandeling
daarvan niet worden afgeleid door de beschrijving van zeeslagen, waaraan hij geen deel
had gehad. Aan de andere kant zou hij zonder die overwinningen ter zee geen kans gekregen
hebben zich te land als veldheer te handhaven. Dat geldt met name voor de oorlog van
1672-1674. Als De Ruyter bij Solebay, Schooneveld en Kijkduin de Engels-Franse vloot niet
teruggeslagen en daarmee een landing op de Hollandse kust verhinderd had, zou de
Republiek ondanks Willem's inspanningen verloren zijn geweest. Iedereen wist dat. Het zou
daarom tot ongeloofwaardigheid hebben geleid, als de dichter geen recht had doen
wedervaren aan De Ruyter - zij het in een episode, en op een plaats waar de krijgsroem
van Willem er niet door kon worden overschaduwd.
76
Wij hebben gezien, hoe dit werd gerealiseerd. In het eerste boek, nog vóórdat de
hoofdhandeling goed op gang is gekomen, last Rotgans de episode- De Ruyter in. Hij laat
de Theems-godin aan haar nimfen het verhaal doen van de vier zeeslagen op de Noordzee,
waarvan zij getuige is geweest. Daarmee heeft hij bereikt, dat in het tweede boek Bentinck
alleen over de landoorlog van 1672-1674 behoeft te spreken, waarvan Willem III de ziel was
geweest. - Maar de Theems-godin houdt niet op bij Kijkduin. Zij vertelt óók over de strijd ter
zee van 1674 tot 1676, toen de Ruyter in de Middellandse Zee opereerde en daar in de slag
bij de Etna dodelijk gewond werd. Omdat zij daar zelf geen getuige van is geweest, kan zij
dit slechts doen uit de tweede hand. De dichter kiest daarvoor de vorm van een voorspelling
door Neptunus na de slag bij Kijkduin - een voorspelling die zij wèl gehoord kan hebben, nu
die in de Noordzee werd uitgesproken. Het bezwaar, dat op het ogenblik van vertellen deze
profetie al werkelijkheid is geworden en dus geen prospectieve functie meer heeft, werd
door Rotgans blijkbaar niet als zodanig aangevoeld. Hij laat zonder meer door de
Theems-godin erkennen: ‘Hier zweeg Neptunus; en 't Orakel is vervult’ (I, blz. 20). - Daarmee
is dan het maritieme aspect van de oorlog 1672-1678 afgehandeld en kan het in de boeken
II en III verder buiten beschouwing worden gelaten. In structureel opzicht valt
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aan de oplossing van Rotgans voor zijn probleem een zekere verdienste niet te ontzeggen,
al bevredigt zij toch niet helemaal. Daarvoor doen de aanleiding tot het verhaal van de
Theems-godin - zij wil de slapende Willem niet wakker maken - en de combinatie van
ooggetuige-verslag met vervulde profetie daarin wat te geforceerd aan. Bovendien wordt
de hoofdhandeling erdoor onderbroken op een moment, dat deze nog te weinig gestalte
heeft gekregen om dat te kunnen verdragen.
In het zevende boek wordt ditzelfde procédé, zij het op kleiner schaal, nogmaals toegepast
77
met betrekking tot de zeeslag bij Kaap La Hogue in mei 1692. Ook deze slag was te
belangrijk om met enkele woorden te kunnen worden afgedaan. De vernietiging van de
Franse zeemacht door de Engelse en Hollandse vloten was een beslissend moment in de
Negenjarige Oorlog: voortaan konden de Bondgenoten al hun aandacht en energie richten
op de strijd te land. Maar weer laat Rotgans het bij een episodische behandeling. Ditmaal
is het Triton, die de voorspelling van Neptunus omtrent de zeeslag gehoord heeft en ze nu
doorgeeft aan de zeegodinnen, met wier hulp hij Willem bij diens terugkeer naar Engeland
aan het einde van 1691 in veilige haven heeft gebracht. Alleen is het nu een wèrkelijke
voorspelling, die op het ogenblik van vertellen nog in vervulling moet gaan. Verschil maakt
dit overigens niet, want de zeeslag bij La Hogue komt verder-op in het epos niet meer ter
sprake. Als ‘orakel’ - het woord dat Rotgans gebruikt - is de tweede voorspelling van Neptunus
dus even weinig functioneel als zijn eerste. Beide dienen slechts als middel om belangrijke
feiten te vermelden, die zich niet in de hoofdhandeling lieten inpassen.
Behalve de strijd ter zee moest de dichter ook een krijgsverrichting te land als episode
afdoen, omdat zijn held er niet rechtstreeks bij betrokken was: de onderwerping van Ierland
door Godard van Reede in het zevende boek. Rotgans zag die blijkbaar als een tè belangrijk
wapenfeit om ze in de hoofdhandeling terloops af te doen als afronding van de successen,
die Willem in de slag aan de Boyne en zijn daarop gevolgde Ierse campagne behaald had.
De veldtocht van Van Reede moest een eigen reliëf krijgen in een aparte narratio, en dat
was alleen mogelijk in de vorm van een episode. In mijn inhouds-overzicht heb ik al
aangegeven, waaraan de bijzondere belangstelling van Rotgans voor Van Reede moet
78
worden toegeschreven. Hier gaat het er slechts om, hoe hij de desbetreffende episode in
zijn epos inlast. Het antwoord luidt: op een veel minder gecompliceerde manier dan bij de
strijd ter zee, namelijk door er een uitvoerig bode-verhaal van te maken.
Nadat zo de hoofdhandeling voor de held is vrijgemaakt, kan deze daarin zonder bezwaar
de centrale plaats innemen. En dat doet hij dan ook, onbetwist. Op dit punt is de dichter
verrassend goed in zijn opzet geslaagd.

Actualisering
Onder ‘actualisering’ versta ik in dit verband: het vorm-geven aan de verhaalde
gebeurtenissen op een manier, die ze voor de lezer tot een actualiteit maakt, d.w.z. ze voor
hem concreet genoeg doet worden en dicht genoeg bij hem brengt om ze als onzichtbare
oog- en oorgetuige te kunnen mee-beleven. Het is een essentieel bestanddeel van alle
epiek, en het spreekt dus vanzelf dat
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ook Rotgans actualiseert. Men kan zich echter moeilijk aan de indruk onttrekken, dat hij dit
wel eens nadrukkelijker doet dan strikt noodzakelijk zou zijn geweest, alsof hij elke
gelegenheid aangrijpt om te doen uitkomen dat hij géén rijmkroniek schrijft.
De twee voornaamste middelen, die hij daartoe aanwendt, zijn het sprekend invoeren van
zijn personen en de detail-beschrijving. Beide zijn voor het epos volkomen legitiem, maar
vooral van het eerste maakt Rotgans wel een héél overdadig gebruik. Met name de liefde
tussen Willem en Maria wordt in hoofdzaak ‘uitgebeeld’ door middel van wederzijdse
aanspraken, waarin zij - uiteraard in gestileerde vorm - hun gevoelens en bedoelingen bloot
leggen. De dichter heeft niet weten te voorkomen dat de uitvoerigheid en de frequentie
daarvan tot een zekere monotonie leiden, nog versterkt door het feit dat er ook in ander
verband telkens ‘aanspraken’ voorkomen en dat hijzelf zich meermalen in een apostrophe
tot zijn personages richt.
De detail-beschrijving treedt het meest naar voren in de tekening van gevechtshandelingen.
Rotgans houdt daarbij in grote lijnen wel rekening met het werkelijke verloop van de
beschreven slagen, maar dat is voor hem toch niet de hoofdzaak. Het is er hem in de eerste
plaats om te doen, zijn lezers de hevigheid en de bloedigheid van het gevecht zo levendig
mogelijk voor ogen te stellen door een reeks moment-opnamen van details. Wij herkennen
daarin de invloed van Tasso's mêlée-beschrijvingen, zoals wij die eerder aangetroffen hebben
79
in de Mauritias van Lambert van Bos. Daarmee is tevens gezegd, dat Rotgans die invloed
niet rechtstreeks behoeft te hebben ondergaan, al is dit niet uitgesloten. Hij kan er ook
indirect mee in aanraking gekomen zijn, door bemiddeling van Van Bos of - wat veel
waarschijnlijker is - van Vondel, wiens Verovering van Grol er een flink stuk van zijn
levendigheid aan dankt.
Maar ook in dit opzicht slaagt de dichter er niet in, een zekere monotonie te vermijden.
Zijn details zijn vaak scherp gezien - Rotgans was tenslotte officier te velde geweest -, maar
dragen een zó algemeen karakter dat zij praktisch telkens weer op hetzelfde neerkomen.
Op de duur gaat de lezer er te veel een schablone in herkennen om er opnieuw door te
worden geboeid.

Mythologisering
Zoals hierboven al ter sprake gekomen is, hield Rotgans zich in zijn hantering van het
80
Wonderbaarlijke aan de opvattingen van Boileau. Afgezien van de korte hemel-scène in
het zesde en de bijeenkomst van de Helleraad in het achtste boek, die beide te incidenteel
en algemeen blijven om meer te zijn dan uitzonderingen die de regel bevestigen, onthoudt
hij zich zorgvuldig van het merveilleux chrétien. Daarentegen maakt hij onbekommerd gebruik
van het merveilleux païen. Waar hij er maar enigszins kans toe ziet, stoffeert hij zijn narratio
met figuren uit de mythologie van de Oudheid, aangevuld met stroomnimfen en personificaties
van deugden of ondeugden naar eigen vinding. Verhoudingsgewijs nemen die laatste slechts
een bescheiden plaats in; Rotgans' gepersonificeerde deugden komen niet tot werkelijk
leven en behouden het statische karakter van figuren op een allegorische prent. Daarentegen
zijn de klassiek-mythologische verbeeldings-gestalten in volle actie. De windgod Aeolus
speelt een rol bij vrijwel elke overtocht van Willem naar of van Engeland. De
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zee is bevolkt met watergoden en -godinnen op een wijze die herinnert aan bepaalde
passages uit Gorter's Mei. Mars en Bellona jagen boven de slagvelden hun wagen door de
lucht en hitsen de strijdenden tot groter felheid aan. Soms maakt de dichter van zijn
mythologische figuren gebruik om ze een functie te geven in de narratio. De Theems-godin
vertelt van de zeeslagen bij Solebay, Schooneveld en Kijkduin. Neptunus geeft ‘orakels’
omtrent de gevechten in de Middellandse Zee en bij Kaap La Hogue. Wanneer Mars na de
vrede van Nijmegen door de Faam uit de Zuidelijke Nederlanden verdreven wordt, voorzegt
hij zijn terugkeer met verhevigd geweld binnen enkele jaren. En zo zou er nog wel meer te
noemen zijn.
Ondanks hun - deels functionele - activiteit blijven echter óók de mythologische gestalten
in wezen allegorieën. Geen ogenblik worden zij door de dichter als méér dan dat voorgesteld
81
of bedoeld. Zij doen - naar het voorschrift van Boileau - dienst als versiering: uiterlijk
ornament. Er is geen sprake van, dat zij op enigerlei wijze de handeling beheersen. Als men
zich alle mythologische allegorieën en personificaties uit het epos wegdenkt, verandert alleen
maar de vorm, terwijl de inhoud onveranderd blijft. Met andere woorden: het
mythologisch-Wonderbaarlijke van Rotgans houdt géén verband met de centrale idee van
de Wilhem, laat staan dat het er de drager van zou zijn.

De centrale idee
Ik heb mijn best gedaan in mijn inhouds-overzicht zoveel mogelijk alle indicaties te vermelden,
waaruit valt op te maken dat Rotgans inderdaad is uitgegaan van een centrale idee, die het
gehele verloop van zijn epos omvatte en bepaalde. Het was er hem nièt om te doen, het
leven van Willem III te bezingen en zijn opeenvolgende krijgsdaden te verheerlijken, alsof
deze enkel maar een groot vorst en een machtige oorlogsheld zou zijn geweest. Hij wilde
met zijn heldendicht uitdrukking geven aan de vaste overtuiging, dat God-zelf Willem geroepen
had om in Zijn naam de beschermer van geloof en vrijheid te worden in geheel West-Europa.
Hij wilde doen zien, hoe de Hemel door hem in de geschiedenis ingreep, toen de machten
van het Kwaad zich opmaakten om de vrije wereld met geweld en gewetensdwang aan zich
te onderwerpen. God had Willem op diens taak voorbereid door hem de Republiek te doen
bevrijden van de Franse overheersing. Daarna had Hij in hem de liefde voor Maria Stuart
wakker geroepen, en in haar voor hem, om door hun huwelijk een hechte verbintenis tussen
Holland en Engeland mogelijk te maken. Dank zij dit huwelijk werd in 1688 Engeland gered,
en met de kroning van februari 1689 was Willem op de plaats gekomen, die God voor hem
bestemd had en die hem in staat stelde Gods kampioen te zijn. En dat wàs Willem, eerst in
Ierland, daarna op het vasteland. Hij had een lange strijd te voeren, vol tegenslagen en
teleurstellingen, maar omdat het de strijd van God was, stond de uitslag bij voorbaat vast.
Als een tweede Constantijn overwon Willem tenslotte in hoc signo de onoverwinnelijke
Lodewijk XIV en dwong hem tot een vrede die praktisch de status quo van vóór de oorlog
herstelde.
Zo meen ik, dat wij de centrale idee van de Wilhem mogen formuleren. Dat de dichter,
82
toen hij - waarschijnlijk in het voorjaar van 1695 - met zijn werk begon, nog niet weten kon
wanneer en waar de vrede tot stand zou ko-
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men die de overwinning van zijn held bezegelde, doet daar niets aan af: wie met en voor
God streed, moèst uiteindelijk zegevieren. Evenmin wordt deze centrale idee aangetast door
het feit dat Rotgans bij de voltooiing van zijn tweede deel de vrede van Rijswijk niet meer
als een definitieve overwinning van Willem III kon voorstellen en alweer ernstig rekening
moest houden met een nieuwe oorlog. Dat maakt wel de afsluiting van het epos aarzelend
en zwak - zózeer zelfs dat de dichter een eventuele voortzetting aankondigt (die dan naar
de wèrkelijke overwinning had moeten voeren) -, maar laat de fundamentele opzet onverlet.
Men kan niet zeggen, dat Rotgans het licht van zijn centrale idee onder de korenmaat
heeft gezet. Telkens weer geeft hij onomwonden uitdrukking aan zijn visie op de Prins als
uitverkoren Godsheld. Het duidelijkst gebeurt dit aan het einde van boek I, als hij bij het
huwelijk van Willem en Maria - zij het met de restrictie ‘'t Scheen of ...’ - een Engel de
83
bedoelingen laat uitspreken die God ermee heeft. Maar daarnaast staan tal van versregels
in de volgende boeken, die er min of meer direct naar terugverwijzen. Zo komen in boek IV
de Engelsen omtrent Willem tot de conclusie: ‘De Godheid heeft den Held geteelt, om hulp
te biên // Aan 't onderdrukte volk’ (I, blz. 159). Als in boek VI Willem bezig is met de gevaarlijke
overtocht naar Holland in 1691, zet de dichter zijn enige hemel-scène in met de woorden:
‘Maar d'Opperkoning, die voor Wilhems leven waakt, // [...] ziet neder uit de transsen // Van
't heilig hofpaleis’ (II, blz. 80). In boek VIII volgt op de ontdekking van de grote samenzwering
der Jacobieten tegen Willem's leven: ‘zo word die dodelyke slag // Zelf door Gods hand
gestuit, en gansch Euroop behouden’ (II, blz. 182). En dit zijn slechts enkele voorbeelden,
die gemakkelijk vermeerderd zouden kunnen worden. Wanneer wij verder in aanmerking
nemen, dat Rotgans' tijdgenoten met deze visie op Willem III vertrouwd waren en ze
goeddeels met hem deelden, behoeven wij er dan ook niet aan te twijfelen, of de centrale
idee van zijn epos werd door hen volkomen begrepen.

Structureel tekort
Toch ligt juist hier het zwakke punt van de Wilhem. De centrale idee zit er impliciet in, maar
komt er niet expliciet uit. Zij staat op de achtergrond van de handeling, maar is er niet de
agens, de drijvende kracht, van. In structureel opzicht blijft zij een bijkomstigheid in plaats
van het grondmotief te zijn dat alle afzonderlijke gebeurtenissen beheerst en samenbundelt
tot één continu geheel. Het gevolg daarvan is, dat een werkelijke eenheid van handeling
ontbreekt. Structureel gezien is Rotgans' epos, ondanks zijn incidentele verwijzingen naar
de centrale idee, veeleer een juxta-positie van opeenvolgende feiten geworden dan een
com-positie.
De oorzaak daarvan is de aansluiting van de dichter bij de opvatting van Boileau, dat het
merveilleux chrétien als profanerend spelen met het Heilige moest worden afgewezen.
Daarmee werd voor Rotgans de mogelijkheid afgesloten, de strijd van Willem pro libertate
et religione structureel te plaatsen in het grote kader van de metaphysische worsteling tussen
Goed en Kwaad, God en Duivel. Hij hield slechts het merveilleux païen over, dat onmogelijk
de drager kon zijn van een Christelijk grondmotief. Dat kon alleen maar min of meer
rechtstreeks uitgesproken, nièt episch uitgebeeld worden.
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Het is niet overdreven te zeggen, dat de invloed van Boileau funest is geweest voor het
epos van Rotgans. De conceptie is zódanig dat zij - structureel-episch gezien - gedacht was
vanuit het merveilleux chrétien, in geheel dezelfde sfeer als die van Tasso's Gerusalemme
en Vondel's Joannes. Het optreden van Hemel en Hel was er onmisbaar, omdat het gebeuren
zich volgens die conceptie evenzeer afspeelde op bovennatuurlijk als op natuurlijk niveau.
De strijd op aarde kon niet overtuigend worden uitgebeeld zonder de achtergrond van die
tussen God en Satan. Het is de principiële fout van Rotgans niet te hebben begrepen, dat
hij in dit epos Boileau's opvatting niet kon volgen zonder onherstelbare schade voor de
structuur van zijn werk. Misschien mogen wij aannemen dat hij dit op de duur zelf min of
meer is gaan inzen. Dat zou de inconsequentie kunnen verklaren van de éne hemel- en de
éne helle-scène in zijn zesde, respectievelijk achtste boek. Maar daarmee kon uiteraard het
geheel niet meer worden gered; dat blééf de kern missen die agens had moeten zijn.
Het is natuurlijk niet mogelijk aan te geven, hoe de Wilhem naar Tassoniaans-Vondeliaans
model geworden zou zijn. Maar wel kunnen wij ons een denkbeeld vormen van wat er grosso
modo aan Christelijk-wonderbaarlijke episoden te verwachten zou zijn geweest. Het begin
had - evenals in de Gerusalemme en de Joannes - een neerzien van God op de aarde
kunnen zijn, waarbij Hij de machinaties van Lodewijk XIV en Jacobus II waarnam en tot
ingrijpen besloot. Daarop had de roeping van Willem kunnen volgen, eventueel niet door
een rechtstreekse opdracht, maar door hem liefde te doen opvatten voor Maria Stuart. Dan:
alarm in de hel, waar Satan het gevaar doorziet en tegenmaatregelen treft. En verder op
beslissende momenten steeds een evocatie van de begeleidende activiteit op bovennatuurlijk
niveau, ongeveer op de wijze waarop de dichter die in zijn zesde en achtste boek éénmaal
bij zijn narratio betrokken heeft. - Op deze manier zouden de eenheid en continuïteit van de
handeling gewaarborgd zijn geweest, doordat alle gebeurtenissen uit het leven van Willem
geduid hadden kunnen worden als zichtbare exponenten van de nooit aflatende strijd, die
God voert tegen de machten van het Kwaad en de Hel. Of en hoe Rotgans er bij een
dergelijke opzet in geslaagd zou zijn ook de tragiek van Maria's ontijdige dood op
bevredigende wijze binnen dit kader een plaats te geven, is een academische vraag die wij
kunnen laten rusten. De dichter richtte zich nu eenmaal naar Boileau en werd dus niet
geconfronteerd met het probleem, dat zich hier anders wellicht zou hebben voorgedaan.
Overigens dient erkend te worden dat Rotgans - gegeven zijn afwijzing van het merveilleux
chrétien - althans voor de inzet van zijn epos de best mogelijke oplossing heeft gevonden.
Het begin met de bruidsgang en het huwelijk van Willem vestigt onmiddellijk de aandacht
op het decisieve moment van Gods leiding in diens leven. En de dichter onderstreept dat
door het Godsorakel van de Engel die ‘scheen’ neer te dalen om daarop te wijzen: een
compromis tussen Tasso en Boileau, dat nogmaals de incompatibiliteit van de conceptie
met de uitwerking aan het licht brengt. Maar na deze gelukkige inzet ziet Rotgans geen kans
om dit motief de dominerende positie te laten behouden, die het had moeten hebben.

Deel I en Deel II
Hoewel de acht boeken van het epos als één geheel werden ontworpen,
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heeft de afzonderlijke publikatie van deel I in 1698 ze toch doen uiteenvallen in twee helften,
die zich duidelijk van elkaar onderscheiden. Het eerste deel is beter geslaagd dan het tweede.
De dichter schreef het uit de geestdrift van zijn grootse visie met vaart en overtuiging. De
vier boeken voeren - deels retrospectief (het verhaal van Bentinck) - Willem vanaf een
uitzichtloos begin naar het hoogtepunt van de kroning in Westminster Abbey. Ondanks
enkele zwakke punten in de compositie - met name het te lange relaas van de Theems-godin
over de strijd ter zee in boek I, en de te uitgebreide verheerlijking van de vrede van Nijmegen
in boek III - is het een meeslepend verhaal geworden, omdat de dichter er zelf door werd
meegesleept. Een bezwaar is echter, dat door de afzonderlijke publikatie de koningskroning
te veel nadruk heeft gekregen. In het gehéél van het epos moet die kroning worden gezien
als uitgangspunt voor de grote strijd tegen Lodewijk XIV, die erdoor mogelijk werd gemaakt.
Als afsluiting van deel I krijgt zij echter het karakter van een definitieve afronding, waarop
eigenlijk niets meer zou behoeven te volgen: eind- in plaats van tussen-station. Wanneer
twee jaar later het tweede deel verschijnt, kan die indruk niet meer worden weggenomen.
De vier laatste boeken worden eerder beschouwd als een zelfstandig vervolg op de eerste
vier dan als een organische voortzetting daarvan. Het nieuwe exordium aan het begin van
boek V werkte dit misverstand trouwens in de hand.
Maar ook de toon is anders. Rotgans schreef zijn tweede deel niet uit dezelfde geestdrift
voor zijn conceptie als het eerste, althans niet voor wat de laatste boeken betreft. In de
boeken V en VI vallen nog dezelfde vaart en overtuiging op te merken, die karakteristiek zijn
voor de eerste helft van het epos. Weliswaar is het zesde boek wat langdradig in de
beschrijving van Willem's bezigheden tijdens zijn verblijf in Londen tussen de Ierse veldtocht
en het vertrek naar Holland, maar dergelijke inzinkingen komen ook in de compositie van
deel I wel voor. Naar de tóón is er hier nog wel degelijk aansluiting bij de eerste vier boeken.
In boek VII en VIII wordt dat gaandeweg anders. Voor een deel zal dit wel toegeschreven
moeten worden aan het feit dat er - afgezien van de herovering van Namen - geen
spectaculaire successen van Willem te vermelden vielen. De onderwerping van Ierland door
Van Reede en de vernietiging van de Franse vloot bij Kaap La Hogue, beide in boek VII als
‘episode’ ingelast, kunnen dit manco niet goedmaken. Maar de eigenlijke reden lag, dunkt
mij, elders. Toen Rotgans deze boeken schreef, was hij bezig het geloof in zijn concept te
verliezen. De vrede van Rijswijk was niet de definitieve overwinning gebleken, die zij krachtens
dat concept had moeten zijn. Dat maakte het voor de dichter steeds moeilijker aan de
oorspronkelijke opzet vast te houden en naar die vrede toe te werken als naar een apotheose.
In boek VII doet hij dit nog wel, maar zonder de oude geestdrift: plichtmatig. In boek VIII gaat
hij aanvankelijk op dezelfde manier door, tot hij toekomt aan de dood van Maria. In de
beschrijving daarvan kan hij zich nog eens volledig laten gaan, in diepe bewogenheid om
dit tragische sterfgeval. Het wordt een nieuw hoogtepunt. Maar een hoogtepunt, dat organisch
nauwelijks meer met de hoofdhandeling verband houdt. Er wordt geen enkele poging gedaan
om de episode van Maria's dood en Willem's rouw te integreren in de centrale idee van het
epos. Zij staat min of meer apart. In dit verband is het niet zonder betekenis, dat de dichter
bij de inzet van deze episode de hulp inroept van een andere Muze dan Kalliope of Klio, en
wel die van Melpomene, Muze van tragedie en rouwklacht
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(II, blz. 156). - Met enige moeite keert hij daarna weer tot Klio terug, om de twee feiten te
verwerken die nu eenmaal niet onvermeld konden blijven: de verovering van Namen en de
grote samenzwering van de Jacobieten. Vooral van de strijd om Namen weet hij een
verdienstelijke passage te maken. De overwinning van Willem roept bij hem weer iets van
de oude geestdriftige toon wakker. Maar dat kan toch de eenheid en de vaart niet meer in
het epos terugbrengen. De beide laatste episoden blijven vrij los van het geheel staan, en
maken meer de indruk aanhangsel dan onderdeel te zijn. - En dan verzandt tenslotte de
grootse conceptie definitief in het matte slot over de vrede van Rijswijk, waarop ik in het
84
inhouds-overzicht al gewezen heb.
Het tweede deel van de Wilhem demonstreert wel heel duidelijk dat Tasso gelijk had, toen
hij contemporaine geschiedenis als onderwerp voor een epos afwees. Niet alleen om de
door hem genoemde reden, dat bij een fabula over recente gebeurtenissen de verbeelding
te veel aan banden gelegd wordt om tot haar recht te kunnen komen. Oók omdat de politieke
situatie zó snel kan veranderen, dat de interpretatie van de feiten door de dichter en zijn
daarop gebaseerde epische conceptie de kans lopen achterhaald te zijn vóórdat de uitwerking
van die conceptie voltooid is.

§ 6. De ‘Wilhem’ als poëzie
In zijn biographie van Rotgans maakt François Halma een tweetal opmerkingen, die ons
behulpzaam kunnen zijn bij een poging de aard van diens dichterschap te benaderen.
De eerste van deze opmerkingen betreft de wijze waarop Rotgans zijn verzen placht voor
te dragen. Halma deelt daarover mee:
wanneer hy zommige zyner hoogdravende Dichtstukken, in 't gezelschap van
85
vrienden, uitbromde, geschiedde zulks met zoo eene donderende en luidruchtige
uitspraake, dat [...] vloer en wanden scheenen te beeven, en het vertrek noch
naderhant eenige uuren lang met zyne schaterende uitgalminge [...] vervult
86
scheen.
Ook als wij met Te Winkel aannemen dat in Rotgans' tijd ‘het voordragen van verzen met
87
klankrijke, krachtige, ja donderende stem [...] bijna algemeen bewonderd (werd)’, mogen
wij er toch wel van uitgaan dat het hier een excessief geval betreft. Als de dichter slechts
gedaan had wat toentertijd vanzelf sprak, zou Halma dat niet - tot tweemaal toe zelfs - zo
nadrukkelijk hebben vermeld. Rotgans liet zich blijkbaar gemakkelijk door zijn gevoelens
88
meeslepen, waarbij hij de neiging had tot buitensporigheid te vervallen.
Halma's tweede opmerking hangt samen met wat hij vertelt over de gewoonte van de
89
dichter zijn werk telkens weer te overzien en te polijsten. Dit voort-

84
85
86
87
88
89

Zie boven, blz. 748.
uitbromde: uitgalmde.
Lukas Rotgans Poëzy, Voorberecht, blz. [22].
2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V (Haarlem 1924), blz. 13,
noot 1. - Te Winkel geeft geen vind- of bewijsplaatsen voor zijn verzekering aan.
In dit verband is ook de ‘ruzie op de Maarsense trekschuit’ veelzeggend, waarop Mevrouw van
Schaik-Verlee wijst (Rotgans' leven op de keper beschouwd, blz. 92).
Zie boven, blz. 716.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

758

durend herlezen van zijn verzen leidde er vanzelf toe dat ‘hy ze dan ook zoo vast zyn
90
geheugen inprentte, dat hy ze meest, zonder haperinge, van buiten kon opzeggen’. En dat
bracht zijn bezwaren mee. Immers:
hoe het geheugen meer met opgestuuwde gedachten, vooral in gebonde
Parnastaale, wordt bezwaart, hoe ook de geest minder vlugheit heeft in de
bevattinge, en verlustiging van Pindus verrukkende gezichten, en hartstreelende
zoetigheden; gelyk wylen de Dichter, nevens de Heer Vollenhove, my wel hebben
geklaagt, dat de vinding der rymklanken, als ook de keure der gelykzinnige
91
92
woorden, hun heel zwaar vielen ...
Men kan bepaald niet zeggen, dat Halma zich hier erg duidelijk uitdrukt! Ik meen echter, dat
wij het citaat ongeveer als volgt mogen paraphraseren: ‘Doordat Rotgans en Vollenhove
hun vroegere verzen zo vast in het hoofd hadden, konden zij niet meer loskomen van de
daarin gebruikte wendingen, beelden en rijmcombinaties. Die hadden zich in hun geest
gefixeerd en sloten bij het schrijven van een volgend gedicht spontaneïteit en nieuwe vondsten
vrijwel uit. Voor elke situatie en elke emotie lagen de clichés klaar’.
Die vermindering van poëtische flexibiliteit werd nog in de hand gewerkt door de Parnastaal,
die aan het einde van de 17de eeuw voor serieuse verzen als een conditio sine qua non
werd beschouwd. Rotgans schreef zijn epos dan ook ‘in eene zuivere, krachtige, en
93
hoogdravende Parnastaale’, zoals Halma het formuleert. Zoals men weet, wordt met deze
term de dichterlijke taal bedoeld, die zich in de loop der eeuw uit de praktijk - met name van
Vondel - ontwikkeld en gaandeweg een conventioneel karakter gekregen had. Zij bond de
dichters aan verhevenheid van toon, bloemrijke stijl, ongemeenheid van zegging. Vondel
had daarvoor een zó stevige grondslag gelegd, dat zijn invloed telkens weer in hun werk te
herkennen valt. Maar een dergelijke gebondenheid leidt onvermijdelijk tot verstarring. Er
kan binnen de enge grenzen van de Parnastaal eigenlijk alleen nog maar op de traditionele
vormen gevarieerd worden. En het is niet verwonderlijk, dat die variatie veelal gezocht werd
in een vèrder-gaan op de door Vondel gebaande wegen. Tot op zekere hoogte zou men
kunnen zeggen, dat zich de ontwikkeling herhaalt die uit de navolging van Petrarca het
Petrarkisme had doen ontstaan: bepaalde stijl-eigenaardigheden en vormen van beeldspraak
werden uit hun context geïsoleerd en verder uitgewerkt. Daarbij dreigde het gevaar voor
overdrijving tot een préciosité ridicule.
In de poëzie van de Wilhem zijn de sporen van dit alles duidelijk terug te vinden.
Lucas Rotgans was ongetwijfeld van nature een dichter. Wie zijn epos met aandacht leest,
vindt telkens de bewijzen van poëtische verbeeldingskracht, evocatief vermogen en echte
bewogenheid. Maar hij had - vanuit onze huidige opvattingen bezien - zowel zichzelf als zijn
tijd tegen. Hij verviel gemakkelijk tot excessen. De buldertoon van zijn voordracht
correspondeert met de rhetoriek en de hyperbolische beeldspraak van zijn verzen. De
voorbeelden
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liggen voor het grijpen. De algemene verslagenheid aan het hof, als Maria op haar sterfbed
ligt, vindt uitdrukking in de regel: ‘De traanen vloeijen langs de vloeren uit elks oogen’ (II,
blz. 157; cursivering van mij). Typerender nog is de manier waarop Rotgans beschrijft, hoe
Maria zich na haar aankomst in Den Haag bewust wordt van de dominerende plaats die
Willem daar inneemt:
Zy ziet haar Heer, ten top van Staatbewind verheven,
Zyn burgers onvermoeid de goude lessen geeven,
En voeden met een schat orakelen; daar zy,
Verhongert, gaapen naar die honiglekkerny.
5 Zy ziet de Goden van den Staat94 hun welbehagen,
Den Vorst, zo dier geschat, verliefd op d'armen draagen.
(I, blz.102)

De persoonlijke neiging van de dichter om te overdrijven werd gestimuleerd door de opvatting
van zijn tijd, dat dichterlijke taal zich van het gewone spraakgebruik diende te onderscheiden
door ongemene zegging. Hij conformeert zich daar met graagte aan. Op basis van de
Vondeliaanse Parnastaal trekt hij de tendensen daarvan tot het uiterste door. Telkens weer
vermijdt hij ‘gewone’ woorden om die te vervangen door - vaak geforceerde - omschrijvingen
of metonymen. De zee wordt dan het zout of het pekel of de zoute golven of Nereus stroomen.
Oorlogsschepen heten bij voorkeur zeekasteelen of zeesloten, watervesten of watersloten.
Bij een godsdienstige plechtigheid ‘steekt (men) de vlammen aan op Godgewyde altaaren’
(I, 39) of verlichten ‘de verschherboude altaaren [...] 't hooge koor met heilig offervuur’ (II,
48). Meer van dergelijke voorbeelden kan men vinden in de citaten van mijn inhouds-overzicht.
Bij Rotgans is de Parnastaal zó stereotiep geworden, dat zij bijna het karakter krijgt van een
esoterisch idioom. Blijkens Halma's mededeling omtrent de klachten van de dichter over de
moeilijkheid nieuwe rijmcombinaties en synoniemen te vinden, was deze daar zelf niet altijd
95
gelukkig mee. Maar zijn neiging tot excessiviteit en de beperktheid van zijn dichterschap
hielden hem gevangen in het systeem.
Dat alles is weinig geschikt om deze poëzie aantrekkelijk te maken voor een moderne
lezer. Wie Rotgans als dichter recht wil doen wedervaren, moet dan ook trachten door te
dringen tot wat achter de tijdgebondenheid van de uiterlijke vormgeving verborgen ligt. Als
men zich lang en vaak genoeg in de Wilhem verdiept om gewend te raken aan de
eigenaardigheden van Rotgans' Parnastaal, gaat men steeds meer de vaart van zijn
verteltrant waarderen en wordt men gevoeliger voor de poëtische kern van zijn beste
passages. Ik geef van die laatste twee voorbeelden.
In boek I geeft Maria aan Willem haar ja-woord bij een intieme ontmoeting in de paleistuin,
waar de herfst de bomen reeds ontbladerd heeft. De Prins heeft zo juist zijn aanzoek gedaan:
Mariaas aanschyn bloost; zy zwygt, maar d'oogen spreeken,
En melden 't minnevuur, in haare borst ontsteeken.
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de Goden van den Staat: de regeerders, de leden van de Staten.
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De lusthof blaakt van min. 't albaste tuinsiraad,
De beelden schynen zelfs te leeven in dien staat;
5 En lonken tegen een. ja d'Echo voelt in 't herte
Een nieuwe minnevlam, of quynt aan d'oude smerte:
Zy zoekt haar lieveling Narcis' den hoftuin door,
En schreeuwt uit rots en steen: kom hier. waar vluchtge voor?
't Schynt of de bladen aan de dorre boomen groeijen,
10 En doodsche telgen by den winter jeugdig bloeijen.
De liefde ontvonkt het al in dezen blyden dag.
Nu schynt de zonnekar veel schooner als ze plag:
De rossen speelen in de blaakende gareelen.
O tyd, gewenschte tyd, wat zult gy wondren teelen,
15 En heil en zegen door dit huwelyksverbond!
Maria zwygt niet meer; de liefde ontsluit haar mond:
Zy stemt den troudag toe.
(I, blz.38-39)

Ondanks een te-veel aan woorden en aan nadrukkelijkheid is er hier toch iets dat ons treft:
de prille liefde van Maria doet de herfstige paleistuin verkeren in een locus amoenus.
Mijn tweede voorbeeld ontleen ik aan boek VI. Willem is na zijn Ierse veldtocht naar Londen
teruggekeerd en wordt vóór het paleis door Maria begroet. Zij
Treed uit haar hofpaleis, bestuuwt van maagdeschaaren,
Den Koning in 't gemoed. de tabbert, ryk bestrooit
Met helder diamant, bezaait met paerlen, plooit
Om 't levendig albast, en dekt de blanke leden,
5 't Bezielde marmer, net van boven tot beneden
Op 't kunstigst door natuur gevormt. de borst, half naakt,
Ontdekt twee heuveltjes, sneeuwwit en gansch volmaakt,
Die, door de kracht der liefde en haare vreugd bewogen,
Steeds zwoegen op en neêr. de lonken van haare oogen
10 Verdoven t'eêl gesteent', dat uit haar vlechten straalt.
(II, blz.63)

Er is in deze beschrijving niets dat niet conventioneel is. En toch lééft Maria hier en staat zij
vóór ons in de volheid van al haar liefde en schoonheid.

§ 7. Conclusie
Het epos van Lucas Rotgans is een merkwaardige verschijning in de Nederlandse literatuur
van de 17de eeuw. Het is van alles tegelijk en niets daarvan helemaal. Er is altijd weer een
restrictie nodig.
Het is een epos. Maar door de nauwe betrokkenheid van de dichter bij zijn contemporaine
stof en zijn contemporaine held heeft het een hymnisch-laudatief karakter, dat niet bij het
epos past en rechtstreeks stamt uit de vreugdeen lofzangen bij belangrijke gebeurtenissen
van de dag. Wat in de Verovering van Grol nog een spel met de genres was, is dat hier niet
meer. De hymne werd in het epos geïntegreerd.
Het is Vergiliaans. Maar Rotgans is door zijn contemporaine stof te zeer aan de historische
feiten gebonden om aan de Aeneis meer te kunnen ontlenen dan enkele uiterlijkheden: het
begin mediis in rebus, het verhaal-achteraf aan de
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maaltijd, de overwinning als einde, de mythologische omkleding. Met motieven als de brand
van Troje, de liefde voor Dido, en de tocht door de onderwereld kon hij niets beginnen.
Het is nationaal-Christelijk in de trant van Tasso. Maar doordat de dichter zich richtte naar
de opvattingen van Boileau heeft het desondanks een merveilleux païen in plaats van
chrétien. En ook daarbij moet een restrictie worden gemaakt: er is éénmaal een hemel- en
éénmaal een helle-scène.
Het heeft een centrale idee, die het gehele verloop van de handeling omvat en er een
eenheid van maakt. Maar door zijn afwijzing van het Christelijkwonderbaarlijke heeft Rotgans
structureel aan deze idee geen gestalte kunnen geven. Als gevolg daarvan komt de eenheid
van handeling niet tot haar recht.
Het is poëzie. Maar het dichterschap van de auteur blijkt niet sterk genoeg om het te
behoeden voor de gevaren van zijn eigen excessiviteit en voor de verstarrende
conventionaliteit van de contemporaine Parnastaal.
Voor de invloed, die er van Rotgans' Wilhem de Derde is uitgegaan, heeft het laatste punt
nauwelijks betekenis. Zijn tijdgenoten waren niet alleen aan Parnastaal gewend, maar
bewonderden die en wensten niet anders. Zij kwamen er bij vrijwel alle moderne dichters
mee in aanraking en hadden Rotgans bepaald niet nodig om hun op dit punt de weg te
wijzen.
Op episch gebied was deze daarentegen wèl een innovator. Zijn heldendicht werd gezien
als het eerste Renaissancistische epos dat de Nederlandse literatuur had voortgebracht.
Daarmee werd geen depreciatie van Vondel's Joannes de Boetgezant bedoeld. Die werd
volledig in zijn waarde gelaten. Maar vanwege zijn Bijbelse stof kon dit werk niet als
representant van het eigenlijke epos worden aangemerkt. Het behoorde tot een genre apart,
en Vondel zelf had het niet als heldendicht willen benoemen. Bij Wilhem de Derde lag dit
alles anders. Het presenteerde zich openlijk als heldendicht; het bezong de daden van een
krijgsheld en was vol van oorlogsrumoer; het begon evenals de Aeneis met een feestmaaltijd
en een verhaal van vroegere avonturen; het wemelde van mythologische goden en
herinneringen aan de Oudheid. Wat kon men nog meer wensen? Hier had voor het eerst
een Nederlands dichter een epos in de eigen taal gerealiseerd, en daarmee de weg gewezen
voor verdere ontwikkeling van het genre!
Helemaal wáár was dit niet. Vijftig jaar tevoren had Lambert van Bos dat ook al gedaan.
Maar diens werk had geen enkele weerklank gevonden en dientengevolge ook geen invloed
uitgeoefend. Het was aan het einde van de eeuw zó volkomen vergeten, dat de Wilhem
inderdaad als een begin kon worden beschouwd. En ditmaal sloeg dat ‘begin’ wèl aan - niet
omdat Rotgans een zoveel groter dichter was dan Van Bos (met name in de Mauritias),
maar omdat een epopisering van ‘de wondere daaden van dien grooten Koning, Wilhem
den Derden’ - zoals het in het woord-vooraf ‘Aan den Lezer’ heet - tegemoet kwam aan de
97
wensen en verwachtingen van het publiek.
Zo werd dus de Wilhem voor het niet-Bijbelse epos wat de Joannes voor het Bijbelse was:
een primeur en een model. Tegenover de poëtische superioriteit van Vondel stond voor
Rotgans het voordeel van de actualiteit. En ook de
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omvang van zijn werk zal indruk hebben gemaakt: met zijn 8972 versregels is het meer dan
2½ maal zo lang als de Joannes.
Intussen wees de Wilhem in nog sterkere mate dan Vondel's epos in een richting, die
afweek van de epische voorschriften zoals deze op grond van traditie en discussie in de
poëtica waren vastgelegd. Rotgans' heldendicht gaat daar op niet minder dan drie punten
rechtstreeks tegenin. Het behandelt contemporaine stof; het integreert de hymne in de
narratio; het maakt gebruik van een heidens-mythologische apparatuur in een Christelijke
context. Als model voor het profane epos betekende het dan ook een ondermijning van de
eerbied voor de theorie, en fungeerde het onwillekeurig als vrijbrief voor een beoefening
van het genre, waarbij de regels niet meer het normatieve uitgangspunt waren, maar slechts
werden gehanteerd voor zover men er gebruik van wenste te maken (en voor zover men
ze kende).
Aparte vermelding verdient in dit verband de eenheid van handeling. Zoals wij gezien
hebben, is deze in de Wilhem in principe wel aanwezig, maar komt zij door Rotgans' afwijzing
van het Christelijk-wonderbaarlijke structureel niet tot haar recht. Naar het uiterlijke aspect
was er daardoor aanleiding zijn werk op te vatten als een samenstel van opeenvolgende
afzonderlijke ‘handelingen’ - het huwelijk, de bevrijding van de Republiek, de tocht naar
Engeland, de Ierse veldtocht, enz. -, die slechts door de gemeenschappelijke held met elkaar
verbonden waren en tezamen het relaas vormden van diens levensloop. Dit misverstand
opende de weg voor een ontwikkeling van het Nederlandse epos in de richting van de
‘dichterlijke levensbeschrijving’.
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Hoofdstuk XVI
Terugblik en slotsom
Met de overgang van de 17de naar de 18de eeuw begint voor het Nederlandse epos een
periode van ontwikkeling, die zich duidelijk van de voorgaande onderscheidt. Naast de oude
voorbeelden gaan er nieuwe hun invloed uitoefenen, aanvankelijk vooral de Télémaque van
Fénelon en de Henriade van Voltaire. In 1728 verschijnt de eerste vertaling van Milton's
Paradise lost, al spoedig gevolgd door een tweede. Het belangrijkste verschil met de 17de
eeuw is echter, dat men zich nu veel méér op het schrijven van oorspronkelijke epen gaat
toeleggen. Als in 1712 eindelijk een Paulinade het licht gezien heeft, is de drempelvrees
blijkbaar overwonnen en volgt het ene Bijbelse epos op het andere. Wat later en op
1
bescheidener schaal komt ook het profane epos op gang, meest met historische, maar
soms ook met legendarische of contemporaine stof. Voor beide vormen van deze epiek
geldt, dat de verbindingen met de voorschriften van de epische theorie vrij los zijn en in het
algemeen een neiging vertonen steeds losser te worden.
Het jaar 1700 vormt als het ware de waterscheiding tussen beide perioden. Aan de ene
kant verschijnt dan het laatste deel van Rotgans' Wilhem de Derde, aan de andere de eerste
vertaling van de Télémaque: die van D. Ghijs.
Wij staan hier dus op een geschikt punt om - alvorens ons in de epische activiteit van de
18de eeuw te gaan verdiepen - een ogenblik terug te zien op het terrein dat wij in de
voorgaande hoofdstukken hebben verkend, en de voornaamste bevindingen van ons
onderzoek samen te vatten.
Wij hebben kunnen vaststellen, dat tussen 1550 en 1700 het epos een grotere plaats in de
belangstelling en werkzaamheid van onze literatoren heeft ingenomen dan tot dusver uit de
handboeken blijkt. In hoofdzaak bleef deze activiteit echter beperkt tot vertalingen of
bewerkingen. De ontwikkeling van een oorspronkelijk Vergiliaans-Tassioniaans epos werd
door het mislukken van de Constantinade voortijdig afgebroken. Lambert van Bos was niet
bij machte daaraan een nieuwe impuls te geven; zijn episch werk bleef zonder weerklank
en invloed.
Opmerkelijk is de dominerende plaats, die Vondel in de geschiedenis van het Nederlandse
epos uit de 17de eeuw blijkt te hebben ingenomen. Wanneer de tijd van de
rederijkers-vertalingen voorbij is, wordt hij het die de weg wijst naar beoefening van een
Renaissancistische epiek. In de Verovering van Grol

1

Ter vermijding van mogelijk misverstand is het wellicht niet ondienstig eraan te herinneren, dat met
profaan bedoeld wordt: niet ontleend aan de gewijde geschiedenis, niet-Bijbels. Het profane epos kan
dus wel degelijk Christelijke stof behandelen uit de ongewijde historie. Men denke slechts aan Tasso's
Gerusalemme, Rotgans' Wilhem de Derde, Voltaire's Henriade.
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neemt hij een speels-mystificerende aanloop, waarin hij - ook al bedoelt hij met dit werk
‘slechts een zang’ - toch duidelijk laat zien wat er met de hantering van epische motieven
en structuur-elementen te bereiken valt. De sprong die op deze aanloop had moeten volgen,
de Constantinade, bleef uiteindelijk achterwege. Tegenover de negatieve werking, die
daarvan uitging, staat echter dat de Verovering van Grol een positieve stimulans bleef,
waarvan wij meer dan eens de invloed hebben kunnen waarnemen.
Het merkwaardige is, dat de mislukking van zijn oorspronkelijk epos Vondel niet als
gangmaker van de epische activiteit in de 17de eeuw heeft uitgeschakeld. Integendeel! Met
zijn proza-vertaling van de Aeneis bracht hij een nieuwe ontwikkeling op gang. Enerzijds
had zijn voorgang tot gevolg dat er een reeks van klassieke en moderne epen het licht zag,
die eveneens in proza vertaald of bewerkt waren. Anderzijds prikkelde zijn ‘onmacht’ een
Aeneis-in-verzen tot stand te brengen verschillende tijdgenoten tot een poging dit dan in
zijn plaats te doen. Maar in 1660 veroorzaakt Vondel een nieuw keerpunt. De stroom van
proza-vertalingen houdt onmiddellijk op, wanneer hij in dat jaar met zijn Aeneis-in-dichtvorm
als het ware de vrijbrief voor dergelijke vertalingen weer heeft ingetrokken. Verder is hij met
die vers-vertaling zowel chronologisch als qualitatief zijn mededingers vóór. Wanneer hun
werk min of meer als mosterd na de maaltijd verschijnt, blijkt bovendien dat - althans bij de
Noord-Nederlanders - de invloed daarop van zijn proza-Aeneis onmiskenbaar is.
En tenslotte heeft Vondel met Joannes de Boetgezant ook nog de grondslag gelegd voor
een Nederlandse Bijbel-epiek. Weliswaar komt deze eerst in de 18de eeuw tot ontwikkeling,
maar zij werd voorbereid door de roep om een Paulinade waarin de lijn van de Joannes zou
worden voortgezet.
In het algemeen is het géén indrukwekkende bloei, waarmee wij bij ons onderzoek in
aanraking zijn gekomen. De meeste van de besproken werken kunnen niet of nauwelijks
aanspraak maken op literaire verdienste, en zijn slechts belangwekkend in hun historisch
verband. Maar er zijn een aantal uitzonderingen, ten opzichte waarvan ‘een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid’ te verrichten valt. Het gebrek aan belangstelling voor de epiek,
dat zo lang kenmerkend is geweest voor onze literatuur-historie, heeft namelijk geleid tot
onderwaardering van de hoogtepunten op dit gebied, en tot verwaarlozing van werk dat op
het tweede plan wel degelijk aandacht verdient.

Hoogtepunten
Er zijn drie duidelijke toppen in de Nederlandse epiek tussen 1550 en 1700: Coornhert's
Dolinghe van Vlysse, de proza-vertaling van de Aeneis door Vondel, en diens Joannes de
Boetgezant.
De herdichting van de Odyssee door Coornhert is een meesterstuk van poëtisch
aanvoelingsvermogen en dichterlijke creativiteit. Men kan er niet mee volstaan, de Dolinghe
verreweg de beste te noemen onder de rederijkers-vertalingen van klassieke epen. Wij
hebben hier te doen met een hoogtepunt van de rederijkers-poëzie in het algemeen.
Coornhert heeft er recht op, dat dit nadrukkelijker wordt erkend dan tot dusver het geval is
geweest. Hij is niet minder groot als dichter van de Dolinghe dan als auteur van de
Wellevenskunste.
Vondel's proza-vertaling van de Aeneis kan niet anders dan monumentaal
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worden genoemd. De vertaalfouten en onduidelijke passages, die erin voorkomen, doen
daaraan niets af. Men doet Vondel ernstig tekort door de waarde van dit werk aan de juistheid
van zijn vertaling te willen afmeten. Waar het om gaat, is dat hij ‘in zulk een smijdig, krachtig
proza de schoonheid van het werk des dichters, dien hij tot leidsman op zijn
kunstenaarsloopbaan koos, in zijn rijken inhoud, zijn schoone verbeelding (heeft) kunnen
2
weergeven’. Dit proza, hoe volkomen anders ook, handhaaft zich naast het proza van Hooft.
Het is niet meer dan billijk vast te stellen, dat Vondel zich daarin een even groot kunstenaar
betoont als in zijn beste poëzie. De latere berijming van de vertaling heeft er alleen maar
afbreuk aan gedaan.
Joannes de Boetgezant heeft in de literatuur-historie altijd in de schaduw gestaan van
Vondel's grote leerdichten en van zijn tragedies. Daardoor is dit epos nooit duidelijk naar
voren gekomen als een werk met geheel eigen verdiensten. Vondel heeft hier weten te
realiseren wat in Frankrijk aan Saint-Amant en de zijnen niet is gelukt: een verzoening tussen
de eisen van de epische theorie en die van een Bijbelse fabula. Hij bereikte dit op basis van
een grondige vertrouwdheid met de regels van de poëtica, gecombineerd met de moed
daarvan af te wijken wanneer zijn Bijbels onderwerp dat noodzakelijk of wenselijk maakte.
Het resultaat is een klein meesterwerk, al ligt het kernmotief - de stichting van de Kerk - zó
verhuld achter allegorie en prototypie, dat men er bij oppervlakkige lezing gemakkelijk aan
voorbijgaat en kan menen slechts te doen te hebben met een vita Joannis.
Ik heb geaarzeld over de vraag, of ook Rotgans' Wilhem de Derde tot de hoogtepunten
van deze epische periode gerekend moet worden. Tenslotte ben ik evenwel tot een negatief
antwoord gekomen. Naast Coornhert en Vondel kan Rotgans zich als dichter niet handhaven,
en zijn werk ligt niet op het peil van het hunne.

Het tweede plan
Uit mijn aarzeling blijkt echter al, dat de Wilhem ongetwijfeld de sterkste representant mag
worden genoemd van de groep epische werken op het tweede plan, die in aanmerking
komen voor literair-historisch eerherstel. Er vallen tegen Rotgans' epos tal van bezwaren
aan te voeren, zowel van episch-structurele als van poëtische aard. Maar desondanks is
Wilhem de Derde een geïnspireerde en goeddeels geslaagde poging tot realisatie van een
contemporain heldendicht - voor zover een dergelijke poging slagen kòn.
Na Rotgans - wiens epos althans bij name bekend is gebleven - verdient vooral Lambert
van Bos een plaats op het tweede plan. Diens beide historieepen, de Belgias en de Mauritias,
zijn ten onrechte volledig vergeten. Bij de Belgias kan men daarin desnoods nog berusten,
maar de Mauritias is een te gaaf en evenwichtig dichtwerkje om langer buiten onze
literatuur-geschiedenis te worden gesloten. Van Bos' epopisering van de slag bij Nieuwpoort
is daarin zeker niet minder vermeldenswaardig dan b.v. Simon van Beaumont's Jonckheyt
of Westerbaen's Ockenburgh. Bovendien is de Mauritias genologisch een zó zeldzaam
verschijnsel in de Nederlandse 17de eeuw, dat hij ook dáárom niet onopgemerkt mag blijven.
Naast Rotgans en Van Bos als dichters van oorspronkelijke epen zijn er twee epische
vertalers, die naar mijn mening verdienen wat meer naar voren
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te worden gehaald. Een van hen is Jan Hendrik Glazemaker, die van 1654 tot 1658 de Ilias
naar een Latijnse vertaling in Nederlands proza overbracht. Zijn werk heeft geen literaire
pretentie en is niet altijd helemaal vlekkeloos. Maar in het algemeen schrijft hij een prettig
leesbare en heldere tekst, die de lezer boeit en waarin iets van de meeslepende Homerische
verteltrant bewaard is gebleven, ondanks - en misschien ook wel eens: dank zij - het
intermediair van het Latijn. Zijn Iliaden mogen dan buiten de eigenlijke ‘literatuur’ vallen, zij
verrassen door de charme van een degelijk vakmanschap.
De tweede figuur, die ik hier op het oog heb, is de vertaler - beter misschien: de verteller
- van de Aeneis in de rederijkerstijd, Cornelis van Ghistele. Met Die twaelf boecken van
Aeneas, ghenaemt int Latijn Aeneidos is hij voor de Nederlanden de heraut van Kalliope.
Als zodanig wordt hij in de literatuur-geschiedenis wel vermeld, maar zonder dat hij daarin
de waardering krijgt, die hem mijns inziens toekomt. Doordat men zijn bewerking van de
Aeneis naast Coornhert's Dolinghe van Vlysse heeft gesteld, is men die gaan onderschatten.
Inderdaad kan Van Ghistele de vergelijking met Coornhert niet doorstaan en is hij als dichter
verre diens mindere. Maar op zichzelf beschouwd heeft zijn werk wel degelijk positieve
qualiteiten, waarvan zeker niet de minste is dat hij zo goed en boeiend vertellen kan: met
een vaart die de lezer over alle oneffen- en onduidelijkheden van zijn versificatie meevoert.
Van Ghistele heeft niet alleen een begin gemaakt, maar op zijn bescheiden niveau ook een
goed begin.

Curiosa
Verder zijn er twee literaire curiosa door ons onderzoek aan het licht gekomen. Hoewel hun
dichterlijke waarde gering is, zijn zij toch te merkwaardig om in de literatuur-geschiedenis
onopgemerkt te mogen blijven. Zij hebben daarin eenzelfde betekenis als b.v. de Aran en
Titus van Jan Vos: zij illustreren een bepaalde stroming of tendens, en completeren daarmee
het beeld van het geheel.
Het meest verrassend is wel de - helaas onvoltooid gebleven - bewerking van de Orlando
furioso door de Antwerpse rederijker Everaert Syceram, in een Nederlandse aequivalent
van de ottava rima, en met invoeging van de tragische liefdesgeschiedenis van Bel-Imperia.
Die geschiedenis werd aan een andere bron ontleend en past eigenlijk niet goed in de
Orlando, maar bij Syceram verhoogt zij er desondanks de charme van.
Nauwelijks minder merkwaardig is de Batavias van Lambert van Bos: het eerste
legendarische epos in onze literatuur en tevens het enige over Baeto. Na zijn beide
historie-epen waagde de auteur zich daarmee aan zelfstandig verbeeldingswerk in
Vergiliaans-Tassoniaanse trant. Het werd een grondige mislukking, omdat Van Bos niet in
staat bleek tot meer dan navertellen wat hij in zijn bron over Baeto gevonden had, en tot
imitatie van allerlei passages uit de Aeneis en de Gerusalemme. Maar het is een uiterst
boeiende bezigheid hem te volgen in zijn onverstoorbaar voortploeteren van boek tot boek,
en er getuige van te zijn hoe de invloed van Statius gaandeweg die van Vergilius terugdringt
en Tasso's voorbeeld moet wijken voor dat van Ariosto. In mijn hoofdstuk over het epische
werk van Van Bos heb ik de Batavias gekarakteriseerd als een epos dat men ziet (ver)worden
3
tot romanzo. Duidelijker dan een lange
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theoretische verhandeling zou kunnen doen, demonstreert het in zijn falen de rechtmatigheid
van de zware eisen, die door de poëtica aan de epicus werden gesteld. Dat maakt de
Batavias tot een even instructief als interessant curiosum.
Bij de overgang van de 17de naar de 18de eeuw beschikten de adspirant-epici onder de
dichters over twee Nederlandse voorbeelden, die voldoende gezag hadden om door hen
als model te worden aanvaard. Voor het Bijbelse epos konden zij zich richten naar Joannes
de Boetgezant, voor het profane naar Wilhem de Derde. In de quantitatieve beperktheid van
deze voorbeelden school echter een gevaar. Degenen, die hun kennis omtrent het epos
niet van elders aanvulden en zich uitsluitend lieten leiden door wat zij in het werk van Vondel
en Rotgans aan epische richtlijnen aantroffen, moèsten haast wel tot onjuiste conclusies
komen. Doordat zij de daarin voorkomende afwijkingen ad hoc niet als zodanig onderkenden,
gingen zij die beschouwen als normale attributen van het genre. In het Bijbelse epos werden
voor hen de woorden (de prediking) van de hoofdpersoon een legitiem en zelfs essentieel
4
bestanddeel; wij hebben dat reeds kunnen opmerken in De Kruis-held van Pieter Rabus.
Voor het profane epos kreeg de hymnische inslag als het ware kracht van gewijsde.
Ingrijpender nog waren de gevolgen ten aanzien van de eenheid van handeling. In de
Joannes wilde Vondel de twee hoofdmomenten van de stichting der Kerk weergeven: haar
begin met de doop van Jezus en haar bevestiging met Diens dood. Omdat hij het niet
geoorloofd achtte Jezus zelf tot hoofdpersoon van een dichterlijke verbeelding te maken,
koos hij daarvoor Johannes. Maar dit noodzaakte hem tot het opgeven van de formele
eenheid van handeling; hij had te berusten in de tweeledigheid van een composiet-epos. In
de Wilhem kon Rotgans, omdat hij het Christelijk-wonderbaarlijke als agens verwierp, de
innerlijke eenheid van zijn epos structureel niet tot haar recht doen komen. Formeel
beschouwd, deed zijn werk zich voor als een opeenvolging van ‘losse’ episoden in het leven
van zijn held. Zowel voor het Bijbelse als voor het profane epos kon dus, op grond van de
beschikbare voorbeelden, gemakkelijk de mening post vatten, dat de eenheid van held
voldoende was en de eenheid van handeling er niet of nauwelijks op aankwam: een opvatting
5
die vijftig jaar tevoren door Vossius nadrukkelijk verworpen was.
Die opvatting heeft dan ook niet nagelaten zich in de 18de eeuw te doen gelden, met
name in het Bijbelse epos. In het profane werd zij door de invloed van de Télémaque en de
Henriade gecorrigeerd of althans gemitigeerd.
Maar dat is stof voor het volgende deel.

4
5

Zie boven, blz. 696.
Zie boven, blz. 145, sub I, cap. 4.
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Chronologische lijst van de Nederlandse epen verschenen tussen 1550
en 1700
In deze lijst zijn niet opgenomen vertalingen van één enkel boek of canto, óók niet als deze
in de voorgaande hoofdstukken om bepaalde redenen wel werden besproken.
Wèl opgenomen werden Vondel's Verovering van Grol en de twee peripheerepische gedichten
van Pieter Rabus, met het oog op hun betekenis voor de geschiedenis van het epos. Ter
onderscheiding werden zij echter gecursiveerd en tussen vierkante haken geplaatst.
In de kolom ‘Auteur’ wordt de naam van de schrijver vermeld, zoals hij voorkomt op de
titelpagina van de (eerste) uitgave.
Tenzij in de kolom ‘Bijzonderheden’ uitdrukkelijk aangegeven wordt in proza, zijn al de
vermelde werken in dichtvorm.
In de kolom ‘Herdrukken of titel-uitgaven’ worden de titel-uitgaven aangegeven met een *,
terwijl een pijltje verwijst naar de editie die opnieuw werd gebruikt.
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Verschenen
jaar
1554

plaats
Antwerpen

Auteur

1556

Antwerpen

Cornelis van
Ghistele

Deerste sesse
boecken van
Aeneas ghenaemt
Aeneidos

1556

Antwerpen

Cornelis van
Ghistele

Die leste sesse
boecken van
Aeneas, ghenaemt
int Latijne Aeneidos

1561

Haarlem

Dierick
Coornhert

Deerste twaelf
boecken Odysseae,
dat is de dolinghe
van Vlysse

1606

Amsterdam

D.V. Coornhert
ende B.D.

De tweede XII.
Boecken
Odysseae: Dat is,
De Dolinge van
Vlysse

1612

Haarlem

Karel van
Mander

De eerste 12.
Boecken, vande
Ilyadas

1615

Antwerpen

Eueraert
Siceram

Il Divino Ariosto oft
Orlando Furioso

[1617]

Amsterdam

D. Henrick Storm

De eerste ses
boucken [....] van 't
Borger Oorlog der
Romeynen

1620

Amsterdam

D. Heyndrick
Storm

M. Annaevs
Lvcanvs, van 't
Borger oorlogh der
Romeynen

1627

Amsterdam

[I.V. Vondelen

Cornelis van
Ghistele

Titel
oorspronkelijkvertaald of bewerkt
Deerste viere
boecken van Eneas
ende Dido genaemt
Aeneidos

Verovering
van Grol]
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jaar

Bijzonderheden

Herdrukken of
titel-uitgaven

1554

Vrije vertaling van de
Aeneis in 15-regelige
rederijkers-strofen

1556

} samengebonden,
met nieuw titelblad:
‘De twaelf boecken
van Aeneas
ghenaemt Aeneidos’
(1556)

Antwerpen 1583
Antwerpen 1589
↑ *Rotterdam 1599
Rotterdam 1609

1556

} samengebonden,
met nieuw titelblad:
‘De twaelf boecken
van Aeneas
ghenaemt Aeneidos’
(1556)

Antwerpen 1583
Antwerpen 1589
↑ *Rotterdam 1599
Rotterdam 1609

1561

Herdichting van de
Odyssee, boek I-XII,
op basis van een
Latijnse
proza-vertaling ‘ad
verbum’

Delft 1593
Delft 1598
Delft 1606
Amsterdam 1607

1606

Als boven voor
Amsterdam 1609
Odyssee, boek
XIII-XVIII (150
regels). Het
ontbrekende deel
werd aangevuld door
B.D.
In de herdruk van
1609 is de aanvulling
geleverd door I.G.H.

1612

Vertaling van de Ilias, boek I-XII, voor boek
I-XI naar de Franse
vers-vertaling van
Hugues Salel, voor
boek XII naar die van
Amadis Jamyn

1615

Vertaling van de
eerste helft van de
Orlando furioso, in
een Nederlands
aequivalent van de

-
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ottava rima, met
weglatingen en
toevoegingen (de
geschiedenis van
Bel-Imperia)

[1617]

Vertaling van de
eerste zes boeken
van Lucanus'
Pharsalia

1620

Volledige vertaling
van de tien boeken
der Pharsalia

-
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Verschenen
jaar
1646

plaats
Amsterdam

Auteur

Titel
oorspronkelijkvertaald of bewerkt
P. Virgilius Maroos
Eneas

I.V. Vondel

1646

Amsterdam

L.V. Bos

VI. Boecken
V. Boecken
Thebaidos (a)
Belgiados (b)
I Mauritiados
(c)

1648

Amsterdam

L.V. Bos

Batavias, of
Batavische
Aeneas

1649

Amsterdam

J.J. Schipper

De razende Roelant

1651

Amsterdam

G.V.S.

De dooling van
Ulisses

1654

Amsterdam

[J.H.
Glazemaker]

De Iliaden van
Homerus Tweede
Deel

1658

Amsterdam

J.H. Glazemaker

De Iliaden van
Homerus Eerste
Deel

1658

Rotterdam

J. Dullaart

Het verloste
Jeruzalem, van
Torquato Tasso
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jaar
1646

Bijzonderheden
Proza-vertaling van de
Aeneis, in:
‘Publius Virgilivs Maroos
Wercken vertaelt door I.V.
Vondel’

Herdrukken of titel-uitgaven
Amsterdam 1646 (2x)
Amsterdam 1652
Amsterdam 1659
Amsterdam 1675
Amsterdam 1714
Amsterdam 1737

1646

} tezamen vormende de
←*Amsterdam 1647
bundel
(onder de titel: ‘Triodon of
‘Essays ofte Poëtische
Dryling, van Heldendichten’)
Betrachtingen’
a. vertaling van de eerste
helft van Statius' Thebais
b. historie-epos over de tijd
van Alva (1568-1573)
c. historie-epos over de slag
bij Nieuwpoort (1600)

1648

Legendarisch epos in 6
boeken over de lotgevallen
van Baeto

1649

Proza-vertaling van Ariosto's Orlando furioso, naar de
Franse proza-vertaling van
François de Rosset
Ook opgenomen is Rosset's
‘Suitte de ceste histoire’ (tot
de dood van Roeland) onder
de titel ‘De bezadigde
Roelant’

1651

Bewerking van de Odyssee Amsterdam 1720
tot een volksboekje in proza

1654

Proza-vertaling van Ilias,
boek XIII-XXIV, naar een
Latijnse proza-vertaling ‘ad
verbum’ (1650)

1658

Proza-vertaling van Ilias,
boek I-XII, naar een andere meer recente - Latijnse
proza-vertaling ‘ad verbum’
(1656)

1658

Proza-vertaling van Tasso's Gerusalemme liberata, naar

-

-
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Jean Baudoin
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Verschenen
jaar

plaats

Auteur

Titel
oorspronkelijk vertaald of
bewerkt
P. Virgilius
Maroos Eneas

1660

Amsterdam

J.V. Vondel

1661

Dordrecht

L. van den Bos

1661?

's-Gravenhage

Jacob
Westerbaen

[De Eerste ses
Boecken van P.
Virgilius Maroos
Aeneis]

1662

's-Gravenhage

Jacob
Westerbaen

De Laetste ses
Boecken van P.
Virgilius Maroos
Aeneis

1662

Amsterdam

J.v. Vondel

1662

Antwerpen

R.V.E.

P. Virgilius Maro.
Verduijtst.

1663

Gouda

Dirck Doncker

Publius Virgilius
Maroos Twaalf
boekken van
Aeneas

1681

Enkhuizen

[P. Rabus

De Kruis-held,
ofte het Leven
van den Apostel
Paulus]

1689?

Rotterdam?

[P. Rabus

Verlost Britanje]

1698

Utrecht

L. Rotgans

Wilhem de
Derde, I. Deel

1700

Amsterdam-Utrecht L. Rotgans

Wilhem de
Derde, II. Deel

Britannias Of
Herstelde
Majesteyt

Joannes de
Boetgezant
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jaar
1660

Bijzonderheden
Herdrukken of titel-uitgaven
Berijming van de
Amsterdam 1696
proza-vertaling uit 1646, in:
‘Publius Virgilius Maroos
Wercken In Nederduitsch
dicht Vertaelt door J.V.
Vondel’

1661

Gelegenheids-heldendicht op de Restauratie in Engeland
(1660)

1661?

} samengebonden, met nieuw
titelblad:
‘De Aeneis van P. Virgilius
Maro, [....] uyt het Latijn in
Nederduytsche rymen
gebracht door Jacob
Westerbaen’ (1662)
[Een titelblad van ‘De Eerste
ses Boecken’ is niet bewaard
gebleven]

1662

} samengebonden, met nieuw
titelblad:
‘De Aeneis van P. Virgilius
Maro, [....] uyt het Latijn in
Nederduytsche rymen
gebracht door Jacob
Westerbaen’ (1662)
[Een titelblad van ‘De Eerste
ses Boecken’ is niet bewaard
gebleven]

1662

Bijbels epos in zes boeken,
met Johannes de Doper als
hoofdpersoon

1663

Vertaling van de Aeneis,
afgebroken na reg. 46 van
boek VII. De Latijnse tekst op
de even, de Nederlandse op
de oneven bladzijden

s-Gravenhage 1672
(in ‘Het derde deel der
Gedichten van Jacob
Westerbaen’)

Amsterdam 1696
(bezorgd door Abraham
Bógaert)
Brugge 1697
Leiden 1840
(bezorgd door J.M. Schrant)
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Vertaling van de Aeneis ‘met ← *Gouda 1688
't zelfde getal der regelen’
(samen met de
‘Herders-kóuten en
Land-gedichten’)
↑ *'s-Gravenhage 1703

1689?

Alleen bewaard gebleven in
de verzamelbundel van
Rabus' gedichten, uitgegeven
door diens zoon: ‘Gedichten
van Pieter Rabus
(Amsterdam 1741)’

1698

Contemporain epos over
Amsterdam 1710
stadhouder-koning Willem III Amsterdam 1735
tot en met de koningskroning
in 1689

1700

Voortzetting van het epos tot Amsterdam 1735
en met de vrede van Rijswijk
in 1697
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Acket jr., J.M., De didactiek in Willem van Haren's Friso, in: Noord en Zuid X (1887),
Bibliotheek p. 1-6.
42
Algemene Literatuur-Geschiedenis, onder red. van Fr. de Backer e.a., deel I
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[1950]).
73 noot
Huygens, Constantijn, Gedichten: zie onder Gedichten, De, van Constantijn Huygens,
[...].
Iansen, S.A.P.J.H., Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken, diss.
Utrecht (Assen 1971).
257 noot, 277 noot, 281-284, 535 noot
Jacobsen, R., Carel van Mander (1548-1606), dichter en prozaschrijver, diss. Leiden
(Rotterdam 1906).
296 noot, 298 noot, 315 noot
Javion, M., Les traductions françaises de la ‘Gerusalemme Liberata’ au XVIIe siècle,
in: L'Italianisme en France au XVIIe siècle (Actes du VIIIe congrès de la Société
Française de Littérature Comparée), Supplemento al n.35 di Studi Francesi
maggio-agosto 1968 (Turijn 1968), p.79-93.
149 noot, 557 noot, 560, 561 noot
Jonckbloet, W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Groningen
1868-1872). 4e dr. verzorgd door C. Honigh, 6 dln. (Groningen 1888-1892).
19-23, 531 noot
Jorissen, Th., Aan het Vaderland, Eene studie (Haarlem 1872).
43
Kaiser, G., Klopstock: Religion und Dichtung (Gütersloh 1963).
125-136
Kalff, G., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 7 dln. (Groningen 1906-1912).
23-26
Kalff, G., Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw (Haarlem 1895).
224 noot
Kalff, G., Onuitgegeven brieven van Bilderdijk en Feith [over hun bewerking van De
Geusen], in: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde XXIV (1905), p.45-103.
43
Kalff, G., Vondel als vertaler, in: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde
XIII (1894), p.45-72 en 95-115.
389 noot
Kalma, J.J., Bibliografie betreffende de Gebroeders O. Zw. en W. van Haren
(Leeuwarden 1956).
42
Kampen, N.G. van, Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de
Nederlanden, 3 dln. ('s-Gravenhage 1821-1826).
15-19, 20, 21 noot, 22 noten
Kampen, N.G. van, Proeve eener beoordeelende vergelijking der vijf beroemdste
heldendichten van lateren tijd, het Verloste Jeruzalem van Tasso, de Lusiade van
Camoëns, het Verloren Paradijs van Milton, de Henriade van Voltaire, en de Messias
van Klopstock. Zoo met betrekking tot elkander, als in 't bijzonder ook met opzigt tot
de twee meesterstukken der Oudheid, de Ilias van Homerus, en de Aeneïs van Virgilius.
In: Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen,
deel III (Den Haag 1816), p.73-471.
[Afgekort: Van Kampen, Verhandeling].
15, 16, 17 noten, 70
Kampen, Van, Verhandeling: zie onder Kampen, N.G. van, Proeve eener beoordeelende
vergelijking [...].
Kampinga, H., De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de
Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw, diss. Leiden ('s-Gravenhage 1917).
487 noot
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Karsemeijer, J., De dichter Jeremias de Decker (Amsterdam 1934).
662 noot
Kempenaer, A. de, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers (Leiden z.j.
[1928]).
574 noot
Kern, Edith G., The influence of Heinsius and Vossius upon French dramatic theory
(Baltimore 1949).
140 noot
Kil: zie onder Etymologicum Teutonicae Linguae: [...].
Kiliaan: zie onder Etymologicum Teutonicae Linguae: [...].
Kirkconnell, W., The celestial cycle. The theme of Paradise Lost in world literature with
translations of the major analogues (Toronto 1952).
50 noot, 664 noot
Kloos, W., Een Daad van Eenvoudige Rechtvaardigheid. Studies over onze
18eeeuwsche Dichters met Bloemlezing uit hun Werken (Amsterdam 1909).
39 noot
Knuvelder, G.P.M., Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, 5e
dr., 4 dln. ('s-Hertogenbosch 1970- ...).
32-37, 38, 258 noot, 295 noot
Kolkhuis Tanke, J., Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw, Dr. E.J.B. Schonck, diss.
Nijmegen (Utrecht-Nijmegen 1963), p.84-92.
49 noot
Koopmans, J., Arnold Hoogvliet's Abraham de Aartsvader, in: De Nieuwe Taalgids XII
(1918), p.178-201. Herdrukt in: J. Koopmans, Vijf letterkundige studiën over de 17de
en 18de eeuw, verz. door C.M. Geerars (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies
nr.9; Zwolle 1958), p.109-138.
41, 44
Koopmans, J., Willem van Haren's ‘Friso’, in: De Beweging III (1907), p.166-193 en
304-319. Herdrukt in: J. Koopmans, Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de
eeuw, verz. door C.M. Geerars (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr.9;
Zwolle 1958), p.139-184.
42
Koopmans, J., Willem van Haren's Friso [bespreking van het proefschrift van Van
Haselen] in: De Nieuwe Taalgids XVI (1922), p.178-194.
43
Kossmann, F.K.H., Nederlandsch versrythme; de versbouwtheorieën in Nederland en
de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers, diss. Leiden ('s-Gravenhage
1922).
277 noot, 535 noot
Lebègue, R., La tragédie religieuse en France (Parijs 1929), p.206-223.
662 noot
Leendertz Jr., P., Bibliographie der werken van P.C. Hooft ('s-Gravenhage 1931).
350 noot
Leendertz Jr., P., Het leven van Vondel (Amsterdam 1910).
684 noot
Leendertz Jr., P., Uit den Muiderkring (Haarlem 1935).
433 noot
Lenselink, S.J., Joan Luyken en Joannes Antonides, in: De Nieuwe Taalgids LXVII
(1974), p.281-287.
244 noot
Loon, H.E.H. van, Nederlandsche vertalingen naar Molière uit de 17e eeuw, diss.
Leiden ('s-Gravenhage 1911).
562 noot
Lucain, La guerre civile (la Pharsale). Texte établi et traduit par A. Bourgery, 2 vol.,
Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l'Asso-
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ciation Guillaume Budé (Parijs 1926-1929).
345
Lucan, The civil war, with an English translation by J.D. Duff (The Loeb classical library;
Londen-New York 1928).
335 noot
Mak, J.J., Rhetoricaal Glossarium (Assen 1959). [Afgekort: Rhet. Gloss.].
XVI, 294 noot
Mander, Karel van, Den grondt der edel vry schilder-const, uitgegeven en van vertaling
en commentaar voorzien door Hessel Miedema, 2 delen (Utrecht 1973).
224 noot
Marni, Arch., Allegory in the French Heroic Poem of the seventeenth century (Princeton
1936).
90 noot, 163 noot, 164 noot, 165 noten
Martin, H.G., Fénelon en Hollande, diss. Amsterdam G.U. (Amsterdam 1928).
554 noot
Maximilianus O.F.M. Cap., P., Gedichtencyclus voor Anna Bruining, in: Vondelstudies,
verzorgd door L.C. Michels (Terheijden 1968), p.241-332.
644 noten
Maximilianus O.F.M. Cap., P., Joannes de Boetgezant en Buchanan, in: Tijdschrift
voor Nederlandse taal- en letterkunde LXII (1943), p.145-152.
662
Zie ook onder Maximilianus O.F.M. Cap., P., Vondelstudies [...], p.177-185.
Maximilianus O.F.M. Cap., P., Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant, in: Annalen
Kath. Wet. Vereeniging XXXIII ('s-Gravenhage 1941), p.88-156.
40, 661, 673
Zie ook onder Maximilianus O.F.M. Cap., P., Vondelstudies [...], p.3-88.
Maximilianus O.F.M. Cap., P., Vondelstudies, verzorgd door L.C. Michels (Terheijden
1968).
9 noot, 40, 644 noten, 649 noot, 655 noot, 660 noot-662, 674 noten, 682 noot
Meerwaldt, J.D., Het persoonlijk element in Vondels vertalingen van de Griekse tragici,
in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde LVII (1937), p.110-136. Herdrukt
onder de titel Vondel weerspiegeld in zijn tragedievertalingen, in: J.D. Meerwaldt,
Vormaspecten ('s-Gravenhage 1958), p.34-70.
409 noten
Meeuwesse, A.C.M., Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier, diss. Utrecht
(Groningen-Djakarta 1952).
244 noten
Melles, J., Joachim Oudaan, Heraut der verdraagzaamheid, 1628-1692 (Utrecht 1958).
691 noot, 698 noot
Michels, L.C., Berecht van Salmoneus, in: Vondelkroniek X (1939), p.37.
428 noot
Michels, L.C., Een epos van Reael, in: De Nieuwe Taalgids LIII (1960), p.209. [Ook
opgenomen in:] idem, Filologische opstellen, deel IV (Zwolle 1964), p.153-154.
229 noot
Michels, L.C., Vondelkroniek II (1931).
371 noot
Minderhoud, H.J., La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Bibliothèque
de la Revue de Littérature Comparée nr.34; Purmerend 1927).
249 noot, 250 noot
Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, deel I (Hilversum z.j. [1963]), deel III
(Hilversum z.j. [1965]).
54 noot, 123 noot, 445 noot
Montaigne, Essais de: zie onder Essais de Montaigne, [...].
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Muncker, F., Friedrich Gottlieb Klopstock, Geschichte seines Lebens und seiner
2

Schriften (Berlin 1900 ).
122-125
Nauta, G.A., XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Johannis Boccatij ... deur Dirick
Coornhert (Groningen 1903).
280 noot
Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, 10 delen (Leiden 1911-1937).
[Afgekort: N.N.B.W.].
XVI, 485 noot, 574
N.N.B.W.: zie onder Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, [...].
Nijland, J. Aleida, Vondel's ‘Godefroy of Hierusalem verlost’, in: Vondel-kroniek 1
(1930), p.97-108; II (1931), p.57-67, 103-113, 159-169.
[Afgekort: Nijland, J. Aleida, vondel-kroniek].
226-228
Nijland, J. Aleida, Vondel-kroniek: zie onder Nijland, J. Aleida, Vondel's ‘Godefroy of
Hierusalem verlost’, [...].
Oeuvres complètes de P. de Ronsard, ed. Paul Laumonier (Parijs 1914-1919).
83 noot, 96 noot, 154 noot, 158 noot
Oeuvres complètes de Voltaire. Nouvelle édition [...] conforme pour le texte à l'édition
de Beuchot [...], Deel VIII (Parijs 1877).
80 noot, 95 noot
Oeuvres poétiques de N. Boileau, ed. Ed. Fournier (Parijs 1880).
91 noten
Oeuvres poétiques de Jacques Peletier du Mans, ed. L. Séché, avec notice
biographique, commentaire et notes par Paul Laumonier (Parijs 1904).
280 noten, 289 noot
Oudemans, A.C., Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek, 7 delen
(Arnhem 1870-1880).
619 noot
Overdiep, G.S., D.V. Coornhert, in: Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,
deel III, p.351-387.
287 noot, 289 noot
Peletier du Mans, Jacques, Oeuvres poétiques: zie onder Oeuvres poétiques de
Jacques Peletier du Mans, [...].
Pernicone, V., Storia e svolgimento della metrica, in: Tecnica e teoria letteraria (Milaan
2

1951 ).
63 noot
9

Pichon, R., Histoire de la littérature latine (Parijs 1924 ).
336 noten, 449 noot, 450 noot
Poetical, The, Works of Edmund Spenser, ed. J.C. Smith and E. de Selincourt
18

(Londen-New York-Toronto 1960 , [Introduction by E. de Selincourt].
101 noot, 102 noten, 103 noten, 104 noten, 105 noot, 106 noot, 107 noot
Polak, H.J., De Gebroeders van Haren, in diens Studiën (Zutphen 1888), p.1-106.
42 noot
Praag, J.A. van, La Comedia Espagnola aux Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe siècle,
diss. G.U. Amsterdam (Amsterdam z.j. [1922]).
574 noot
Praag, J.A. van, [onderzoek naar herkomst van de novellen uit Lambert van Bos'
Dordrechtsche Arcadia en Zuydt-hollandtsche Thessalia], in: Neophilologus XV (1930),
p.81-84; XVII (1932), p.214-217; XX (1935), p.271-272.
445 noot
Pretorius, S.J., Joannes de Boetgezant, 'n studie van 'n 17e-eeuwse
Christelik-Renaissancistiese epos. Onuitgegeven proefschrift Universiteit van die
Witwatersrand, Johannesburg; oktober 1965.
40
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Pretorius, S.J., Die stryd tussen hemel en hel. 'N poging tot 'n verklaring van Vondel
se Christelike epos Joannes de Boetgezant (Pretoria 1972).
40, 663-665, 666 noot, 669, 679 noot-682 noot
Prinsen JLzn., J., Vondels proza, in: WB I, p.25-126.
765 noot
Zie ook onder Werken, De, van Vondel, [...].
Rademaker ss.cc., C.S.M., Gerardus Joannes Vossius (1577-1649), diss. Nijmegen
(Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr.21; Zwolle 1967).
140 noten
2

Rajna, P., Le fonti dell' Orlando Furioso (1900 ).
64 noot
Rhet. Gloss.: zie onder Mak, J.J., Rhetoricaal Glossarium [...].
Ripa, C., Iconologia, of uytbeeldingen des Verstands [...], uyt het Italiaens vertaelt door
D.P. Pers (Amsterdam 1644).
723 noot
Rispens, J.A., De geharnaste dromer: Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter
(Kampen 1960).
194-199
Rombauts, E., Humanisme en Renaissance in de Zuidelijke Nederlanden, in:
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel III (Antwerpen-Brussel,
's-Hertogenbosch z.j. [1944]).
257 noot
Ronsard, P. de, Oeuvres complètes: zie onder Oeuvres complètes de P. de Ronsard,
[...].
Royer, A., Études littéraires sur l'Araucana (Dijon 1879).
77 noot
Samuël Coster's Werken, uitgegeven door R.A. Kollewijn (Haarlem 1883).
358 noot
Sayce, R.A., The French biblical epic in the seventeenth century (Oxford 1955).
4 noot, 6 noot, 12 noot, 30 noot, 50 noot, 51 noot, 89 noten, 90 noten, 156 noot, 159
noot, 160 noten, 161 noten, 162 noot, 163 noot, 165 noot
Schaik-Verlee, A.M.C. van, Rotgans' leven op de keper beschouwd, in het W.A.P.
Smit-nummer van De Nieuwe Taalgids (Groningen 1968), p.87-93.
707 noten, 757 noot
Slooten, M.E. van, Waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid in Rotgans' epos ‘Wilhem
de Derde’, in: De Nieuwe Taalgids LXIII (1970), p.187-197.
42, 44, 708 noot, 719 noot, 726 noot, 731, 740 noot
Smit, W.A.P., Het Baeto-epos dat geschreven werd, in: Versl. en Meded. van de Kon.
Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde 1971, p.11-26.
42, 431 noot, 434 noot
Smit, W.A.P., Hoofts ‘Ariadne’ en Ariosto, in: De Nieuwe Taalgids XLII (1949), p.93-94.
224 noot
Smit, W.A.P., Twaalf studies (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr.29;
Zwolle 1968).
41, 224 noot
2

Smit, W.A.P., Van Pascha tot Noah, deel I (Zwolle 1956), deel II (Culemborg 1970 ),
deel III (Zwolle 1962).
8 noot, 110 noot, 175 noot, 387 noot, 398 noot, 431 noot, 662 noot
Smit, W.A.P., La vogue de l'épopée biblique dans les Pays-Bas au XVIIIe siècle, in:
Études germaniques XIX (1964), p.337-348. Herdrukt in: W.A.P. Smit, Twaalf studies
(Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr.29; Zwolle 1968), p.99-111.
41, 44
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Smit, W.A.P., Vondel en het epos, in: De Nieuwe Taalgids LIX (1966), p.405-418.
40, 229 noot, 432 noot
Spenser, Edmund, The Poetical Works: zie onder Poetical, The, Works of Edmund
Spenser, [...].
Spingarn, J.E., A history of literary criticism in the Renaissance (New York 1899).
66 noot
Stakenburg, A., Onno Zwier van Haren, De Geuzen, voorzien van een inleiding en
aanteekeningen, diss. Utrecht (Santpoort 1943).
43, 44
Starter, J.J., Friesche Lust-hof, ed. J.H. Brouwer (Zwolse Drukken en Herdrukken
nr.49A; Zwolle 1966).
332 noot
Starter, J.J., Friesche Lust-hof, ed. J. van Vloten (Utrecht 1864).
332 noot
Statius, with an English translation by J.H. Mozley, [...] in two volumes, The Loeb
3

Classical Library, deel I (Londen-Cambridge Mass. 1961 ).
449, 450 noot, 452
Sterck, J.F.M., Enkele aanrakingspunten tusschen Vondel en Dante, in: Rondom
Vondel. Studiën over den dichter en zijn kring (Amsterdam 1927).
658 noot
Sterck, J.F.M., Het leven van Vondel 1627-1640, in: WB III, p.3-34; Het leven van
Vondel 1656-1660, in WB VI, p.3-15.
366 noot, 415 noot
Sterck, J.F.M., Oorkonden over Vondel en zijn kring (Bussum 1918).
368 noot, 369 noot
Sterck, J.F.M., Rondom Vondel (Z. pl. [Amsterdam] 1927).
367 noot, 658 noot
Sterck, J.F.M., Vertaling van Tasso, in zijn bundel Oorkonden over Vondel en zijn kring
(Bussum 1918), p.83-104.
226 noot
Sterck, J.F.M., Vondel-brieven (Amsterdam-Sloterdijk 1935).
4 noot, 7 noot, 229 noten, 230 noten, 231 noot, 367 noot, 386 noot, 402 noten, 412
noot
Sterck, J.F.M., Vondel en de kring van Dr. Fr. van den Enden, in zijn Hoofdstukken
over Vondel en zijn kring (Amsterdam 1923), p.65-77.
415 noot
Stuiveling, G. Memoriaal van Bredero (Culemborg 1970).
340 noot
Tasso, Torquato, Discorsi dell' Arte Poetica e del poema eroico, a cura di Luigi Poma
(Bari 1964). [Afgekort: Discorsi (Poma)].
150 noten, 151 noten, 152 noot, 153 noten, 154 noten, 157 noot
Thibaut de Maisières, M., Les poèmes inspirés du débutt de la Genèse à l'époque de
la Renaissance (Leuven 1931).
50 noot, 72 noot
Thijssen-Schoute, C.L., Jan Hendrik Glazemaker, de zeventiende-eeuwse aartsvertaler,
in haar posthume bundel Uit de Republiek der Letteren ('s-Gravenhage 1967),
p.206-261.
584 noot-587 noot
Tillyard, E.M.W., The English epic and its background (Londen 1954).
6 noot, 11 noot, 53 noot, 55-59, 66 noot, 73 noot, 101 noten, 107, 108 noten, 109
noten, 112 noot, 335 noot
Toinet, R., Quelques recherches autour des poèmes héroïques-épiques français du
dixseptième siècle, 2 dln. (Tulle 1899-1907).
12 noot, 90 noot
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Unger, J.H.W., Bibliographie van Vondels werken (Amsterdam 1888).
387 noot, 389 noot, 641 noot
Veen, P.A.F. van, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken.
Het hofdicht als tak van een georgische literatuur, diss. Leiden (Den Haag 1960).
51 noten
Verdenius, A.A., Vondel tussen Latinisten, in: De Nieuwe Taalgids XXXV (1941),
p.225-229.
412 noot, 635 noot
Verkuyl, P.E.L., Battista Guarini's ‘Il Pastor fido’ in de Nederlandse dramatische
literatuur, diss. Utrecht (Assen 1971).
399 noot, 612 noot-615, 619 noot
Verwey, A., Vondels vers (Santpoort 1927).
248 noten, 388 noot, 390 noot, 425 noot, 440 noot, 684 noot
Vianey, J., L'Arioste et la Pléiade, in: Bulletin Italien I (1901), p.295-317.
84 noten, 85 noot, 88 noot
Vis, G.J., Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van
de Voorredes bij zijn gedichten (1819-1821), diss. Amsterdam S.U. (Zwolle 1967).
194 noot, 195 noten, 196 noten, 366 noot
Voltaire, Oeuvres complètes: zie onder Oeuvres complètes de Voltaire [...].
Vondel, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, verzorgd en ingeleid door Albert
Verwey (Amsterdam 1937).
684 noot
Vondels Vergilius-vertalingen, toegelicht door A.A. Verdenius, in: WB VI en VII.
389 noot, 390 noot
Zie ook onder Werken, De, van Vondel, [...].
Vondel, Werken: zie onder Werken, De, van Vondel, [...].
Vreese, W. de, Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt, in: Versl. en Mededel.
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterk. (Gent 1911), p.113-152.
226 noot
Vries, Jeronimo de, Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde. In:
Werken van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, deel III en IV. [Een
aantal exemplaren ook afzonderlijk uitgegeven in 2 dln.]. Tweede, ongewijzigde druk
in 4 dln. (Amsterdam 1835-1836).
12-15, 17
Waal, H. van de, Drie eeuwen vaderlandsche geschiedenis-uitbeelding 1500-1800. 2
delen ('s-Gravenhage 1952).
487 noot
Warners, J.D.P., Translatio, imitatio, aemulatio, in: De Nieuwe Taalgids XLIX (1956),
p.289-295; L (1957), p.82-88, p.193-201.
8 noot
Wassenaer, Nicolaes van. Harlemias: zie onder Harlemias. [...].
WB: zie onder Werken, De, van Vondel, [...].
Weevers, Th. Coornhert's Dolinghe van Ulysse, de eerste Nederlandse Odyssee, diss.
Leiden (Groningen-Batavia 1934).
247 noot, 249 noot, 257-261, 272 noot, 275-295, 317-331, 592 noot
Werken, De, van G.A. Bredero, uitg. J. ten Brink e.a., deel III (Amsterdam 1890).
340 noot
Werken van G.A. Bredero, met inl. en aant. van J.A.N. Knuttel, deel III (Leiden 1929).
340 noot
Werken, De, van Vondel, 10 delen (Amsterdam 1927-1937), (de z.g.
Wereld-bibliotheekeditie).
[Afgekort: WB].
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XVI, 4 noot, 6 noot, 9 noot, 10 noot, 40, 56 noot, 71 noot, 225 noot, 228 noot, 230 noot,
265 noot, 358 noot, 364-371 noot, 376 noot, 377 noot, 387 noot, 389-439, 475, 515
noot, 521 noot, 599 noot, 600 noot, 601 noot, 608-610, 616 noot, 618 noot, 622, 628
noten, 630-632, 638-658, 663, 667 noten-669 noot, 673 noot, 674 noten, 679 noot,
681 noot-684 noot, 695 noot, 699 noot, 701 noot, 719 noten, 730 noot, 738, 746 noot,
765 noot
Zie ook onder Prinsen JLzn., J., Vondels proza [...]; Sterck, J.F.M., Het leven van
Vondel [...]; Vondels Vergilius-vertalingen, [...].
Westerbaen, Jacob, Minneliederen, verzorging en inleiding S.F. Witstein, Stichting De
Beuk (Amsterdam 1956).
601 noten
Wickenden, N., Early modern historiography as illustrated by the work of G.J. Vossius
(Cambridge 1963). [Onuitgegeven dissertatie].
140 noot
Wieder, F.C., W. van Harens Friso, in: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en
letterkunde XVI (1897), p.21-24.
42
Wille, J., De Literator R.M. van Coens en zijn kring. Studiën over de achttiende eeuw,
Deel I (Zutphen 1937).
168 noot, 175 noten
Winkel, J. te, De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, 2e dr., 7 dln.
(Haarlem 1922-1927).
13 noot, 20 noot, 26-32, 49 noot, 52 noot, 176 noot, 183 noot, 297 noot, 378 noot, 531
noot, 574 noot, 599 noot, 704 noot, 757 noot
Winkler Prins Encyplopaedie, 7e dr., deel IV (1967); 6e dr., deel VI, IX en XII.
445 noot, 584 noot, 658 noot, 686 noot
WNT: zie onder Woordenboek der Nederlandsche Taal [...].
Woordenboek der Nederlandsche Taal ('s-Gravenhage-Leiden 1882- ...).
XVI
[Afgekort: WNT].
Works, The, of Guillaume De Salluste Sieur Du Bartas, ed. U.T. Holmes Jr., J.C. Lyons
and R.W. Linker, 3 delen (Chapel Hill 1935-1940).
86 noten, 87 noten, 378 noot, 379 noot
Worp, J.A., De briefwisseling van Constantijn Huygens, deel IV ('s-Gravenhage 1915).
412 noot
Worp, J.A., De gedichten van Constantijn Huygens: zie onder Gedichten, De, van
Constantijn Huygens, [...].
Worp, J.A., Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, deel I
(Groningen 1904), deel II (Groningen 1908).
224 noten, 466 noot, 531 noot, 574 noot
Worp. J.A., Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria
Tesselschade ('s-Gravenhage 1918).
72 noot, 225 noten, 226 noten
Worp, J.A., Jacob Westerbaen, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde
VI (1886), p.161-280.
602 noot, 605 noot
Worp, J.A., [over de Orlando-vert. van Everaert Syceram] in: Jahrbuch der deutschen
Shakespeare-Gesellschaft XXX (1894), p.183-192.
531 noot
Zeij S.J., P. Jac. J., Joannes de Boetgezant na drie eeuwen leesbaar en leerzaam
voor iedereen, met aantekeningen (Roermond-Maaseik 1955).
40
Zischka, G.A., Index Lexicorum, Bibliographie der Lexicalischen Nachschlagewerke
(Wenen z.j. [1959]).
190 noot
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Registers
A. Personen
De namen van personen uit literaire werken zijn gecursiveerd.
Aa, A.J. van der, 485 noot, 574-575
Aäron, 659
Abbadona, 131-132, 134, 185
Abdias: zie onder Obadja.
Abdiël, 131
Abel, 133
Abraham, 17, 24, 27, 35 noot, 137, 161, 171, 177, 179, 192, 659, 669
Acestes, 476 noot, 497
Achates, 263, 267, 417, 493
Achilles, 80, 84 noot, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 159, 163, 170, 177, 262, 280,
304-307, 312, 365, 627-628
Achior de Ammoniet, 88
Acket jr., J.M., 42
Acrisius, 630-631
Actius Sincerus: zie onder Sannazaro, Jacopo.
Adam, 16 noot, 110, 112-115, 119, 120, 121, 126-128, 130, 132, 133, 137, 199 noot,
646, 658, 659, 674, 677, 683 noot
Adamastor, 75
Adolf van Nassau, 459, 461, 462
Adonis, 72
Adramelech, 131
Adrastus, 448
Aegisthus, 576
Aeneas, 8, 9, 28 noot, 64 noot, 74, 77, 84, 95, 96, 97, 99, 102, 143, 144, 145, 146,
148, 163, 170, 177, 236, 248, 252, 255, 256, 262-272, 364, 365, 369, 375, 403, 405,
408, 409, 410-411, 414, 415, 417, 432, 433 noot, 437, 438, 449, 462, 465, 467, 468,
469, 476 noot, 478 noot, 484, 488, 492, 496-512, 519, 537-539, 545 noot, 572, 600,
606-610, 615, 617-622, 630, 645-647, 655, 657, 660, 670, 671, 674, 679, 682, 695,
702, 714, 718, 720, 721, 730, 740, 746, 750
Aeolus, 239, 365, 493, 695, 721, 726, 735, 752, 761 noot
Agamemnon, 80, 304-307, 576, 587 noot
Agostini, Niccolo degli, 64
Agrammes, 171
Aitzema, 445
Ajax (zoon van Telamonus/zoon van Oïleus), 313, 590
Akrisius: zie onder Acrisius.
Akryzius, 578
Albertus, aartshertog van Oostenrijk, 476-479
Alcides: zie onder Hercules.
Alcimede, 452-454
Alcina, 498-499, 511, 529, 531
Alcinous, 146, 148, 276, 290, 292, 580
Alecto, 372, 374, 461, 462, 468, 495, 519, 628, 630-631, 652
Alembert, d', 181 noot
Aler, J.M.M., 135
Alexander de Grote, 142, 365, 506
Alfonso II d'Este, 369, 644
Alkinoäs: zie onder Alcinous.
Alphen, Hieronymus van, 181, 182
Alphen, P.J.M. van, 256, 257
Alva (hertog van), 105 noot, 236, 456, 773
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Alva, (hertog van), 461-470, 519
Amalia van Solms, 364, 375-377
Amata, 610, 630, 652
Amor, 537, 539 noot, 566-567
Ananias, 697
Anchises, 369, 433 noot, 434, 497, 507, 660, 718
Ancxt, Maria, 253-254
Andreas, Don, 540
Andriessz., Abraham, 448, 514
Andromache, 84, 302, 311-315, 316, 405, 408, 417, 590, 621
Andromeda, 655
Angelica, 64, 65, 67, 534-539, 541, 549
Ang(i)ers, Comte d'/Grave van: zie onder Ro(e)land/t.
Anna (profetes), 133, 660
Anna (zuster van Dido), 264-265, 267, 405, 600, 608
Anna van der Noot, 375
Anna van Saksen, 456
Anna (Stuart, dochter van Jacobus II), 700
Annas, 654, 656, 676
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Antonides van der Goes, J., 47, 51, 52, 166-168, 206, 241-245, 246, 688-692, 705
Antonio van Portugal, 456
Antonius (, Marcus), 655
Apelles, 655
Apollion, 651-652, 654 noot, 656, 676, 683, 701, zie ook onder Abbadona.
Apollo, 143, 187, 220, 270, 293, 294, 304-306, 421, 496, 497, 541, 566 noot, 708 noot,
738, 754, zie ook onder Ph(o)ebus.
Apollonius Rhodius, 83
Arenberg(h), 459, 461, 462
Aretas, koning, 657
Argia, 448
Argillano, 495
Argas, 524
Ariadne, 224, 492 noot
Ariosto, Ludovico, 48, 63, 64-65, 66, 67, 69, 71 noot, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 84, 86,
88, 90 noot, 101, 102, 104, 107, 109, 118 noot, 136, 154, 214, 215, 223, 224, 235,
265, 488, 489, 498, 499, 503, 512, 513, 527, 529-555, 561, 570-572, 591, 766
Aristobulus, 665
Aristoteles, 4, 17 noot, 58, 65, 66, 86, 103, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 148, 149,
150 noot, 153, 155, 156, 158, 159, 169, 181, 183, 186, 197, 201, 529
Armida, 69-70, 99, 174, 224, 364, 505, 555-556, 557 noot, 558, 561, 566-569, 572
Arminius, 184 noot
Artemis, 321
Arthur (koning), 153
Arthur, 103, 104-106, 108, 496
Ascanius, 270, 365, 405, 406 noot, 408, 478 noot, 496, 617-619, 621
Asterion, 500, 501
Astianacta: zie onder Astyanax.
Astolfo, 67
Astraea, 702 noot
Astyanax (Astianacta), 84, 311, 317, zie ook onder Francus en Scamandrius.
Athene: zie onder Pallas Athene.
Atlas, 576, 738
Attila, 53
Augustus, 84, 412, 421, 422, 430, 736
Ausonius, 51
Autiloch: zie onder Autolycus.
Autolycus, 330

Bacchus, 74-77, 380, 383, 451, 454, 492
Backer, Fr. de, 135 noot, 336 noot
Baeck, Jacob, 402
Baeck, Joost, 229 noot, 395-397, 426, 592
Bael: zie onder Balen, hopman van.
Baerle, Van: zie onder Barlaeus, C.
Baeto, 236, 431, 432, 433, 434, 435, 484-487, 488, 491, 492-512, 527 noot, 766, 773,
zie ook onder Bathus.
Baïf, Jean-Antoine de, 83
Balen, hopman van, 478
Barentsz., Hendrick, 213, 274, 275, 319, 324
Barlaeus, C., 218, 225, 226, 229, 412-413, 443
Barnabas, 694
Bartas, G.S. du, 48, 49, 50, 72, 85-88, 89, 90, 109, 378-383, 655, 672
Basilius de Grote, 50
Batavus, 488 noot
Bathus, 485-487, 495 noot, zie ook onder Baeto.
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Bato: zie onder Baeto.
Batteux, Charles, 181 noot, 182, 183, 186, 187, 192
Baudoin, Jean, 89, 149-154, 155, 164 noot, 557, 560-569, 571, 572, 591, 773
Baur, F., 12 noot
Bayle, Pierre, 688
B.D., 213, 274, 275, 276 noot, 316-331, 581, 582, 770-771, zie ook onder Dwinglo,
Bernardus.
Beall, Chandler B., 66 noot, 88, 89, 90 noot, 91 noot, 149 noot, 152, 560
Beaumont, Simon van, 765
Becker, B., 324
Beekman, A., 50 noot
Belge, 105-106
Bel-Imperia, 540-541, 542, 543, 766, 771
Belisarius, 65
Bellay, Joachim du, 82, 83, 87
Belleau, Remy, 83, 87
Bellona, 79, 725, 732, 744, 748, 753
Belloni, Antonio, 63 noten, 72 noot
Belphoebe, 104
Belzebub, 701, 734
Benjamin, 127-128
Bentin(c)k, 729-731, 750, 756
Berg, W. van den, 165 noot
Bergh, Bernard van den, 594
Bever(e), C. de (= Cornelis van Beveren?), 516, 523
Beverwaert: zie onder Lodewijk van Nassau-Beverweerd.
Beverwijck, Anna van, 560, 561
Beverwijck, Jan van, 560
Bicker, familie, 429, 430, 433
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Bilderdijk, W., 14, 19, 23, 26, 31, 36, 37, 41, 44, 198, 199, 200, 201, 203 noot, 204
Bitaubé, 181 noot, 186
Blackmore, Richard, 108
Blaeuw, 402
Blair, Hugo, 201, 202, 203
Blasius, Joan, 604, 634
Blok, P.J., 476
Blijenbergh, Willem van, 514, 516
Bodmer, Johann Jakob, 123, 137
Boelens, familie, 429, 430, 433
Boelens, Andries, 430, 433
Bógaert, Abraham, 241, 642-643, 668 noot, 775
Boiardo, Matteo Maria, 63-64, 65, 73, 78, 101, 102, 109, 546
Boileau, Nicolas, 49, 90-91, 96, 123, 158, 174, 179, 187, 245, 715, 721-722, 725, 743,
747, 752-755, 761
Boitel, Claude, 581-582
Bomhoff, J.G., 54
Bonnà, 163
Bonser, Jacob, 625
Bor, 457, 459, 464 noot
Bosch, J., 41
Bos(ch), Lambert van (den), 42, 217, 236-237, 332, 434, 441, 445-528, 529, 530, 560,
585, 652 noot, 670, 726, 728 noot, 732, 736 noot, 743, 752, 761, 763, 765-766, 772,
774, zie ook onder Silvius, Lambertus.
Bosscha, Herman, 201
Bossu, 464, 468, 470 noten, 471
Bossu, le père René le, 158, 159, 160, 161 noot, 165, 181 noot, 186, 193
Bostoch, 479
Boufflers, maarschalk, 747
Bouillon, Godfried van, 9, 66-70, 164, 226, 230, 373, 379, 384, 467, 469, 470, 477,
495, 519, 555-556, 562, 565, 641, 645, 670, 714, 719, 732 noot
Bouman, Johannes, 546
Bouman, P.J., 668
Bourgery, A., 345, 346, 348, 357
Bowra, C.M., 53, 54, 55, 66 noot, 73, 75, 76
Brach, Pierre de, 556-557
Bradamante, 65, 540
Brances, 495
Brand, C.P., 66 noten
Brandt, Geeraardt, 53, 229, 230, 231, 232, 233 noot, 243 noot, 386, 395, 401 noot,
412-413, 443, 637, 641, 642, 722
Brandt, Joannes, 722-723, 724
Bray, René, 7, 88, 90, 91 noot, 135 noot, 140 noten, 149 noot, 152, 154-165, 172
noten, 190 noot, 217
Bredero, G.A., 332, 340, 341, 347 noot, 352, 353, 354, 355, 359, 577
Breen, Ds. Daniël de, 231
Breitinger, 123
Breyer, Lucas, 300
Brink, J. ten, 340 noot
Briseis, 304-306
Broekhuizen, Joan van, 722
Broere, Cornelis, 36
Brom, G., 12 noot, 13, 20 noot, 23, 27 noot
Brouwer, J.H., 332 noot
Brugmans, J.I., 485 noot
Bruin, C.C. de, 254 noot, 691 noot
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Bruining, Anna, 643-644, 668, 684 noot
Bruno, Henrick, 625, 626 noot, 627, 629, 630, 633-635
Brutus, Lucius Junius, 358
Buchanan, George, 662-663, 665
Buckingham, 520
Burch, J. vander, 226
Burgh, Pieter la, 414
Burman (de Oude), Pieter, 722
Bussy-Rabutin, Roger de, 91
Buijnsters, P.J.A.M., 181
Byron, 107
Cabeljau, Jonas, 562
Cacus, 411, 412 noot, 438, 439, 509
Caesar, 147, 169, 170, 333, 334, 335, 338, 340, 341, 343, 347 noot, 350, 353, 357,
358, 359
Caesar, 340-344, 348-349, 358, 361, 463, 703
Cahen, Albert, 92 noot, 93, 94 noten
Calchas, 304-307, 589-590
Calderón, 77
Callimachus, 83
Calliope, 723 noot, zie ook onder Kalliope.
Calybe, 462, 652
Calypso, 94 noot, 576
Camilla, 502, 506, 511
Camões, Luis Vaz de, 62-77, 78, 79, 81, 99, 100, 109, 144, 187, 258, 259, 294, 380
Camphuysen, Dirck Rafaelsz., 555
Campos y Serrano, C.M. de, 77 noot
Capuani, A., 66 noot
Carle, Lancelot, 280 noot
Carpentier, Roeland de, 515, 516, 521 noot
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Casparus, abt van St. Blasiën, 276, 285 noot, 288, 289, 293 noot, 300, 319, 320, 327,
330
Castelein, Matthijs, 257 noot, 277 noot, 281-284
Castelvetre, 159
Castro, Ines de: zie onder Ines de Castro.
Catil, 504
Catmeer, 496, 497
Cato, 338, 343, 350, 352, 357
Cats, Jacob, 344, 599-600
Catullus, 64, 386 noot
Caukercken, C. van, 611
Celaeno, 408, 630
Cerda, De la, 392, 631 noot, 674
Certon, Salomon, 327, 581-582
Cervantes, 77, 445
Chadwick, H.M. en Nora K., 53
Chalmot, J.A. de, 190-194, 206
Chapelain, Jean, 90, 91, 156, 157, 163, 164 noot, 165, 184, 185
Chappuis, Gabriël, 545
Charon, 506
Chaucer, 102, 109
Chomel, Noël, 190
Chryseida: zie onder Chryseis.
Chryseis, 304-306
Chryses, 301, 304-307, 586-587
Chuzas, 657
Cicero, 147
Cidli, 132-134
Cintio, Giraldo, 66
Cioranescu, Al., 64 noot, 545-547
Claudius Civilis, 431
Clemens, J.Th.W., 544 noot, 548 noot
Cleopatra, 655
Clio, 722 noot, 723 noot, zie ook onder Klio.
Cloanthus, 627
Cloppenburgh, weduwe van Everhard, 472
Cockelet, Franciscus, 594
Cohen, Mej. J.L., 658
Coligny, Gaspard de, 465, 466, 467
Colletet, Guillaume, 165
Colocolo, 80
Colijn, Michiel, 333, 350, 354
Condé, 729
Constantijn (de Grote), 4, 7, 36 noot, 47, 71, 229-233, 284, 638, 641, 719, 753
Constantyn: zie onder Constantijn (de Grote).
Coornhert, Dirck V., 52, 212, 213, 214, 215, 221, 235, 247, 250, 257, 258, 259, 260,
261, 272-295, 296, 300, 302, 311, 316-320, 324-328, 329, 344, 362, 451, 530, 543,
570, 572, 573, 579-583, 584, 585, 591, 691, 764-766, 770
Coras, 162, 164 noot
Corneille, P., 12
Cossío y Martínez-Fortún, J.M. de, 77 noot
Coste, Nicolas et Jean de la, 560
Coster, Samuël, 224, 350, 351, 353, 354, 355, 358, 359
Cottaz, Joseph, 66 noot, 89, 90 noten, 91, 152
Courtin, 165
Cowley, Abraham, 108
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Crabeth, Dirck, 627
Crabeth, P., 627
Crabeth, Wouter, 627
Creüsa, 405, 410, 417, 418 noot, 437, 438, 478 noot, 615, 746
Crispus, 231
Cromwell, Olivier, 108, 513
Cromwell, Olivier, 521, 747
Cromwell, Richard, 513
Cupido, 97, 98, 99, 539, 567-568, 727 noot
Cuyck, Jan van, 464 noot
Cybele, 437, 615
Cynthia, 104 noot
Dam, C.F.A. van, 77 noot
Danaë, 630-631
Daniel, Samuel, 107
Dante, 658
Dardanus, 600, 615
Darnley, 507
Datheen/Dathenus, Petrus, 602
Daunus, 607
David, 17, 29 noot, 110, 161, 646-647, 652, 659
Debaene, Luc., 256 noot
Debora, 185
Decker, Jeremias de, 604, 662-663, 665
Delft, Gerard van, 415-420, 422, 424, 425, 427, 428, 573, 594-595
Delius, 320, 321 noot
Delius (= Deelen?), Gerard, 256
Demodocus, 292, 580
Descartes, 585
Desmarets, Jean, 91, 162, 165
Desportes, 83
Deugd, C. de, 194 noot, 195, 201 noot
Diana, 104, 187, 313, 321, 322, 417, 523, 566 noot, 618 noot, 692, 727, zie ook onder
Phebe, suster.
Diane de Poitiers, 98
Dido, 9, 78, 81, 95, 97, 99, 144, 145, 148, 239, 248, 252, 255, 264-271, 364, 371,
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404, 405, 415, 417, 465, 493, 494 noot, 498, 503, 519, 522, 537-539, 572, 599-600,
608, 609, 617-620, 622, 630, 646-647, 655, 671, 720, 761
Diepenbeek, Abraham van, 611
Diomedes, 313
Dircks, Willem, 276
Dirk I (van Holland), 434, 502
Dolce, Lodovico, 545
Dolius, 578-579
Donadoni, E., 66 noot
Donatus, 398
Doncker, Dirck, 235, 236, 594-595, 623-636, 774
Donne, John, 225
Doorninck, J.I. van, 175 noot
Dorat, Jean, 82
Dresden, S., 423
Droste, Koenraet, 34, 40 noot, 582
Dryden, John, 108
Ducamin, Jean, 77 noot, 80 noot, 81 noot
Duchesne, J., 12
Duff, J.D., 335 noot
Duinkerken, Anton van, 422, 423-424
Dulcken, Matthijs, 368, 699 noot
Dullaert, Cornelis, 560
Dullaert, Heiman, 560, 562
Dullaart, Joan, 235, 559-569, 571, 572, 591, 772
Dullaert, Willem, 560
Durling, Robert M., 64 noten, 66 noot, 107 noot
Dwinglo, Bernardus, 317, 322, zie ook onder B.D.
Dylman, Symon, 555, 556
Dyvoort, Kornelis, 623

Echo, 722, 728, 760
Edwards, E.W., 63 noot, 64 noten
Eeghem, W. van, 531, 534, 536, 540, 542
Egmont (graaf van), 461, 462
Elburgh, G. van, 339-340, 352
Elia, 650, 652
Elias, Johan E., 332 noot
Elisa (profeet), 657
Elisabeth (I van Engeland), 101, 104, 106, 108, 378
Elisabeth (I van Engeland), 95, 105-106, 735, 737
Eloah, 126
Elpine, 26
Elsken (schrander), 365, 377, 703 noot
Elslander, A. van, 282
Elymas, 694
Elzevier, Lodewijk, 140
Emanuel, prins van Portugal, 456
Emilia van Nassau, 456
Enden, Franciscus van den, 414-415, 416, 422, 424, 428
Endenburgh, Andries, 624
Eneas: zie onder Aeneas.
Engelen, Roeland van, 236, 594-595, 611-623, 629, 633-636, 774
Enk, P.J., 336
Ennius, 335
Eolus/Eool: zie onder Aeolus.
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Ercilla, Alonso de, 77-82
Eris, 419, 729
Ermanaric, 53
Ernst Casimir 374, 472, 476-478, 483, 506, 520
Erp, Christina van, 395
Erp, Magdalena van, 395
Erychto, 469
Essex, graaf van, 249
Este, geslacht/Huis, 531, 533, 535, 540
Esther, 161, 185
Estienne, Henri II, 585
Estrées, Gabriëlle d': zie onder Gabriëlle d'Estrées.
Eteokles, 448, 451 noot
Ett, H.A., XIV, 43
Eumeus, 92, 323 noot
Eupeithes, 329, 578-579
Euripides, 719
Europa, 377, 382, 461 noot, 654 noot
Euryalus, 496
Euryclea, 145, 322, 329
Eurymachus, 321, 580
Eusebius van Caesarea, 692
Eva, 16 noot, 110, 112, 113, 119, 120, 128, 130, 133, 199 noot, 659, 677
Evander, 375, 411, 430, 509, 606
Ezechiël, 659, 660, 676, 682
Faassen, Jan, 601
Faerie, The, Queene, 103, 104, zie ook onder Gloriana
Fanshawe, 109
Farnabius, 391, 392, 393, 394, 395, 405, 406 noot
Farnese, Alexander: zie onder Parma (hertog van).
Fausta (keizerin), 231
Febus: zie onder Ph(o)ebus.
Feitama, Sybrand, 22, 23 noot, 52, 94, 191, 248, 249-250, 251, 554 noot
Feith, Rhijnvis, 180-190, 191, 192, 193 noot, 206
Fenacolius, Johannes Leonardus, 341-
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342, zie ook onder Vennecool, Johannes (van de).
Fénelon, 36, 46, 91-95, 178, 443, 554 noot, 763
Fernando, Don, van Oostenrijk (aartsbisschop van Toledo), 372 noot
Festus, 694
Filinde, 503, 507, 512
Filips II: zie onder Philips II (van Spanje).
Filips II van Spanje, 434, 502
Filips III (van Spanje), 372 noot
F(i)lip(pu)s (broeder van Herodes Antipas), 654 noot, 657, 665-666, 681 noot
Fitón, 79
Flaccus, Valerius, 336, 449
Flavius Josephus: zie onder Josephus, Flavius.
Florianus, Johannes, 252 noot
Florus, Lucius Annaeus (of: Julius), 338, 341, 342-343, 350, 351, 356
Focquenbroch, W. van, 49, 642
Fontein, Thomas, 388
Fonteyn, Johan, 225
Fournier, Ed., 91 noten
Fraguier, 181 noot, 186
Francion: zie onder Francus.
Francus, 84, 85, zie ook onder Astyanax.
Frans I (van Frankrijk), 280, 298
Fransz., Klaas/Nicolaas, 574, 583-584
Fransz., weduwe van Nicolaas/Klaas, 583-584
Frederik, Don, van Toledo, 222
Frederik Hendrik, 333, 364-377, 475, 517, 703
Frederik Hendrik, 364-377, 458, 462, 463, 475, 478, 506, 701 noot
Friso, 36, 171

Gabriël, 9, 10, 24 noot, 126-128, 133, 134, 135, 379-380, 519, 644-647, 661, 666, 685
Gabriëlle d'Estrées, 98, 99
Galen, H.M.J. van, 40, 44, 46 noot, 61 noot, 697
Gama, Vasco da, 73-77
Ganymedes, 615
Gastanaga, Marquis de, 744
Gebhard, J.H., 643
Geerars, C.M., 41, 42, 49, 215-221, 366, 369 noot
Geerebaert S.I., A., 253, 343, 574, 594, 602, 603, 605, 624
Geerligs, G.A., 43
Geerts, A.M.F.B., 4, 5, 389-393, 394, 395, 398 noot, 401 noot, 402, 405, 408, 409,
450, 606, 635, 674 noot
Germanicus, 18
Geryon, 411
Geryoneo, 105-106
Geßner, Salomon, 137, 188, 189
Ghistele, Cornelis van, 212, 213, 214, 234, 248, 252-272, 273, 274, 275, 276, 279,
285, 287, 289, 292, 294, 296, 311, 315, 316, 332, 362, 416, 419, 451, 530, 531, 604
noot, 766, 770
Ghijs, D., 763
Gibbon, 57, 58 noot
Gideon, 171
Gier M.S.C., G. de, 658 noten
Gilbert, 504, 505
Glazemaker, J.H., 235, 572, 574, 583-593, 614 noot, 766, 772
Gloriana, 103, 104, zie ook onder Faerie, The, Queene.
Godefrooy, Hartog: zie onder Bouillon, Godfried van.
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Godevaarts (Haag(h)), Jan, 324, 325, zie ook onder I.G.H.
Godewijck, Margaretha, 516
Godfried: zie onder Bouillon, Godfried van.
Goedesberg, Gerrit van, 574
Goethe, J.W., 136, 186
Góngora, 77
Gorter, Herman, 753
Gottsched, Johann Christoph, 123, 136
Graadt Jonckers, R.H., 571
Graeff, familie De, 429, 430, 433
Graeff, Andries de, 430, 433
Graeff, Cornelis de, 422, 429-435, 447
Graeff, Diedrick Jansz., 431
Graeff, Peter Hooft de, 420-422, 424
Graeem: zie onder James Graham, markies van Montrose.
Graesse, J.G.Th., 343, 392 noot, 416 noot
Griethuyzen, Sybilla van, 547
Groot, weduwe van Gysbert de, 642
Groot, Hugo de, 4, 7, 109, 229, 230, 231, 232, 353 noot, 367, 386, 396, 402, 424
Grijph, 485, 494 noot
Gryph, 494, 495
Guarini, Giambattista, 399, 612
Guildebert, 494, 495, 496
Guise, De, 466, zie ook onder Hendrik de Guise.
Gustaaf Adolf (van Zweden), 122
G.V.S. 235, 574-583, 592-593, 722, zie ook onder Staveren, G. (Gilles?) van.
Gysbreght (van Aemstel), 431
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Haantjes, J., 43
Haes, Frans de, 168-173, 175, 177, 178, 206, 692, 695
Haes, Joan/Jan de, 34, 40, 44, 46 noot, 159, 169, 692
Halma, François, 24, 220 noot, 706-708, 712, 714-716, 722-723, 757-759
Halon, 499, 500, 507, 512
Handolph, 486, 493-496, 499, 506, 527 noot
Haren, Onno Zwier van, 14, 18, 22, 25, 31, 36, 41 noot, 42, 43, 44, 203 noot, 205
Haren, Willem van, 13 noot, 18, 22, 25, 31, 36, 42, 44, 171, 172, 203 noot, 205
Harinck, Ian, 471
Harington, Sir John, 101
Harpe, La, 197
Hartgerts, Joost, 555
Hartig, Jan, 689 noot
Haselen, H.J.L. van, 42
Hector, 84, 302, 308-315, 316, 369, 405, 462, 467, 587-590, 632-633
Hecuba, 393 noot, 417, 632-633
Heeckeren, J.A.F.L. van, 43
Heiden, Samuël van der, 723
Heinsius, Daniël, 155, 221, 344, 383, 392, 492 noot, 697
Hekate, 469 noot
Hektor: zie onder Hector.
Hekuba: zie onder Hecuba.
Helena, 92, 98, 148, 409, 417, 566 noot, 583, 584, 620, 654 noot
Helenus, 84 noot, 405, 497
Helmers, J.F., 26, 41 noot
Hendrik II (van Frankrijk), 98
Hendrik III (van Frankrijk), 95
Hendrik IV (van Frankrijk), 95-99, 249, 513, zie ook onder Hendrik van Navarre.
Hendrik VIII (van Engeland), 714
Hendrik, graaf, van den Bergh, 372-375
Hendrik de Guise, 97, zie ook onder Guise, De.
Hendrik van Navarre, 465, zie ook onder Hendrik IV (van Frankrijk).
Hendrik (Stuart), 519, 521, 523-524
Hendriks, A., 50 noot
Hennin, Hendrik de, 722
Hercules, 411, 412, 438, 439
Herodes de Grote, 665
Herodes (zoon van Herodes de Grote), 665
Herodes Antipas, 640, 642, 652-657, 660, 661, 665-666, 675, 678, 681-682, 683, 684
Herodias, 652-657, 663, 665-666, 676, 677, 681
Herodias' dochter: zie onder Salome.
Herodotus, 58 noot, 575 noot
Heurck, Franciscus van, 643
Hey, Johannes van der, 194
Heyligert, Cornelis, 180
Heyn, Piet, 238
Heyns, Zacharias, 378, 379
Hiarbas: zie onder Iarbas.
Hippodamia, 453 noot
Hippolytus, 719
Holmes Jr., U.T., 86 noot, 378 noot
Holofernes, 87
Homerus, 4, 5, 8, 12, 19, 26, 49, 65, 68, 69, 71, 80, 82, 83, 86, 88, 92, 94, 97, 109,
121, 124, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 153, 165, 169, 177, 179, 180, 192, 193,
197, 198, 199, 200, 205, 212, 217, 222, 247, 258, 261, 272-280, 286 noot, 287-301,
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309, 310, 320-324, 328-331 noot, 362, 398, 429, 460, 462, 481, 503, 530, 570, 571,
573-593, 634, 643, 654 noot, 661, 670, 674, 702, 708
Honingh, C., 20
Hooft, familie, 433
Hooft, Catharina Pietersdr., 433 noot
Hooft, Geertruid, 433 noot
Hooft, Jan, 433 noot
Hooft, P.C., 72 noot, 76, 223-224, 225, 325, 326, 327, 328, 350, 351, 353, 354, 355,
357-358, 359, 360, 376 noot, 395-397, 401, 406, 432, 433 noot, 457, 459, 460, 461
noot, 463 noot, 464 noot, 466 noten, 468, 472, 473, 484 noot, 488, 497, 592, 765
Hoogerbeets, 353 noot
Hooghe, Romeyn de, 713 noot, 742
Hoog(h)stra(a)ten, graaf van, 460, 463
Hoogstraten, David van, 242, 243, 394, 689-690
Hoogstraten, J. van, 20, 21, 34, 40 noot, 689-690, 705
Hoogstraten, Samuël van, 516
Hoogvliet, A., 13, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 38, 39 noot, 41, 44, 51,
139, 169, 171, 174, 175-180, 192, 203 noot
Hoorn, Jan ten, 709 noot
Hoorne (graaf van), 461, 462
Horatius, 17, 86, 102, 148, 156, 159, 167, 169, 171, 181, 252, 386 noot, 396 noot, 412
noot, 420
Houbraken, Arnold, 34, 40 noot
Houwens Post, H., 73 noot
Hudemann, 122
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Humbert, Louis, 82 noot
Huygens, Const., 218, 225, 234, 235, 344, 349, 387, 397, 398-402, 406, 409, 412,
421, 435, 440, 596, 597, 601, 602, 603 noot
Hyante, 85
Hymen, 731
Hymineus, 538-539
Hypsipyle, 451-454, 455, 467
Iansen, S.A.P.J.H., 257 noot, 277 noot, 281-284, 535 noot
Iarbas, 268, 271, 417
Icarus, 435, 718, 719
Idomeneus, 93, 313
Idraote, 69, 556
I.G.H., 213, 275, 276 noot, 324-331, 344, 581, 582, 771, zie ook onder Godevaarts
(Haag(h)), Jan.
Ignatius van Loyola, 701
Ikarus: zie onder Icarus.
Ines de Castro, 75
Ingels, Simon, 225
Inquisitie (Furie), 371-372, 374-375, 701
Iovis: zie onder Jupiter.
Iris, 222, 265, 266, 600
Irus, 320
Isaäk, 17, 27, 35 noot, 180
Isabella, 541
Isabella, aartshertogin, 372
Ismaël, 669
Ismeno, 70
Italicus, Silius, 335, 362
Jacobsen, R., 296-298, 315
Jacobus I (van Engeland), 378-383
Jacobus II (van Engeland), 699-700, 711, 714, 726
Jacobus (II van Engeland), 700-702, 726, 734-735, 738-742, 747, 755
Jacobus VI (van Schotland): zie onder Jacobus I (van Engeland).
Jacobus (Stuart, hertog van York), 519, 521, 523-524
Jafeth, 485, 494 noot
Jaïrus, 132
James Graham, markies van Montrose, 521, zie ook onder Montrose.
Jamyn, Amadis, 213, 299-316, 327, 771
Jansen (of: Jansz.), Antoni, 242
Janus, 713, 748
Jason, 83, 742
Javion, Maurice, 149 noot, 557 noot, 560, 561, 565
Jeanne d'Albret (koningin van Navarre), 86
Jeanne d'Arc, 90
Jedidda, 127-128
Jesaja, 652, 659
Joannes: zie onder Johannes (de Doper).
Jode, Petrus de, 611
Johan Maurits van Nassau, 238-241, 433, 642-643, 667-669, zie ook onder Mauritius.
Johanna, 657, zie ook onder Salome.
Johannes (apostel), 117, 118, 119
Johannes (de Doper), 9, 24, 28, 128, 133, 639-686, 696, 767, 775
Jona, 647
Jonckbloet, W.J.A., 12, 19-23, 24 noot, 25, 27 noot, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 531
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Jorck: zie onder Jacobus (Stuart).
Jordaen, Laurens, 562
Jorissen, Th., 43
Josephus, Flavius, 665-666
Jozef/Josef, 161, 660, 719
Jozef van Arimathea, 137, 645, 657
Jozua, 161, 659
Juan, Don, van Oostenrijk, 79, 378, 380, 381
Judas, 130
Judith, 88, 185
Julia, 347 noot
Junius, Hadrianus, 276
Juno, 68, 74, 178, 239, 260, 265, 266, 304-306, 369, 417, 418, 419, 469, 493, 494
noot, 519, 615-616, 618-619, 627-628, 652, 695, 721
Jupiter, 8, 68, 76, 77, 84 noot, 143, 187, 269, 271, 292-294, 304-306, 348, 403, 451
noot, 461 noot, 492 noot, 576, 579, 588-590, 615, 645, 718, 721, zie ook onder Zeus.
Kaiser, Gerhard, 125-136
Kajafas, 130, 652, 654, 656, 663, 676, 683
Kaleb, 659
Kalff, G., 12, 23-26, 27, 34, 36, 37, 43, 44, 224, 297, 389 noot, 390, 531
Kalliope, 3, 143, 252, 386
Kalliope, 375, 376, 723, 756, 766, zie ook onder Calliope.
Kalma, J.J., 42
Kampen, N.G. van, 12, 15-19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 35, 37, 45, 62, 70, 71, 202 noot
Kampinga, H., 487 noot
Kapudan Pasja, 381
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Karel I (van Engeland), 218, 517, 518
Karel I (van Engeland), 517, 519, 727, 747
Karel II (van Engeland), 237, 445, 448, 513-517, 522, 523 noot, 700, 726, 729
Karel (II Stuart), 519-526, 700, 726, 727
Karel V (van Habsburg), 65, 152
Karel IX (van Frankrijk), 83, 85, 299
Karel de Grote, 63, 65, 122, 153
Karel de Kale (van Frankrijk), 487
Karel (Stuart): zie onder Karel II (van Engeland).
Karsemeijer, J., 662
Kate, J.J.L., ten, 571
Kempenaer, A. de, 574
Kern, Edith G., 140
Keyzer, Daniël de, 296, 297 noot, 298, 307
Kinker, Johannes, 138, 166, 194-201, 203, 204, 205, 206, 366, 367
Kirkconnell, Watson, 50 noot, 664
Kitto, Johannes, 624-625
Klinkhamer, Govert, 60 noot, 250
Klio, 723, 737-738, 746, 756-757, zie ook onder Clio.
Kloos, Willem, 39 noot
Klopstock, F.G., 47, 48, 123-136, 137, 139, 175, 180, 181, 185, 187, 188 noot, 197,
198
Klopstock, Meta, 134, 189
Klytaimnestra, 576
Knuttel, J.A.N., 340 noot
Knuvelder, G.P.M., 12, 32-37, 38, 46, 257, 258 noot, 295, 296, 531
Kolkhuis Tanke, J., 49 noot
Kollewijn, R.A., 358 noot
Konstantijn: zie onder Constantijn (de Grote).
Koopmans, J., 41, 42, 43, 44
Kossmann, F.K.H., 277 noot, 535 noot
Kreüsa: zie onder Creüsa.
Kronos, 576, 615
Kruyskamp, C., 577 noot
Kupido: zie onder Cupido.
Kyd, Thomas, 540

Laërtes, 329, 578-579
Laius, 451 noot
Langendijk, Pieter, 49
Latino, 496
Latinus, 607 noot, 610
Latona, 304-306
Laumonier, Paul, 83 noot, 96 noot, 154 noot, 158 noot, 280 noot
Laura, 98
Laurensz., Hendrik, 585
Lavinia, 607 noot, 610, 718
Lazarus, 133 noot, 137
Lebègue, Raymond, 662 noot
Leclerc, J.-V., 386 noot
Leda, 148 noot
Ledenberg, 353 noot
Leendertz jr., P., 26 noot, 53 noot, 76 noot, 224 noten, 229 noot, 232, 350, 351, 357
noot, 376 noot, 386 noot, 395 noot, 433 noot, 637 noot, 684
Leibniz, 126 noot, 127 noot
Leicester, graaf van, 104-106
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Lenselink, S.J., 244 noot
Lesbino, 495
Lescaille, Jacob, 446, 447
Lesfargues, Bernard, 160
Liebergen, Daniel van, 642
Liesvel(d)t, Jacob van, 253, 254
Liesvelt, Hans van, 253-255
Liesveldt, weduwe van Jacob van: zie onder Ancxt, Maria.
Linker, R.W., 86 noot, 378 noot
Livius, Titus, 81, 334, 343
Lodewijck, 492, 494, 499, 507, 512
Lodewijk IX de Heilige (van Frankrijk), 96, zie ook onder Saint-Louis.
Lodewijk XIII (van Frankrijk), 547 noot
Lodewijk XIV (van Frankrijk), 92-93, 513, 700, 704, 706, 711, 715, 734 noot, 753
Lodewijk XIV (van Frankrijk), 701, 704, 729, 738, 742, 747, 755, 756
Lodewijk XV (van Frankrijk), 95
Lodewijk van Nassau, 461-464
Lodewijk van Nassau-Beverweerd, 523 noot, 524
Lodewijk Gunther, graaf van Nassau, 478, 480-483
Loon, H.E.H. van, 562
Lope de Vega, 77
Lucanus, Marcus Annaeus, 17 noot, 64, 79, 81, 107, 123, 169, 170, 172, 176, 182,
215, 216, 237, 238, 239, 332-362, 381, 441, 449, 456, 458, 460, 462, 464, 473, 484,
489, 527, 530, 672, 700, 702, 749, 771
Lucas (apostel), 639-640, 678, zie ook onder Lukas.
Lucifer, 28, 114, 115, 116, 131, 264, 520, 651-652, 654 noot, 656, 675-676, 677, 683,
701, zie ook onder Satan.
Lucretius, 50, 386 noot
Ludewijck: zie onder Lodewijck.
Lukas (apostel), 639, 693, zie ook onder Lucas.
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Lulofs, B.H., 201-206
Lumey, 464, 468
Lupoldt, 487
Lusus, 74
Luther, Maarten, 714
Luxemburg/Luxembourg, 733, 745, 747
Luyken, Jan, 244, 245
Lycurgus van Nemea, 451-452
Lydia, 696
Lyons, J.C., 86 noot, 378 noot
Maçon, Antoine le, 280
Macpherson, James, 122
Macquet, Jan Daniël, 173-180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 noot, 173,
191, 192, 193, 206
Maeyken (van den Vondel): zie onder Vondel, Maeyken van den.
Magny, Olivier de, 299
Maia/Maja, 405
Maire de Belges, Jean le, 84, 484
Malchus, 654-657, 663, 665, 676, 677, 681
Maleachi, 659
Malherbe, François de, 88, 217
Mambrun, le père Pierre, 156 noot, 185
Mander, Karel van, 213, 214, 221, 224, 235, 275, 281, 295-316, 319, 327, 362, 530,
573, 583, 770
Manso, G.B., 562
Margaretha van Mechelen, 523 noot
Margaretha van Valois, 465
Maria, 129, 143, 647, 660 noot
Maria de Médicis (koningin van Frankrijk), 544, 547
Maria (Stuart van Schotland), 245, 507
Maria Stuart (echtgenote van stadhouder Willem II), 513
Maria (Stuart, echtgenote van stadhouder Willem II), 519, 521, 523-524, 737
Maria Stuart (echtgenote van stadhouderkoning Willem III), 689, 700, 706, 708, 710-711,
716, 753
Maria (koningin, Stuart, echtgenote van stadhouder-koning Willem III), 689, 704, 711,
720, 726-728, 731-746, 752-756, 759-760, zie ook onder Mary.
Maria Beatrice d'Este, 700
Marino, Giambattista, 72, 90 noot
Marmontel, Jean-François, 181 noot
Marni, Archimède, 90 noot, 163 noot, 164, 165, 663, 683
Marnix van St. Aldegonde, 602
Maro, 604, 703, zie ook onder Vergilius.
Marot, Clément, 298
Marre, Jan de, 51, 52 noot
Mars, 292-294, 361, 534, 580, 713, 714, 724, 725, 732, 738, 739, 744, 748, 753
Martin, H.G., 554 noot
Mary (Stuart, echtgenote van stadhouder-koning Willem III), 702-703, zie ook onder
Maria (koningin, Stuart, ...).
Massa, I.A., 296
Matham, Jacob, 492 noot
Mauritius (= Johan Maurits van Nassau, zie ook aldaar), 669
Maurits (prins van Oranje), 236, 333, 352, 353, 358, 369, 375, 475, 517, 523 noot, 601
Maurits (van Oranje), 36 noot, 476-478, 481-483, 506, 523
Mavors: zie onder Mars.
Maximiliaan I (van Oostenrijk), 430
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Maximilianus O.F.M. Cap., P., 9 noot, 40, 643, 649, 655, 660-663, 664, 673-674, 682
Mayenne, hertog van, 98 noot
Mechelen, Margaretha van: zie onder Margaretha van Mechelen.
Medea, 487, 492, 497-499, 500, 504, 506, 512, 527 noot, 529
Medor, 536-539, 549
Meerwaldt, J.D., 409, 441, 450
Meetèl/Metel(lus), 486, 496, 497, 501, 506, 507
Meeuwesse, A.C.M., 244, 245
Megera, 466, 468
Melantho, 320, 321, 329
Melchisedek, 659
Melcker (, boer), 365, 377, 382, 703 noot
Melckerbuur: zie onder Melcker (, boer).
Melis, Petrus, 414
Melissa, 531, 540
Melles, J., 691 noot, 698 noot
Melpomene, 386, 756
Memming, 504-510, 512
Mendoza, 479
Menelaus, 92, 291, 305-306, 654 noot
Mentes, 580
Mentor, 92-93, 94, 329, 578-579
Mercilla, 105, 106
Mercurius, 8, 9, 10, 76, 229, 293, 294, 328, 403, 405, 449, 451 noot, 493, 498, 600,
645
Merken, Lucretia Wilhelmina van, 13 noot, 14 noot, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 31, 35, 36,
38, 39 noot, 44, 45, 46, 184 noot, 197, 203 noot
Merlijn, 540
Mertens, David, 530, 542, 543
Merwede, Matthijs van de, 594-601, 634
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Metellus: zie onder Meetèl.
Meteren, Van, 457, 459, 464 noot
Michaël, 113, 116, 468, 648, 732 noot, 743
Michels, L.C., 40, 229, 371 noot, 428, 644 noot, 661
Miedema, Hessel, 224
Milton, John, 12, 16, 19, 46, 100, 108-122, 123, 125, 126 noot, 129, 130, 131, 135,
137, 139, 174, 175, 179, 180, 193, 197, 198, 682, 763
Minderhoud, H.J., 249, 250
Minerva, 92, 329, 576, 578-579, 721, zie ook onder Pallas Athene.
Minturno, Antonio, 66, 154, 158
Mirjam, 659
Moetjens, Adriaan, 93
Molière, 562
Moller, H.W.E., 638 noot, 653 noot, 668
Mondragon, 468
Monk, George, 513-515
Monk, George, 517, 521, 522, 526
Monstier, Du, 545, 547
Montaigne, 386 noot
Montemayor, 77
Montesquieu, 181 noot
Montrose, 513, 515
Montrose, 521, 522, 523, 526, zie ook onder James Graham, markies van Montrose.
Moonen, Arnold, 389 noot, 722-723
Mornay: zie onder Plessis-Mornay, Philippe du.
Moses: zie onder Mozes.
Mostaert/Mostert, 396, 402
Mozes, 110, 160, 161, 651, 659, 672
Mozley, J.H., 449-456
Multatuli, 259
Muncker, Franz, 122 noot, 123 noot, 124 noten, 125 noot
Mijle, Abraham van der, 378, 379
Naeranus, Joannes, 559
Narcissus, 722, 760
Nausicaä, 290, 577
Nauta, G.A., 280
Nebukadnezar, 88
Neptunus, 75, 239, 293, 294, 365, 493, 588-590, 610, 720, 721, 726, 727, 731, 733,
745, 750-751, 753, zie ook onder Poseidon.
Nereus, 420, 759
Nero, 334, 692
Nero, 345, 348, 421, 422, 695
Nestor, 80, 291
Nikodemus, 645
Nisus, 496
Noach, 123, 485, 659
Nomsz, Jan, 22, 26, 30 noot, 571
Noot, Anna van der: zie onder Anna van der Noot.
Noot, Jan van der, 424
Noviomagus, Gerardus, 487 noot
Numanus, 496
Nijland, Mej. (J. Aleida), 226-228

Obadja, 657
Oberon, 136
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Odysseus, 92, 143, 144, 145, 146, 148, 177, 192, 276, 280, 290, 291, 292, 320, 321,
322-323, 328, 329, 330, 573-583, 609-610, 674
Oedipus, 448
Oetgens, Hendrik, 332
Oïleus, 590
Oldenbarneveldt, Johan van, 333, 353 noot, 358, 601
Oldenbarnevelt, Reinier van, 601
Olindo, 69 noot
Olivier: zie onder Cromwell, Olivier.
Oomkens, J., 201
Oosterwyk, Johannes, 706 noot
Opheltes, 452
Oranje: zie onder Willem I van Oranje (de Zwijger).
Orestes, 576
Orlando, 65, 533-534, 541, 549-551, zie ook onder Ro(e)land/t.
Orontes, 627
Ossian, 19, 26, 122
Otto, 495, 496
Oudaan, Joachim, 169, 230, 231, 243, 515, 688-692, 698
Oudaan, Maria, 692
Oudemans, A.C., 619 noot
Overdiep, G.S., 287, 289 noot
Overlander, Geertruyd, 433 noot
Ovidius, 49, 50, 64, 178, 187, 252, 264, 281, 394, 449, 458, 465, 655, 673, 724
Paffenrode, Joan van, 642
Palinurus, 501, 610
Pallas, 375, 606-607, 740
Pallas: zie onder Pallas Athene.
Pallas Athene, 92, 114, 222, 304, 329, 418, 419, 576, zie ook onder Minerva.
Paludanus, Erasmus, 238
Pan, 485, 494 noot, 496, 716
Pandareos, 321
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Panthus, 467
Paris, 98, 393 noot, 419, 654 noot, 725
Parma (hertog van), 105, 106, 213
Parthenia, 503, 504, 507, 512
Parijs, Marcelis, 611-612, 623 noot
Pauli, Johannes, 485
Paulus (apostel), 118, 230, 688, 690, 693, 696, 697, 705
Paulus (apostel), 47, 241-245, 688-697, zie ook onder Saulus.
Pech, Marie de, 162
Pedro, Dom, 75
Peletier du Mans, Jacques, 280, 281, 283, 289, 328
Peleus, 262, 729
Penelope, 145, 320, 321-322, 581
Penta, 497 noot
Pernicone, V., 63 noot
Perrault, Charles, 91
Pers, D.P., 723 noot
Perseus, 655, 736
Pescatore, 545
Peter van Amiëns: zie onder Peter de Kluizenaar.
Peter de Kluizenaar, 70
Peters, 701-702
Petrarca, Francesco, 63, 98, 109, 682, 758
Petrus (apostel), 230, 681
Petrus (apostel), 133 noot, 663, 694
Phaëton, 718, 719 noot
Phebe, suster, 525, zie ook onder Diana.
Philips II (van Spanje), 105-106, 358, 434
Philips II (van Spanje): zie onder Filips II van Spanje.
Philoetius, 323 noot
Phoebe: zie onder Diana.
Ph(o)ebus, 229, 304, 493 noot, 516, 525, 534, 731, zie ook onder Apollo.
Phovère, 84
Pichon, R., 336, 449, 450 noot, 456
Picolomini, 159
Pierson, Christoffel, 594, 627
Pigmalion, 727
Pigna, Giambattista, 66
Pilatus, 471
Pilatus, 656-657, 681
Pinabel, 540
Pirithoüs, 453 noot, 455
Pisistratus, 291
Piso, 334
Plante, Franciscus, 238-240, 748
Plato, 4
Plemp, 402
Plessis-Mornay, Philippe du, 98, 99, 248
Plutarchus, 356, 357
Pluto, 68, 461, 462, 505, 520, 558-559, 600, 652, 732 noot, 747, zie ook onder Satan.
Poitiers, Diane de: zie onder Diane de Poitiers.
Polak, H.J., 42 noot
Polites, 417, 633
Polyfemus, 403, 487, 501, 578, 580
Polynices, 448, 451 noot
Polyphemus: zie onder Polyfemus.
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Polytes: zie onder Polites.
Poma, Luigi, 150 noten, 151 noten, 152 noot, 153 noten, 154 noten, 157 noot
Pompeius, 147, 169, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 343, 347 noot, 357, 359
Pompejus, 339-343, 361, 365, 469
Poot, Hubert Cornelisz., 188, 189
Pope, A., 49, 58 noot, 122
Poseidon, 586, 590 noot, zie ook onder Neptunus.
Postel, Christian Heinrich, 122
Praag, J.A. van, 445 noot, 574
Pretorius, S.J., 40, 643, 660, 663-665, 666, 669, 677-682
Priamus, 84 noot, 305-306, 313, 405, 409, 414, 417, 424, 589-590, 632-633
Prinsen JLzn., J., 765 noot
Pronuba, 537-539
Proserpina, 265, 729
Proteus, 143
Putte, P.C.A. van, 560 noot, 561 noot, 562 noot
Pyrrhus, 84 noten, 417, 633
Quellinus, Erasmus, 611
Quevedo, 77
Quintilianus, 181
Rabus, Pieter/Petrus, 34, 40 noot, 244, 245, 688-706, 725, 734, 736, 748, 767, 769,
774
Rabus jr., Pieter, 689
Racine, J., 12
Rademaker ss.cc., C.S.M., 140
Rafaël, 113, 115, 117, 118, 119, 128, 518, 519, 520, 522, 657-658
Rajna, Pio, 64 noot
Raleigh, Sir Walter, 102, 103, 106
Rank, L.Ph., 492 noot
Ravesteyn, Johannes van, 585, 586
Reael, Laurens, 228, 229, 367, 402
Reede, Godard van, 742, 744, 751, 756
Rees, Caspar Franciscus de, 643
Reinoud, 164
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Reinout: zie onder Rinaldo.
Renèl, 467
Reyd, Everhard van, 457, 459, 472, 473, 474, 477, 478, 481, 482, 488
Reijndersz., Wijbrant, 585
Riama, 505, 507
Richard II (van Engeland), 519
Richelieu, 547 noot
Riedel, 182, 186
Rieuwer(t)sz., Jan, 584
Rinaldo, 69-70, 99, 174, 364, 501, 504, 505, 572
Ripa, Cesare, 723 noot
Ripperda, Wigbold, 222
Rispens, J.A., 194-199
Rizzio, 507
Rodenburgh, Th., 224
Rodomonte, 64 noot, 545 noot
Ro(e)land/t, 63, 64, 65, 67, 533-534, 541, 545-555, zie ook onder Orlando.
Rogier, 531, 545 noot, zie ook onder Ruggiero.
Rombauts, E., 257, 531
Ronsard, Pierre de, 83-85, 86, 88, 89, 96 noot, 154, 158, 299, 383, 397, 484
Rooman, Adriaen, 214, 296, 297 noot
Rosset, François de, 544-555, 561, 571, 575, 591, 773
Rotgans, Lukas, 13 noot, 18, 21, 24, 30, 31, 32, 33, 36, 39 noot, 42, 44, 45, 47 noot,
49, 96 noot, 174, 203 noot, 217, 219, 220, 221, 245-246, 670, 705-762, 763, 765, 767,
774
Rousseau, J.J., 247
Royer, A., 77 noot
Ruggiero, 64 noot, 65, 498, 545 noot, zie ook onder Rogier.
Ruth, 161, 185
Ruijter, Herman de, 464 noot
Ruyter, Michiel Adriaansz. de, 727 noot, 750
Ruyter, Michiel Adriaansz. de, 727, 750
Ruyter, Willem, 464 noot
R.V.E.: zie onder Engelen, Roeland van.
Sacripante, 534
Sacy, De, 94
Saint-Amant, Antoine-Gérard de, 90, 91, 152, 159, 160, 162, 164 noot, 165, 671, 765
Saint-Evremond, 181 noot
Saint-Louis, 96, 98, zie ook onder Lodewijk IX de Heilige (van Frankrijk).
Salant, 236, 486, 492, 493-495, 498-510, 512
Salel, Hugues, 213, 280, 281, 283, 296, 297, 298-316, 319, 327, 771
Salengre, Anna Adriane de, 707
Salmoneus, 428
Salome, 28, 640, 655-657 noot, 665-666, 676, 677, 683, zie ook onder Johanna.
Salomo(n), 646, 654, 655
Saluste Sr. Du Bartas, G. de: zie onder Bartas, G.S. du.
Sambix, Felix van, 574
Samma, 128-130
Samson, 156, 161, 185
Samuël, 469, 652, 659
Sannazaro, Jacopo, 143, 187
Satan, 16 noot, 68, 96, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 128-131, 174,
379, 380, 382, 469, 558, 677, 700, 721; 722, 755, zie ook onder Lucifer en Pluto.
Saturnus, 309
Saul, 17, 469
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Saulus, 696, zie ook onder Paulus (apostel).
Sayce, R.A., 4 noot, 6, 7, 11, 12, 15, 29 noot, 30 noot, 37, 50, 51 noot, 89, 90, 156
noot, 159, 160, 161 noten, 162 noot, 163 noot, 165
Scaliger, J.C., 159, 449
Scaliger, J.J., 674
Scamandrius, 311, zie ook onder Astyanax.
Scarron, Paul, 49
Schaep, Gerard, 547
Schaik-Verlee, Mevrouw A.M.C., 706-707 noot, 757 noot
Schelling, F.W.J., 129 noot
Schermer, Lukas, 217, 219, 220
Scheyb, von, 122
Schinckel, Bruyn Harmensz. 213, 274, 298
Schipper, J.J., 235, 499 noten, 530, 543-555, 559, 569, 571, 591, 772
Schönaich, Christoph Otto von, 136
Schomberg, Menard graaf van, 741
Schomberg, hertog van, 740
Schonaeus, Cornelis, 222
Schonck, E.J.B., 49, 137
Schoonenburg, Antoni, 716-717
Schoonwald, Samuel, 387
Schrant, Joannes Matthias, 643, 644 noot, 662, 775
Schrevelius, Cornelis, 587, 592
Schuere, Jacobus van der, 297
Schuurman, Anna Maria van, 516
Scipio Africanus Maior, 63
Scipiones (nl. Africanus Maior/Minor),
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365, 506
Scott, Sir Walter, 107
Scudéry, Georges de, 157, 161 noot, 164 noot
Séché, L., 280 noot, 289 noot
Seegemont, 508
Segol, 26
Selincourt, E. de, 101 noot, 103, 104, 105 noot, 106, 107
Semida, 132-134
Seneca, 26, 334, 449, 458, 462, 463, 585, 719
Seth, 133
Sextus, 469
Shaftesbury, 184 noot
Shakespeare, W., 136
Siceram, Everaert: zie onder Syceram, Everaert.
Sicheus: zie onder Sychaeus.
Sidney, Sir Philip, 57, 104, 106
Sidonia, 656
Siegenbeek, M., 643
Silvius, Lambertus (= Lambert van Bos, zie ook aldaar), 445 noot, 709
Simeon, 133, 660, 669
Simson: zie onder Samson.
Sinon, 609
Slooten, M.E. van, 42, 44, 708-709, 719 noot, 726 noot, 731, 740
Smith, J.C., 101 noot
Smits, Dirk, 17, 21, 25, 29, 34 noot, 35, 38, 39 noot, 44, 51
Smout, Dirk, 707 noot, 723
Sofronia, 69 noot
Solerti, A., 66 noot
Soliman, sultan, 374, 467, 477, 494, 495, 496, 732 noot
Sommaville, Ant. de, 544
Sophocles, 231, 252, 427
Spenser, Edmund, 101-107, 108, 109, 115, 202 noot, 258, 259, 294
Spiegel, Maria, 547
Spingarn, J.E., 66 noot
Spinola, 368, 372, 699 noot
Spinoza, 585
Staey à Colybrant, Cornelis van der, 516
Stakenburg, A., 43, 44
Starter, J.J., 332 noot
Statius, Publius Papinius, 236, 336, 338, 341, 342-343, 357, 445, 446, 448-456, 458,
460, 461, 470, 471, 473, 475, 489, 512, 527, 766, 773
Staveren, G. (Gilles?) van, 574-575, zie ook onder G.V.S.
Steenwijk, F. van, 21, 25, 44, 46, 169, 203 noot
Stephanus, 391, 392, 393, 394, 408, 621
Sterck, J.F.M., 4 noot, 7 noot, 40, 226 noot, 229 noot, 230 noten, 231 noot, 366-369,
386, 402, 412 noot, 415 noot, 422, 435 noot, 658
Steversloot, Laurens, 159
Stoett, F.A., 76 noot, 224 noten, 350 noot, 357 noot, 376 noot
Stokebrand, 701, 734, 747-748
Storm, Hendrik, 215, 216, 332-363, 441, 770
Storm, Margaretha, 332
Stralen, Hendrick van, 688
Stuiveling, G., 340 noot
Surck, Anton van, 445, 456
Surrey, 109 noot
Syceram, Everaert, 214, 215, 224, 530-543, 555, 570, 623, 766, 770
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Sychaeus, 248, 266
Tabitha, 133 noot
Tacitus, 31, 338, 341-342, 352, 355, 357, 395, 396, 457, 486 noot, 592
Tancredi, 164, 477
Tarquinius, 358 noot
Tasso, Torquato, 9, 10, 19, 24 noot, 28, 33, 47, 48, 66-72, 73, 74, 75, 77, 82, 84, 88,
89, 90, 91, 96, 97, 99, 100, 101, 108, 109, 114, 136, 139, 140, 146, 148-154, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 163, 164, 174, 175, 179, 184, 187, 193, 197, 205, 224, 225, 226,
229, 230, 232, 233, 258, 259, 294, 364, 365, 368, 369, 370, 373, 374, 375, 377, 383,
384, 447, 458, 460, 462, 467, 468, 469, 473, 474, 475, 477, 478, 484, 488, 489, 494,
495, 503, 504, 505, 511, 512, 513, 527, 528, 529-530, 532, 555-572, 591, 639, 644-645,
649, 651-652, 666, 670, 686, 714, 720, 721, 732 noot, 743, 748, 752, 755, 757, 761,
763 noot, 766, 773
Tassoni, 49
Taubmann, 391, 392, 393, 394, 408, 621
Telamonus, 590
Telemachus, 92-93, 94 noot, 145, 291, 322-323, 330-331, 578, 580
Telle, Reinier, 340-341, 352, 353, 354, 355, 356 noot, 359
Tellus, 618-619
Tempel, Olivier van den, 555-559, 566, 570
Terentius, 252
Terrasson, 581
Tessel: zie onder Tesselschade, Maria.
Tesselschade, Maria, 72 noot, 225-226,
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227, 233, 559, 571
Theocritus, 83
Theodoric, 53
Thersandrus, 448
Theseus, 224, 736
Thetis, 75, 113 noot, 304-306, 729, 736
Thibaut de Maisières, M., 50
Thoas, 452-453
Thou, De, 466
Thijssen-Schoute, C.L., 584-587 noot
Tillyard, E.M.W., 6, 10, 11, 53 noot, 55-59, 66 noot, 73 noot, 101, 107, 108 noten, 109
noten, 112, 335
Timotheüs, 692
Titania, 136
Tobia, 657 noot
Toinet, R., 12, 90 noot
Tonelli, L., 66 noot
Tongerloo, A. en J., 602-603, 605
Torrington, admiraal, 741 noot
Triller, Daniel Wilhelm, 122
Trissino, Giangiorgio, 65, 66, 72, 82, 83
Triton, 731, 736, 745, 751
Tros, 615
Turnus, 64 noot, 268, 372, 462, 486, 496, 519, 545 noot, 606-607, 610-611, 628,
630-631, 652, 714, 740

Ulisses/Ulysses: zie onder Odysseus.
Unger, J.H.W., 387 noot, 389 noot, 641 noot
Urania, 118, 119
Urbino, hertog van, 66 noot
Uriël, 126-127
Vafrino, 477
Valla, Giorgio, 65
Vauquelin de la Fresnaye, 50, 89
Vechters, 396
Veen, P.A.F. van, 51
Veenstra, F., 484 noot, 497 noot
Veer: zie onder Vere, Sir Francis.
Veldhuisen, Diderik, 718
Venkel, Jakob, 401 noot
Vennecool, Johannes (van de), 342 noot, zie ook onder Fenacolius, Johannes
Leonardus.
Venus, 68, 72, 74-77, 98, 99, 146, 267, 292-294, 364, 410, 417, 418, 419, 437, 469,
492, 519, 534, 538-539, 566 noot, 580, 615, 618-619, 721, 729
Verdenius, A.A., 265 noot, 387 noot, 389-393, 394, 402-408, 412 noot, 415, 421, 429
noot, 432 noten, 435, 436, 437, 605, 631, 634
Vere, Sir Francis, 478, 480, 481, 482
Vergilius, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 24 noot, 48, 49, 50, 52, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74,
78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 108, 121, 124, 141, 143, 144, 145,
148, 165, 169, 178, 179, 180, 192, 217, 229, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 242,
247-273, 277, 281, 286, 287, 289, 335, 336, 362, 364, 365, 368, 369, 370, 380, 383,
384, 386-444, 448, 449, 456, 458, 462, 463, 469, 473, 475, 478 noot, 481, 484, 489,
493, 494, 496, 498, 501, 503, 505 noot, 506, 509, 511, 512, 517, 527, 528, 529, 530,
539, 570, 573, 592, 594-636, 643, 644 noot, 645, 646, 655, 660-661, 664, 666. 670,
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672, 674, 679-680, 686, 687, 695 noot, 714, 718-719, 721, 738, 746, 750, 766, zie ook
onder Maro.
Verheyde, Jacobus, 582
Verhoek, Pieter, 244
Verhulst, Godtgaf, 416
Verkuyl, P.E.L., 399 noot, 487 noot, 612 noot-615, 619 noot
Versteeg, 203 noot
Verwey, A., 248, 249, 257, 388, 390 noot, 425, 426, 439, 440, 684
Vesta, 620
Vianey, Joseph, 84, 85 noot, 88
Victoryn, 402
Vida, 68, 69, 114
Vigenère, Blaise de, 556-557
Vignau, Jean du, 556-557
Villeroi, hertog van, 747
Vis, G.J., 194 noot, 195, 196, 366 noot
Visscher, Anna Roemer(s), 225, 226
Vives, 277
Vlaming, Pieter, 220 noot
Vliet, Jeremias van, 447, 489, 490, 491
Vlooswijck, Cornelis van, 414
Vloten, J. van, 332 noot
Volaterranus, 276
Vollenhove, Joannes, 716, 718, 722-723, 758
Voltaire, 16, 36, 47, 48, 80, 94, 95-100, 174, 175, 178, 179, 180, 186, 187, 191, 248,
249, 250, 763
Vondel, Catharina van den, 644
Vondel, Joost van den, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 21, 24, 27 noot, 28, 30 noot, 32, 33, 34,
35, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 61, 71, 110, 113, 147, 162, 168, 175, 217,
219, 220, 225, 226-233, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 244, 248, 250, 295, 332,
345, 350,
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351, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 363, 364-444, 445, 446, 447, 450, 451, 456, 458,
459, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 473, 475, 507, 511, 515, 521 noten, 522, 527, 528,
529, 544, 548, 559, 570, 571, 573, 591-611, 614, 616 noot, 618 noot, 620-687, 689,
690, 692, 693 noot, 695-705, 719-720, 724-725, 728, 734, 738, 746, 749, 752, 755,
758, 761-765, 767, 769-775
Vondel, Maeyken van den, 230, 231, 232, 233, 746
Voocht, N., 352, 353, 354, 355, 359
Vorsterman, Willem, 256
Vos, Jan, 26, 225, 766
Voß, Johann Heinrich, 136, 247
Vossius, G.J., 4, 5, 7, 8, 9, 139, 140-148, 149, 152, 155, 156, 158, 162, 167, 168, 172,
176, 177, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 192, 217, 232, 394 noot, 459, 663, 684,
721, 725, 767
Vreese, W. de, 226 noot
Vries, Jeronimo de, 12-15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 35, 37, 46, 202 noot
Vulcanus, 267, 292-294, 304-306, 580, 744
Vulteius, 344, 345, 348, 350, 464, 465
Waal, H. van de, 487 noot
Wachtendorp, Kasper, 485-488, 492, 494, 495 noot, 496, 497, 501, 502, 509, 511,
512, 528
Waesberghe, Jan van, 213, 253
Wagenvoort, H. 336, 448
Walberech, 487, 501, zie ook onder Walburch.
Walburch, 501 noot, zie ook onder Walberech.
Walsem, G.C. van, 223 noot
Warners, J.D.P., 8 noot, 492 noot
Wassenaer, Nicolaes Jansz. van, 222-223, 350, 351, 352, 354, 355, 358
Water, Willem van de, 713, 714-715
Wees, Abraham de, 387
Wees, weduwe van Abraham de, 20 noot, 388, 641
Weevers, Th., 247-250, 257-261, 272, 273-295, 317-331, 580 noot, 581 noot, 592 noot
Westerbaen, Jacob, 217-219, 220 noot, 235, 515, 594, 601-611, 620, 623, 625, 634-636,
765, 774
Westerman, M., 389, 643
Weytens, Anna, 601
Wezel, Romanus van, 225
Wichardt, 487
Wickenden, N., 140
Widukind, 122 noot
Wieder, F.C., 42
Wieland, Christoph Martin, 136, 137, 202 noot
Wilhem, (stadhouder-) koning, 220, 689, 703, 711, 718, 720-721, 726, 729, 730, 735,
736, 737, 739, 741, 743, 746, 754, 761, zie ook onder Willem III (stadhouder-koning).
Wille, J., 168 noot, 175
Willekens, Jacob, 238
Willem I (de Zwijger), 106, 456
Willem I van Oranje (de Zwijger), 36 noot, 369, 372, 382, 458-470, 494, 506, 517, 518
Willem II (stadhouder), 218, 364, 376, 513, 523
Willem, prins (, II stadhouder), 525
Willem III (stadhouder-koning), 108, 217, 219, 221, 245-246, 689, 698, 705, 706,
708-717, 723, 748, 750, 753-754, 775
Willem III (stadhouder-koning), 698-703, 711, 718-748, 750-756, 759-760, 775, zie
ook onder Wilhem, (stadhouder-) koning.
Willem V (stadhouder), 26
Willem van Nassau (bastaardzoon van Maurits), 375
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Winkel, J. te, 12, 13, 26-32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 49 noot, 52, 176, 183, 189, 297,
378 noot, 531, 574, 599, 704, 757
Winter, N.S. van, 51
Winterkoningin (Elisabeth van de Palts), 218
Wirtenberg, hertog van, 745
Witsen, familie, 429, 430, 433 noot
Witstein, Mej. S.F., 601 noten
Witt, familie De, 445, 516
Witt, Cornelis de, 731
Witt, Johan de, 698, 731
Wittekind: zie onder Widukind.
Worp, J.A., 72 noot, 224, 225, 226 noten, 349 noot, 399 noot, 412 noot, 466, 531 noot,
574, 602 noten, 603 noot, 605 noot
Würzner, M.H., 123
Wijn, Hendrik van, 168
Wyngaarden, Daniël van, 561
Wytzema, Upke Harmen, 547
Yntema, J., 190
Young, Edward, 188, 189
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Zacharias, 647, 652, 673, 674
Zerbin/Zerbijn, 551, 552, 554
Zeus, 114, 148 noot, 222, 293 noot, 329, 377, 576, zie ook onder Jupiter.
Zeij S.J., P.Jac.J., 40
Zilfa, 26
Zischka, Gert A., 190 noot
Zoet, Jan, 244
Zuren, Jan van, 273
Zwaan, F.L., 492 noot

B. Titels
In dit register is de Bijbel niet opgenomen; de namen van de afzonderlijke Bijbelboeken
evenmin. Voor De openbaring van Johannes/Apocalyps is een uitzondering gemaakt.
Literair-historische monografieën, artikelen en edities zijn hiervóór in de LITERATUURLIJST
(p. 779) vermeld. Een gecursiveerd paginanummer geeft de plaats aan waar de volledige
titel wordt beschreven.
Aan den zeeghaftigen Veltheere Johan Churchil (Lukas Schermer), 220
Aan het Vaderland (Onno Zwier van Haren), 43
Aan zyne Koningklyke Majesteit Wilhelm den III, [...] Op zyne overkomste in Hollandt
(Lukas Rotgans), 217, 219, 708
Abraham de Aartsvader (A. Hoogvliet), 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37,
41, 44, 46, 139, 169, 171, 172, 174, 175-180, 182, 185, 192, 203
Adam in ballingschap (Vondel), 110, 113, 641 noot, 664, 683
Adamus exul (Hugo de Groot), 109
Adone (Giambattista Marino), 72
Aen de Camer In Liefd' Bloeyende (P.C. Hooft), 223, 327
Aeneas, De, in syn Sondaeghs-pack (W. van Focquenbroch): zie onder Thalia of
geurige Sang-godin.
Aeneis (Vergilius), 5, 8, 10, 28 noot, 49, 50, 64 noot, 65, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83,
84, 85 noot, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 99, 101, 109, 145, 163, 177, 179, 203, 212, 221,
232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 252-272, 335, 364, 365, 367, 368, 369,
371, 372, 374, 375, 379, 380, 382, 386-444, 447, 449, 456, 458, 462, 465, 467, 468,
469, 476 noot, 478 noot, 484, 488-512, 519, 522, 545, 570, 573, 594-636, 645-647,
649, 652, 655, 657, 660-662, 666, 670, 672-675, 679-680, 682, 695, 697, 719-720,
729, 730, 735, 738, 746, 749, 760, 761, 766, 771, 773, 775
Aeneis (vert. Boek XII Bernard vanden Bergh), 594, zie ook onder Nederlaegh van
Turnus.
Aeneis (vert. Franciscus Cockelet), 594
Aeneis (vert. Dirck Doncker), 235, 236, 241, 594, 623-636, 775, zie ook onder Publius
Virgilius Maroos Twaalf boekken van Aeneas (Dirck Doncker) en
Vergilius-vertaling-in-verzen (Dirck Doncker).
Aeneis (vert. tot begin Boek VII Roeland van Engelen), 236, 594, 611-623, 634, 775,
zie ook onder P. Virgilius Maro Verduijtst (Roeland van Engelen).
Aeneis (vert. Cornelis van Ghistele), 212, 213, 214, 252-272, 274, 279, 285, 296, 316,
332, 530, 766, 771, zie ook onder Twaelf, De, boecken van Aeneas [...].
Aeneis (vert. Boek IV Matthijs van de Merwede), 594-601, zie ook onder Vierde, Het,
Boeck van d'Eneis van Virgilius.
Aeneis (vert. Boek II, VI, VIII en XII Christoffel Pierson), 594
Aeneis (vert. 2 boeken Surrey), 109 noot
Aeneis (vert.-in-proza Vondel), 52, 234, 235, 236, 241, 246, 250, 265 noot, 332, 393,
402-413, 428, 437, 442, 544, 548, 559, 570, 573, 591, 594, 595 noot, 600 noot, 604,
606 noot, 607-611, 620-623, 624, 629, 631, 634-635, 679 noot, 738, 764, 773, zie ook
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onder Publius Virgilivs Maroos Wercken (Vondel) en Vergilius-vertaling-in-proza
(Vondel).
Aeneis (vert.-in-verzen Vondel), 52, 235, 236, 241, 388, 422, 426, 428, 435-441, 442,
443, 570, 593, 594, 595 noot, 604, 606, 609, 621 noot-623,
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631 noot, 634-636, 695 noot, 738, 764, 774, zie ook onder Ondergang van Troje [...];
Publius Virgilius Maroos Wercken In Nederduitsch dicht en Vergilius-vertaling-in-verzen
(Vondel).
Aeneis (vert. (Boek IV) Jacob Westerbaen), 218, 235, 236, 241, 594-595, 601-611,
623, 634, 774, zie ook onder Aeneis, De, van P. Virgilius Maro, bestaende in XII.
Boecken; Eerste, De, ses Boecken van P. Virgilius Maroos Aeneis; Laetste, De, ses
Boecken van P. Virgilius Maroos Aeneis en Verliefde, De, Dido.
Aeneis (vert. Boek VI anoniem), 594, zie ook onder Eneas Hellevaert.
Aeneis, De, van P. Virgilius Maro, bestaende in XII. Boecken (Jacob Westerbaen),
605, 775, zie ook onder Aeneis (vert. Jacob Westerbaen).
Aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst of Waernemingen omtrent het maken van
Nederduitsche vaerzen (Frans de Haes), 168-173, zie ook onder Tael- en Dicht-kundige
Bydragen.
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (Vondel), 56, 168, 228 noot, 404
Africa (Francesco Petrarca), 63
Akkerleven (Hubert Cornelisz. Poot), 188
Alaric ou Rome vaincue (Georges de Scudéry), 157, 161 noot, 164 noot
Algemeen Huishoudelijk-, Natuur-, Zedekundig- en Konst-Woordenboek [...] (J.A. de
Chalmot), 190-194, zie ook onder Dictionnaire oeconomique, contenant divers moyens
[...].
Alle de Gedichten van J. Antonides vander Goes. Hier by komt het Leven des Dichters
(door D. van Hoogstraten), 242 noot, 243 noot, zie ook onder Leven van Joannes
Antonides vander Goes (D. van Hoogstraten).
Allegoria del Poema (Torquato Tasso), 163, 532, 560
Allegorie du Poëme (Jean Baudoin), 164 noot, 560, 562-563, zie ook onder Vergelijkinge
van de Dichtkunst (Joan Dullaert).
Altaer-geheimenissen (Vondel), 393, 397, 398, 426, 429, 670
Amadis (Christoph Martin Wieland), 202 noot
Amsteldams Wellekomst (Vondel), 364, 365
Amstelstroom (N.S. van Winter), 51
Annales (Tacitus), 31 noot, 338, zie ook onder Tacitus-vertaling (P.C. Hooft).
Annales (vert. Johannes Leonardus Fenacolius), 342, zie ook onder Hoochberoemde,
De, Historien van C. Cornelius Tacitus [...].
Antigone (Sophocles; vert. Cornelis van Ghistele), 252
Antiquitates Judaicae (Flavius Josephus), 665, 666
Apocalyps: zie onder Openbaring, De, van Johannes.
Aran en Titus (Jan Vos), 766
Araucana, La (Alonso de Ercilla), 77-82, 86
Arcadia (Philip Sidney), 57, 58 noot
Arctoa Tempe: Ockenburgh (Jacob Westerbaen), 602
Argonautica (Valerius Flaccus), 336
Argonautica (Apollonius Rhodius), 83, 84
Ariadne (P.C. Hooft), 224
Ars poetica (Horatius), 148
Art, L', poétique (N. Boileau), 91, 715, 721, 753
Art, L', Poetique françois (Vauquelin de la Fresnaye), 50, 89
Arte, L', poetica (Antonio Minturno), 66, 154, 158
Arthuriade (John Dryden), 108
Arthuriade (John Milton), 108
Auszug über Ossian und die Lieder alter Völker (J.W. Goethe), 186
Aventures, Les, de Télémaque (Fénelon): zie onder Télémaque (Fénelon).
Baeto (P.C. Hooft), 432, 497
Baptistes sive calumnia (George Buchanan), 662, 665
Baptistes sive calumnia (vert./bewerking Jeremias de Decker), 662-663, 665
Batavia, begrepen in zes boeken (Jan de Marre), 51, 52
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Batavias, of Batavische Aeneas (Lambert van Bos), 42, 236-237, 434, 445, 447,
484-513, 517, 527, 528, 529, 766-767, 772
Batavische gebroeders (Vondel), 431, 641 noot
Batrachomyomachia, 49
Begroetenis aen Frederick Henrick (Vondel), 219, 364
Belgias (Lambert van Bos), 236, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 456-472, 473,
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479, 483, 484, 488, 494, 511, 517, 518, 519, 520, 522, 527, 652 noot, 732 noot, 743,
765, 772, zie ook onder Triodon, of Dryling van Heldendichten (Lambert van Bos).
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst (Vondel), 429, 440, 637-638, 670, 678-679,
697, zie ook onder Onderwys van het geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit.
Bezadigde, De, Roelant (J.J. Schipper), 546-554, zie ook onder Razende, De, Roelant
(J.J. Schipper) en Svitte, La, de Roland le Fvrieux (Fr. de Rosset).
Boekzaal der geleerde wereld, 688, zie ook onder Boekzaal van Europe.
Boekzaal van Europe (Pieter Rabus), 688, zie ook onder Boekzaal der geleerde wereld.
Boerekermis (Lukas Rotgans), 49
Bonheur, De, uit de Mode (E.J.B. Schonck), 49
Borger oorlogh, Van 't, der Romeynen, tusschen C. Ivlivm Caesarem ende Gn.
Pompeivm Magnvm (M. Annaevs Lvcanvs; vert. Hendrik Storm), 216, 333, 350-362,
770, zie ook onder Eerste, De, ses, bovcken vanden [...] Poeet Marcvs Annevs Lvcanvs,
[...]; Lucanus-vertaling Hendrik Storm); Pharsalia (Lucanus) en Pharsalia (vert. Hendrik
Storm).
Bremer Beiträge 124, 125
Brieven der Heilige Maeghden (Vondel), 393, 394, 397
Britannias (Lambert van Bos), 217, 237, 445, 448, 491, 513-526, 527, 774
Bruiloft, De, van den Teems en Aemstel t'Amsterdam (Vondel), 521 noot
Bucolica (Vergilius), 386, 393, 395, 410 noot, 413, 430, 594
Bucolica (vert. Dirck Doncker), 241
Bucolica (vert. Karel van Mander), 298
Bucolica (vert. Vondel), 234, 393, 410 noot, 428
Carel de negende, anders Parysche Bruyloft (Lambert van Bos), 466
Chanson, La, de Roland, 12
Charlemagne ou le rétablissement de l'Empire Romain (Courtin), 165
Christiados libri VII (Vida), 68
Claudius Civilis (F. van Steenwijk): zie onder Klaudius Civilis.
Comoediae (Terentius; vert. Cornelis van Ghistele), 252, zie ook onder
Terentius-vertaling (Cornelis van Ghistele).
Coninck, Den, van Napels ofte In wanhoop hoop (Roeland van Engelen), 612
Const, De, van Rhetoriken (Matthijs Castelein), 281-284
Constantinade (Vondel), 7, 228-233, 234, 237, 238, 242, 246, 367, 384, 385, 386, 395,
396, 397, 398, 426, 429, 432, 442, 445, 511, 527, 528, 529, 641, 670, 686, 763-764
Constantijn (Cornelis Broere), 36
Constantyn (Vondel): zie onder Constantinade (Vondel).
Continuation, La, de l'Iliade d'Homère (Amadis Jamyn), 299, zie ook onder Ilias (vert.
H. Salel en A. Jamyn).
Cours de littérature (La Harpe), 197 noot, 195
David (Coras), 162
David (L.W. van Merken), 14 noot, 17, 18, 20, 21, 22, 24 noot, 25, 29, 35, 44, 45, 46,
203 noot
David, poeme heroïque (Bernard Lesfargues), 160
Davideis (Abraham Cowley), 108
De arte poetica (Horatius), 102
De audiendis poetis (Plutarchus), 356, zie ook onder Moralia (Plutarchus) en Eenige
Morale of Zedige Werken [...].
De bello civili (Caesar), 357
De bello civili Romanorum (M.A. Lucanus): zie onder Pharsalia (Lucanus).
De imitatione (G.J. Vossius), 8, 190
De partu Virginis (Jacopo Sannazaro), 143
De rerum natura (Lucretius), 50
Decamerone (G. Boccaccio; vert. Antoine le Maçon), 280
Decline and Fall of the Roman Empire (Gibbon), 57, 58 noot

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

Deerste sesse boecken van Aeneas ghenaemt Aeneidos (Cornelis van Ghistele), 252,
254, 255, 268, 770, zie ook onder Aeneis (vert. Cornelis van Ghistele) en Twaelf, De,
boecken van Aeneas [...].
Deerste twaelf boecken Odysseae, dat is de dolinghe van Vlysse (Dirck V. Coornhert),
212, 213, 272-295, 298, 579, 770, zie ook onder Dolinghe, De, van Vlysse [...]; Odyssee
(vert. Dirck
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V. Coornhert) en Tweede, De, XII. Boecken Odysseae: [...].
Deerste viere boecken van Eneas ende Dido genaemt Aeneidos (Cornelis van Ghistele),
252, 253, 254, 770, zie ook onder Aeneis (vert. Cornelis van Ghistele) en Twaelf, De,
boeken van Aeneas [...].
Deffense et illustration de la langue françoise (Joachim du Bellay), 82
Destrucyen van Troyen, 414
Dialoghi (Torquato Tasso), 562, zie ook onder Morales de Torquato Tasso (Jean
Baudoin).
Dichterlijke werken van Joost van den Vondel, 389, 643
Dichtkundige Aenmerkingen (Jan Daniël Macquet), 173-175, zie ook onder Tael- en
Dicht-kundige By-dragen.
Dictionnaire oeconomique, contenant divers moyens [...] (vert. J.A. de Chalmot), 190,
zie ook onder Algemeen Huishoudelyk-, Natuur-, Zedekundigen Konst-Woordenboek
[...].
Discorsi del poema eroico (Torquato Tasso), 66, 77, 89, 140, 148, 149, zie ook onder
Discorsi dell'arte poetica.
Discorsi dell'arte poetica (Torquato Tasso), 66, 148-154, 155, 230, zie ook onder
Discorsi del poema eroico.
Discorsi (vert. discorso primo Jean Baudoin): zie onder Recueil d'emblèmes divers.
Dissertatio peripatetica de epico carmine (le père Pierre Mambrun), 156 noot
Divin, Le, Arioste ov Roland le Fvrievx (F. de Rosset), 544, zie ook onder Orlando
furioso (vert.-in-proza François de Rosset) en Svitte, La, de Roland le Fvrieux (Fr. de
Rosset).
Divina, La, Commedia (Dante), 658
Divino, Il, Ariosto oft Orlando Furioso (Everaert Syceram), 214, 224, 530, 541, 543,
770, zie ook onder Orlando (vert. Everaert Syceram).
Dix, Les, premiers Livres de l'Iliade d'Homère (Hugues Salel), 280, 298-299, zie ook
onder Ilias (vert. H. Salel en A. Jamyn).
Dolinghe, De, van Vlysse (Dirck V. Coornhert), 52, 213, 214, 235, 247, 250, 257, 258,
261, 273-295, 296, 298, 300, 302, 316-326, 344, 570, 579-580, 583, 764, 766, zie ook
onder Deerste twaelf boecken Odysseae [...]; Odyssee (vert. Dirck V. Coornhert) en
Tweede, De, XII. Boecken Odysseae: [...].
Don Quixote (Cervantes), 445, zie ook onder Verstandigen, Den, Vroomen Ridder Don
Quichot [...].
Dooling, De, van Ulisses (vert. G.V.S.), 235, 574-583, 592, 772, zie ook onder Odyssee
(vert. G.V.S.).
Dordrechtsche Arcadia (Lambert van Bos), 445
Eclogae (Vergilius), 634, 635
Eclogae ofte Harders-kouten (Henrick Bruno), 625, 626 noot, 629, 633, 634
Eclogae (vert. Dirck Doncker), 624-625, 633, zie ook onder Vergilius-vertalingin-verzen
(Dirck Doncker).
Eenige Morale of Zedige Werken van Plvtarchvs. Vertaalt door R.T. (Reinier Telle),
356 noot, zie ook onder De audiendis poetis (Plutarchus) en Moralia (Plutarchus).
Eerste, De, ses Boecken van P. Virgilius Maroos Aeneis (Jacob Westerbaen), 603,
604, 634, 774, zie ook onder Aeneis (vert. Jacob Westerbaen).
Eerste, De, ses bovcken vanden voortreffelycken ende seer vermaerden Poeet Marcvs
Annevs Lvcanvs, van 't Borger Oorlog der Romeynen (Hendrik Storm), 333-350, 352,
360, 770, zie ook onder Borger oorlogh, Van't, der Romeynen [...]; Lucanus-vertaling
(Hendrik Storm); Pharsalia (Lucanus) en Pharsalia (vert. Hendrik Storm).
Eerste, De, 12. Boecken vande Ilyadas (Karel van Mander), 214, 295-316, 770, zie
ook onder Ilias (vert. Karel van Mander).
Electra (Sophocles; vert. Vondel), 225, 231, 401
Elektra (Vondel): zie onder Electra (Sophocles; vert. Vondel).
Eneas en Turnus (Lukas Rotgans), 712
Eneas Hellevaert (anoniem), 594, zie ook onder Aeneis (vert. Boek VI anoniem).
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Eneide, 36
Epistolae ad Lucilium (Seneca; vert. J.H. Glazemaker), 585
Epitomae de gestis Romanorum libri IV (Lucius Annaeus of Julius Florus), 343
Essai sur la poësie épique (Voltaire), 80, 94, 95, 178
Essais (Montaigne), 386 noot
Essays ofte Poëtische Betrachtingen
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(Lambert van Bos), 236, 442, 446, 447, 773, zie ook onder Triodon, of Dryling van
Heldendichten (Lambert van Bos).
Esther (Jean Desmarets), 162
Etourdi, L', ou les contre-temps (Molière), 562, zie ook onder Oratijn en Maskariljas
[...].
Faerie Queene, The (E. Spenser), 58 noot, 101-107, 108, 115, 202 noot
Faëton (Vondel), 641 noot
Fasti (Ovidius), 50, 51
Fingal (James Macpherson), 122, zie ook onder Songs of Ossian.
Franciade (P. de Ronsard), 83-85, 88, 90 noot, 96 noot, 101, 154, 158 noot, 484
Friso (Willem van Haren): zie onder Gevallen van Friso (Willem van Haren).
Geboortklock (Vondel), 219, 364, 365, 376, 377, 383, 385, 441
Gebroeders (Vondel), 394, 684 noot
Gedichten (J. Antonides van der Goes), 242, 243 noot, zie ook onder Leven, Het, van
Joannes Antonides vander Goes (Antoni Jansen/Jansz.).
Gedichten (Jeremias de Decker), 662
Gedichten van Mr. J. Kinker (Johannes Kinker), 138 noot, 194-201, 205 noten
Gedichten (Pieter Rabus), 689 noot, 699 noot, 775
Gedichten (Jacob Westerbaen), 217, 602, 605, 775
Geestelyke Minnevlammen (Matthijs van de Merwede), 599
Genethliacon Lucani ad Pollam (Statius), 342, zie ook onder Silvae (Statius).
Georgica (Vergilius), 50, 51, 234, 386, 393, 395, 397, 398, 410 noot, 413, 430, 594,
623 noot, 644 noot
Georgica (vert. Dirck Doncker), 241, 624-625, zie ook onder Vergilius-vertaling-in-verzen
(Dirck Doncker).
Georgica (vert. Karel van Mander), 298
Georgica (vert. Vondel), 234, 393, 410 noot, 428, 463
Geprüfte, Der, Abraham (Christoph Martin Wieland), 137
Germania (Tacitus), 486 noot
Germanicus (L.W. van Merken), 13 noot, 18, 22, 25, 26, 31, 36, 46, 184 noot, 197, 203
Gerusalemme conquistata (Torquato Tasso), 71 noot
Gerusalemme, La, liberata (Torquato Tasso), 9, 19, 47, 48, 52, 66-72, 73, 76, 77, 82,
84, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 101, 122, 149, 153, 158, 163, 164, 174, 203, 205, 224,
225, 226, 228, 230, 232, 235, 364, 365, 367, 368, 369, 373, 374, 377, 379, 380, 382,
442, 447, 462, 467, 468, 469, 470, 473, 475, 477, 494, 495, 496, 501, 504, 505, 511,
519, 528, 529-530, 532, 555-572, 591, 634, 644-645, 649, 651, 661, 666, 670, 732
noot, 743, 755, 763 noot, 766, 773
Gerusalemme, La, liberata (vert. Jean Baudoin), 149, 164 noot, 557 noot, 560-569,
575, 773, zie ook onder Iervsalem, La, de Torquato Tasso [...].
Gerusalemme, La, liberata (vert. Joan Dullaart), 235, 559-569, 773, zie ook onder
Verloste, Het, Jeruzalem (Joan Dullaart).
Gerusalemme, La, liberata (vert. R.H. Graadt Jonckers), 571
Gerusalemme, La, liberata (vert. J.J.L. ten Kate), 571
Gerusalemme, La, liberata (vert. eerste 5 zangen Jan Nomsz.), 571
Gerusalemme, La, liberata (vert. canto IV Olivier van den Tempel), 555, zie ook onder
Torquato Tassoos Vierde Gezangh van Iervsalems Verlossinge.
Gerusalemme, La, liberata (vert. Maria Tesselschade), 225-226, 233, 559, 571
Gerusalemme, La, liberata (vert. Blaise de Vigenère), 557
Gerusalemme, La, liberata (vert. Jean du Vignau), 557
Gerusalemme, La, liberata (vert. Vondel), 10 noot, 71 noot, 226-228, 364 noot, 369
noot, 397 noot, 559, 571, 719 noot
Geusen, De (Onno Zwier van Haren), 14, 18, 19, 22, 23, 25, 31, 36, 41 noot, 43, 44,
203 noot
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Gevallen van Friso (Willem van Haren), 13 noot, 18, 22, 25, 31, 36, 42, 44, 171, 172,
203 noot
Gewonde, De, Venus (P.C. Hooft), 224
Gideon (F. van Steenwijk), 20, 21, 25, 44, 46, 169
Grondt, Den, der Edel vry Schilder-const (Karel van Mander), 224, zie ook onder
Schilder-Boeck, Het.
Großmütige, Der, Friederich III, König zu Dänemark (Hudemann), 122
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Große, Der, Wittekind (Christian Heinrich Postel), 122
Gysbreght van Aemstel (Vondel), 27 noot, 231, 394, 424, 466, 467, 658 noot, 682, 730
noot
Harlemias (Nicolaes Jansz. van Wassenaer), 222-223, 352 noot
Ἁρλεμίας (Van Wassenaer): zie onder Harlemias (Nicolaes Jansz. van Wassenaer).
Heerlyckheit der Kercke (Vondel), 50, 429, 637-641, 647, 665, 670, 678-679, 680 noot
Heerlijckheyd van Salomon (Vondel), 379, 656, zie ook onder Magnificence, La, de
Salomon (G.S. du Bartas); Oeuvres Poétiques (G.S. du Bartas) en Seconde, La,
Sepmaine (G.S. du Bartas).
Helden, De, Godes des Ouwden Verbonds (Vondel), 225, 228 noot, 364 noot
Heldendaaden, De. van den Jaare MDCCVII (Lukas Schermer), 217, 219, 220
Henriade, La (Voltaire), 16, 36, 47, 52, 95-100, 174, 179, 180, 186, 191, 203, 248, 249,
763, 767
Henriade, La (vert. Sybrand Feitama), 52, 191, 249
Henriade, La (vert. Govert Klinkhamer), 250 noot
Henriette Marie t'Amsterdam (Vondel), 397
Herderskout tusschen Melibeus en Tityr (Vondel), 387, 388, zie ook onder
Leeuwendalers (Vondel).
Hermann oder das befreite Deutschland (Christoph Otto von Schönaich), 136
Hermann und Dorothea (J.W. Goethe), 136
Heroides (Ovidius), 394
Heroides (vert. Cornelis van Ghistele), 252
Heroides (vert.-in-proza Vondel), 394, 396
Herstelde Zeegtriomf van Karel de Tweede (Lambert van Bos), 514-515, 516, 521 noot
Hierusalem verwoest (Vondel): zie onder Gerusalemme, La, liberata (vert. Vondel).
Historia Batavica (Gerardus Noviomagus), 487 noot
Historia Ecclesiastica (Eusebius van Caesarea), 692 noot
Historiae (Tacitus), 457
Historiae sui temporis (De Thou), 466
Historie, De, van sijn Majesteyt Karel de II (vert. Lambert van Bos), 514, 515
Historien onses tyds (Lambert van Bos), 445, zie ook onder Saken van Staet en Oorlogh
(Aitzema).
History of the Civil Wars between York and Lancaster (Samuel Daniel), 107-108
Hofwijck (Const. Huygens), 602
Hollands Vloeck aen het Parlementsche Engeland (Jacob Westerbaen), 218
Hollandsche, De, natie (J.F. Helmers), 41 noot
Holy, The, War (John Bunyan), 53 noot
Homeri Ilias et Odyssea, alia item Carmina ejusdem cum interpretatione latina repurgata
(Henri II Estienne), 585, zie ook onder Ilias (Latijnse vert. Henri II Estienne) en Odyssee
(Latijnse vert. Henri II Estienne).
Ὁμήρου Ιλιὰς ϰαὶ Ὀδυσσεία [...] Homeri Ilias et Odyssea [...] (Latijnse vert. Cornelis
Schrevelius), 587, zie ook onder Ilias (Latijnse vert. Cornelis Schrevelius) en Odyssee
(Latijnse vert. Cornelis Schrevelius).
Homeri Odyssea. Cum interpretatione Lat. ad verbum ... Editio postrema diligenter
recognita per I.T.P. (lat. proza-vert. van Grieks), 581, zie ook onder Odyssee (Latijnse
proza vert. naar 't Grieks door I.T.P.).
Homeri Opera omnia Cum interpret. lat. ad verbum [...], 586
Hoochberoemde, De, Historien van C. Cornelius Tacitus Burghemeester van Romen
(vert. Johannes Leonardus Fenacolius [= Johannes (van de) Vennecool]), 341, zie ook
onder Annales (vert. Johannes Leonardus Fenacolius).
Houwelijck (Jacob Cats), 599
Huon de Bordeaux, 136
Hymnes (P. de Ronsard), 383
Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus (Daniël Heinsius), 492 noot, zie ook onder
Nederduytsche Poemata (Daniël Heinsius).
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Iervsalem, La, de Torquato Tasso [...] Auec l'Allegorie du Poëme (Jean Baudoin), 560,
zie ook onder Gerusalemme, La, liberata (vert. Jean Baudoin).
Iliad (A. Pope), 58 noot
Iliaden, De, van Homerus (J.H. Glazemaker), 235, 574, 583, 584, 591-593, 766, 772,
zie ook onder Ilias (vert. J.H. Glazemaker).
Ilias (Homerus), 5, 49, 80, 82, 86, 87, 89, 143, 145, 148, 153, 159, 163, 177, 179, 196,
203, 213, 214, 221, 222, 235, 280, 295-300, 304, 308, 311, 365, 442, 570, 572, 573,
583-593, 634, 654 noot, 674, 766, 771, 773
Ilias (Latijnse vert. Henri II Estienne), 585, zie ook onder Homeri Ilias et Odyssea, alia
item Carmina [...].
Ilias (vert. J.H. Glazemaker), 214, 583-593, 614 noot, 766, 773, zie ook onder Iliaden,
De, van Homerus (J.H. Glazemaker).
Ilias (vert. Karel van Mander), 213, 214, 235, 275, 295-316, 771, zie ook onder Eerste,
De, 12. Boecken vande Ilyadas.
Ilias (vert. A. Pope), 122
Ilias (vert. H. Salel en A. Jamyn), 213, 280, 297-316, 327, zie ook onder Continuation,
La, de l'Iliade d' Homère; Dix, Les, premiers Livres de l'Iliade d'Homère; XI., Les,
Premiers Livres de l'Iliade d'Homère; Unzième, Les, et Douzième livres de l'Iliade
d'Homère en XXIIII., Les, Livres de l'Iliade d'Homère.
Ilias (Latijnse vert. Cornelis Schrevelius), 587, zie ook onder Ὁμήρου Ιλιὰς ϰαὶ Ὀδυσσεία,
[...].
Ilias (vert. Johann Heinrich Voß), 133
Illustrations de Gaule et Singularitez de Troie (Jean le Maire de Belges), 84, 484
Institutiones poeticae (G.J. Vossius), 4 noot, 5 noot, 6 noot, 7 noot, 140-148, 149, 155,
168 noten, 172 noot, 217, 459 noot
Ionas (Coras), 162, 164 noot
Iosué (Coras), 162, 164 noot
Israëls Baälfegorsdienst (Dirk Smits), 17, 21, 25, 29, 35, 44
Isabella (P.C. Hooft en S. Coster), 224
Italia liberata dai Goti (Giangiorgio Trissino), 65
Iudith (Marie de Pech), 162
Jeptha (Vondel), 175, 397, 427, 441, 662
Jephthes sive votum (George Buchanan), 662
Joannes de Boetgezant (Vondel), 6, 7, 9, 9 noot, 10, 20, 24, 28, 30 noot, 32, 33, 34,
35, 37, 40, 41 noot, 44, 46, 47, 48, 147, 162, 227, 237, 238, 241, 243, 244, 245, 246,
385, 386, 429, 528, 637- (641, 642) 687, 689, 690, 693 noot, 695, 701, 704, 705, 724,
728, 755, 761-762, 764-765, 767, 774, zie ook onder Justi Vondelii Joannis
metanoe-angeli sive [...].
Jona de Profeet (Laurens Steversloot), 159
Jonas de Boetgezant (Joan de Haes), 20, 40, 159, 169
Jonckheyt (Simon van Beaumont), 765
Joseph in Dothan (Vondel), 394
Joseph in Egypten (Vondel), 394, 719 noot
Judas de Verrader (Joan de Haes), 20, 34, 40, 159, 169
Judit, La, (Guillaume de Saluste, seigneur du Bartas), 85-88, 89, 90 noot, 672, zie ook
onder Muse, La, Chrestiene.
Justi Vondelii Joannis metanoe-angeli sive poenitentiae praeconis, libri sex versibus
latinis redditi (Caspar Franciscus de Rees), 643, zie ook onder Joannes de Boetgezant
(Vondel).
King Arthur (Richard Blackmore), 108
Klaghte der Prinsesse van Oranjen over 't oorloogh voor 's Hertogenbosch (P.C. Hooft),
376 noot
Klaudius Civilis (F. van Steenwijk), 25, 46, 203 noot
Koning Davids Harpzangen (Vondel), 248, 427, 441 noot
Konstantyn (Vondel): zie onder Constantinade (Vondel).
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Kritische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung
mit dem Wahrscheinlichen (Johan Jakob Bodmer), 123
Kruis-held, De, ofte het Leven van den Apostel Paulus (Pieter Rabus), 34, 40 noot,
244, 688-697, 704, 767, 774, zie ook onder Paulinade (Pieter Rabus).
Kruisheld, De, of het Leven van den

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

814

grooten Apostel Paulus (Arnold Houbraken en Jan van Hoogstraten), 34, 40 noot, 689,
705, zie ook onder Paulinade (Jan van Hoogstraten) en Paulus (Jan van Hoogstraten).
Krygstoneel, Het, der Bontgenooten van den Jaare MDCCX (Jacob Westerbaen), 220
noot
Kunstkroon, De, voor den Koningk van groot Britanje etc. (Vondel), 521 noot
Laetste, De, ses Boecken van P. Virgilius Maroos Aeneis (Jacob Westerbaen), 603,
605, 611, 774, zie ook onder Aeneis (vert. Jacob Westerbaen).
Lectures on rhetoric and belles-lettres (Hugo Blair; vert. Herman Bosscha), 201 noot,
zie ook onder Lessen over de Redekunst en [...].
Leerzame Zinnebeelden, en Bybel-stoffen (Govert Klinkhamer), 60 noot, zie ook onder
Leven, Het, van den Propheet Elisa.
Leeuwendalers (Vondel), 6 noot, 387, 397, zie ook onder Herderskout tusschen
Melibeus en Tityr.
Lepanthe, La (vert. G.S. du Bartas), 378-383, 384, zie ook onder Lepanto (Jacobus I
van Engeland); Oeuvres Poétiques (G.S. du Bartas); Slagh, Den, van Lepanten en
Vervolgh van de wercken van Bartas.
Lepanto (Jacobus I van Engeland), 378-383, zie ook onder Lepanthe, La (G.S. du
Bartas); Slagh, Den, van Lepanten en Vervolgh van de wercken van Bartas.
Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl,
Welsprekendheid en Dichtkunst (bewerking v.e. vert., B.H. Lulofs), 201-206, zie ook
onder Lectures on rhetoric and belles-lettres (Hugo Blair; vert. Herman Bosscha).
Leste, Die, sesse boecken van Aeneas, ghenaemt int Latijne Aeneidos (Cornelis van
Ghistele), 253, 254, 257, 267-268, 770, zie ook onder Aeneis (vert. Cornelis van
Ghistele) en Twaelf, De, boecken van Aeneas [...].
Leven, Het, en Bedryf van Willem de Darde (L.S. = Lambert van Bos), 709, (709 noot),
726, 732 noot, 736 noot
Leven, Het, van den Propheet Elisa (Govert Klinkhamer), 60 noot, zie ook onder
Leerzame Zinnebeelden, en Bybel-stoffen.
Leven van Joannes Antonides vander Goes (D. van Hoogstraten), 242 noot, 243 noot,
zie ook onder Alle de Gedichten van J. Antonides vander Goes. [...].
Leven, Het, van Joannes Antonides vander Goes (Antoni Jansen/Jansz.). [Gevolgd
door de bij zijn dood geschreven] Lyk- en Grafdichten, 242 noot, 243 noot, zie ook
onder Gedichten (J. Antonides van der Goes).
Leven, Het, van den Koning en Propheet David (Koenraet Droste), 34, 40 noot
Leydt-sterre (Dirck V. Coornhert), 324
Lucanus-vertaling (Hendrik Storm), 216, 332, zie ook onder Borger oorlogh, Van 't, der
Romeynen [...]; Eerste, De, ses bovcken vanden [...] Poeet Marcvs Annevs Lvcanvs,
[...]; Pharsalia (Lucanus) en Pharsalia (vert. Hendrik Storm).
Lucifer (Vondel), 427, 441, 664, 683
Luise (Johann Heinrich Voß), 136
Lukas Rotgans Poëzy: zie onder Poëzy (Lukas Rotgans).
Lusiadas, Os (Luis Vaz de Camões), 62, 72-77, 78, 79, 81, 86, 99, 101, 113 noot, 187,
203, 380, 382
Lusiadas, Os (vert. Fanshawe), 109
Lutrin, Le (Nicolas Boileau), 49
Lyk- en Grafdichten [nl. op J. Antonides van der Goes]: zie onder Gedichten (J.
Antonides van der Goes) en Leven, Het, van Joannes Antonides vander Goes (Antoni
Jansen/Jansz.).
Lyckklaght (aan het Vrouwekoor) (Vondel), 230
Maeghden (Vondel), 231, 466
Magnificence, La, de Salomon (G.S. du Bartas), 655, zie ook onder Seconde, La,
Sepmaine (G.S. du Bartas) en Heerlijckheyd van Salomon (vert. Vondel).
Maria Stuart (Vondel), 393, 394, 397, 507
Marie-Madeleine (Desmarets), 165
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Mauritias (Lambert van Bos), 236, 237, 445, 446, 447, 448, 472-484, 488, 489, 494,
511, 517, 520, 527, 528, 752, 761, 765, 772, zie ook onder Triodon, of Dryling van
Heldendichten (Lambert van Bos).
Mauritias (Franciscus Plante), 238-240,
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748
Maurits van Nassau (Jan Nomsz), 30 noot
Mei (Herman Gorter), 753
Mélanges de Littérature, d'Histoire et de Philosophie (d'Alembert), 181 noot
Menelaus und David (Johann Jakob Bodmer), 137
Menschelijk, Het, Leven (Willem van Haren), 22
Messias, Der (F.G. Klopstock), 16, 47, 48, 123-136, 137, 175, 180, 181, 185, 187, 203
Metamorphoses (Ovidius), 50, 83, 252 noot, 264, 465, 649, 655, 673, 686, 702 noot
Metamorphoses (vert. Johannes Florianus), 252 noot
Midsummer Night's Dream (W. Shakespeare), 136
Minne-dichten (Jacob Westerbaen), 226
Morales de Torquato Tasso (Jean Baudoin), 89, 149 noot, 562, zie ook onder Dialoghi
(Torquato Tasso).
Moralia (Plutarchus), 356, zie ook onder De audiendis poetis (Plutarchus) en Eenige
Morale of Zedige Werken [...].
Mosella (Ausonius), 51
Moses (Versteeg), 203 noot
Moyse sauvé (Antoine-Gérard de Saint-Amant), 90, 152, 159, 160, 162, 164 noot, 165,
671
Muse, La, Chrestiene (Guillaume de Saluste, seigneur du Bartas), 85-86, zie ook onder
Judit, La.
Naauwkeurig Onderwys in de Toneel-poëzy [...], 166, zie ook onder Van de Natuur en
Eigenschap van het Heldendicht (J. Antonides van der Goes).
Nederduitsche Spraekkunst (Arnold Moonen), 389 noot
Nederduitse, De, Dichtkunst (Johannes Kinker), 366
Nederduytsche Poemata (Daniël Heinsius), 492 noot, zie ook onder Hymnus oft
Lof-sanck van Bacchus.
Nederlaegh van Turnus (Bernard vanden Bergh), 594, zie ook onder Aeneis (vert.
Boek XII Bernard vanden Bergh).
Nederlantsche Historien (Van Meteren), 457
Neederlandsche Histoorien (P.C. Hooft), 396, 402, 457, 459, 460, 461 noot, 463 noot,
466 noten, 472, 473, 488
Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes: zie onder Bremer Beiträge.
Night-thoughts (Edward Young), 188
Noah (Johann Jakob Bodmer), 123, 137
Noah (Vondel), 641 noot, 664
Nomoi (Plato), 4
Noodlot (P.C. Hooft), 76
Nouvelles, Les, de la République des Lettres (Pierre Bayle), 688
Oberon (Christoph Martin Wieland), 136, 202 noot
Ockenburgh (Jacob Westerbaen), 765
Ode (I.G.H.), 325, 326, 327
Oden (Horatius), 420
Oden (F.G. Klopstock), 136
Odyssee (Homerus), 5, 49, 52, 92, 109, 145, 153, 161 noot, 177, 196, 212, 213, 221,
235, 272-276, 280, 285 noot, 288-294, 298, 300, 319, 321, 322, 330, 442, 570, 572,
573-585, 592, 634, 674, 764, 771, 773
Odyssee (vert. Lancelot Carle), 280 noot
Odyssee (Latijnse vert. Casparus), 285 noot, 300, 319, 327
Odyssee (vert. Dirck V. Coornhert, B.D. en I.G.H.), 212, 213, 272-295, 300, 302, 325,
579-581, 764, 771, zie ook onder Deerste twaelf boecken Odysseae, [...]; Dolinghe,
De, van Vlysse; Tweede, De, XII. Boecken Odysseae: [...] en Ode (I.G.H.).
Odyssee (Latijnse vert. Henri II Estienne), 585, zie ook onder Homeri Ilias et Odyssea,
alia item Carmina [...].
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Odyssee (vert. Jan van 's Gravenweert), 583
Odyssee (vert. G.V.S.). 235, 574-583, 773, zie ook onder Dooling, De, van Ulisses
(vert. G.V.S.).
Odyssee (Latijnse proza-vert. naar 't Grieks door I.T.P.), 581, zie ook onder Homeri
Odyssea. Cum interpretatione Lat. [...].
Odyssee (vert. Amadis Jamyn), 299
Odyssee (vert. Boek I en II Jacques Peletier du Mans), 280, zie ook onder Premier,
Le, et le second Livre de l'Odyssee d'Homère.
Odyssee (vert. A. Pope), 122
Odyssee (Latijnse vert. Cornelis Schreve-
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lius), 587, zie ook onder Ὁμήρου Ιλιὰς ϰαὶ Ὀδυσσεία [...].
Odyssee (vert. Johann Heinrich Voß), 133
Odissee, L', d'Homere (in proza, Claude Boitel), 581
Odyssee, L', d'Homere. Au Roy. De la version de Salomon Certon (Salomon Certon),
[herzien door Terrasson], 327, 581
Odyssee, De, van Homerus, in Neêrduits gerymt (Koenraet Droste), 582
Oeuvres Poétiques (G.S. du Bartas), 378, 379, zie ook onder Heerlijckheyd van
Salomon (Vondel); Lepanthe, La en Vaderen, De (vert. Vondel).
Oeuvres poétiques (Jacques Peletier du Mans), 280
Οὶδίπους τύραννος (Sophocles; vert. Vondel), 427
Ondergang, De, der eerste wareld (W. Bilderdijk), 19, 23, 26, 31, 36, 41, 44, 198-199,
201, 203 noot
Ondergang Van Troje. Virgilius tweede boeck van Eneas, in Nederduitsch gedicht
(Vondel), 388, 413-425, 426, 427, 428, 594, 595 noot, 603, 609, zie ook onder Aeneis
(vert.-in-verzen Vondel); Publius Virgilius Maroos Wercken In Nederduitsch dicht en
Vergilius-vertaling-in-verzen (Vondel).
Onderwys van het geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit (Vondel), 637, zie ook onder
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst.
Oorsaeck beghin en eynde van het thienjarigh belegh, ende destructie van Troyen
(Gerard van Delft), 415, 594
Oorspronck der Nederlandtschen oorloghen (Bor), 457
Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen (Everhard van Reyd),
457, 472, 477 noot, 488
Op de roemruchtige overwinning by Judoigne (Lukas Schermer), 220
Op de Tweedraght der Christe Princen aen Iesus Christus (Vondel), 669
Op de vervolginge tegen de belyders van den Hervormden Godtsdienst, door Lodewyk
den XIV. [...] (Lukas Rotgans), 734 noot
Op het lijden Christi (Maria Tesselschade), 226
Openbaring, De, van Johannes, 117-119, 129 noot, 381, 382
Opera posthuma (Spinoza), 585
Opgang van Karel Stuart den tweeden, Koning van groot Britanje, Vranckrijck en Yrlant
(Vondel), 515 noot, 521 noten
Oratijn en Maskariljas of den ontijdigen Loskop (Joan Dullaart), 562, zie ook onder
Etourdi, L', ou les contre temps (Molière).
Orlando furioso (Ludovico Ariosto), 48, 64-65, 67, 68, 69, 72, 78, 81, 82, 83, 84, 86,
88, 101, 118, 122, 136, 154, 214, 215, 223, 224, 225, 235, 258, 442, 498, 504, 511,
529-555, 559, 561, 569-572, 591, 634, 766, 771, 773
Orlando furioso (vert. Sir John Harington), 101
Orlando furioso (vert.-in-proza François de Rosset), 544, 555, 561, 575, 773, zie ook
onder Divin, Le, Arioste ov Roland le Fvrievx (F. de Rosset) en Svitte, La, de Roland
le Fvrieux (Fr. de Rosset).
Orlando furioso (vert. J.J. Schipper), 235, 499 noot, 530, 543-555, 559, 569, 733, zie
ook onder Razende, De, Roelant (J.J. Schipper).
Orlando (vert. Everaert Syceram), 214, 215, 530-543, 766, 771, zie ook onder Divino,
Il, Ariosto oft Orlando Furioso.
Orlando innamorato (Matteo Maria Boiardo), 63-64, 546
Otia (Const. Huygens), 398
Oude Hollandsche Geschiedenissen ofte Corte Rym-Kronyck (Kasper Wachtendorp),
485-488, 511, 528
Palamedes (Vondel), 463
Palmerijn van Olijve, 577
Paradise Lost (John Milton), 16, 46, 58 noot, 108-122, 123, 124, 126 noot, 129, 131
noot, 137, 174, 658, 682, 763
Paradise lost (vert. Johann Jakob Bodmer), 123
Paradise regained (John Milton), 121-122

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

Parnasloof [opdracht van de Vergilius-in-verzen] (Vondel), 429-435, 447
Pascha, Het (Vondel), 6 noot
Passeerlycke Moraliteyt (Gerard van Delft), 415
Pastor-Fido Verduyts (Roeland van Engelen), 613, 614 noot, zie ook onder
Pastor, Il, fido (vert. Roeland van Engelen).
Pastor, Il, fido (Giambattista Guarini),
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399, 612
Pastor, Il, fido (vert. Roeland van Engelen), 612, 615, zie ook onder Pastor-Fido
Verduyts (Roeland van Engelen).
Pastor, Il, fido (vert. van fragm. Const. Huygens), 399
Paulinade (J. Antonides van der Goes), 47, 241-245, 246, 688, 690-691, 705
Paulinade (Jan van Hoogstraten), 689-690, 763, zie ook onder Kruisheld, De, of het
Leven van [...] (Arnold Houbraken en Jan van Hoogstraten) en Paulus (Jan van
Hoogstraten).
Paulinade (Pieter Rabus), 691-697, 704, zie ook onder Kruis-held, De, ofte het Leven
[...] (Pieter Rabus).
Paulus (Jan van Hoogstraten), 20, 21, zie ook onder Kruisheld, De, of het Leven van
[...] (Arnold Houbraken en Jan van Hoogstraten) en Paulinade (Jan van Hoogstraten).
Peter en Pauwels (Vondel), 394, 679
Pharsalia (Lucanus), 17 noot, 79, 81, 107, 170, 172, 176, 178, 182, 215, 216, 238,
239, 332-363, 381, 441, 456, 460, 464, 465, 469, 473, 489, 530, 672, 700, 749, 771,
zie ook onder Borger oorlogh, Van 't, der Romeynen [...]; Lucanus-vertaling (Hendrik
Storm) en Pharsalia (vert. Hendrik Storm).
Pharsalia (vert. Hendrik Storm), 332-363, 441, zie ook onder Borger oorlogh, Van 't,
der Romeynen [...]; Eerste, De, ses bovcken vanden [...] Poeet Marcvs Annevs Lvcanvs,
[...]; Lucanus-vertaling (Hendrik Storm) en Pharsalia (Lucanus).
Piers Plowman (William Langland), 53 noot
Poëme, Du, Heroïque. Traduit de l'Italien de Torquato Tasso (Jean Baudoin), 89, 149
Poetica (Aristoteles), 3, 65, 140, 142 noot, 148, 150 noot, 153, 155, 156, 158, 529
Poëticae institutiones: zie onder Institutiones poeticae (G.J. Vossius).
Poeticarum institutionum libri tres (G.J. Vossius): zie onder Institutiones poeticae.
Poëtique françoise (Jean-François Marmontel), 181 noot
Poëzy, van verscheide Mengelstoffen (Lukas Rotgans), 24 noot, 220 noot, 706-710
noot, 713 noot, 716 noot, 718 noot, 734 noot, 744 noot, 757 noot, 758 noten
Poëzy (Lukas Schermer), 220
Préface de la Franciade 1572 (P. de Ronsard): zie onder Franciade (P. de Ronsard).
Premier, Le, et le second Livre de l'Odyssee d'Homère (Jacques Peletier du Mans),
280 zie ook onder Odyssee (vert. Boek I en II Jacques Peletier du Mans).
Première, La, Sepmaine (G.S. de Bartas), 86-87, 122, zie ook onder Sepmaines, Les
en Sepmaine, La, ou Création du Monde.
Prince Arthur (Richard Blackmore), 108
Principes de Littérature (Charles Batteux), 181 noot
Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen (Jan Daniël Macquet), 175, 176 noot, 182,
183 noot, 186, 193 noot
Publius Virgilius Maroos Herders-kóuten en Land-gedichten: midsgaders De XII.
Boecken van Aeneas (Dirk Doncker), 624, 775, zie ook onder
Vergilius-vertaling-in-verzen (Dirck Doncker).
Publius Virgilius Maroos Twaalf boekken van Aeneas (Dirck Doncker), 623, 624, 774,
zie ook onder Aeneis (vert. Dirck Doncker).
P[ublius] Virgilius Maro Verduijtst (Roeland van Engelen), 611, 774, zie ook onder
Aeneis (vert. tot begin Boek VII Roeland van Engelen).
Publius Virgilivs Maroos Wercken (Vondel), 4, 234, 241, 387, 773, zie ook onder Aeneis
(vert.-in-proza Vondel) en Vergilius-vertaling-in-proza (Vondel).
Publius Virgilius Maroos Wercken In Nederduitsch dicht (Vondel), 388, 775, zie ook
onder Aeneis (vert.-in-verzen Vondel); Ondergang Van Troje [...] en
Vergilius-vertaling-in-verzen (Vondel).
Pucelle, La, ou la France délivrée (Jean Chapelain), 90, 157, 164 noot, 184, 185
Punica (Silius Italicus), 335
Q. Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst (vert.-in-proza Vondel), 396 noot
Quatre Chants (Pierre de Brach), 556
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Razende, De, Roelant (J.J. Schipper), 544, 547, 559, 772, zie ook onder Bezadigde,
De, Roelant (J.J. Schipper) en Orlando furioso (vert. J.J. Schipper).
Recueil d'emblèmes divers (Jean Baudoin), 149 noot, 150-154, 155, 157 noot
Rinaldo (Torquato Tasso), 66
Rodd'rick ende Alphonsus (G.A. Bredero), 577 noot
Rodemont en Isabella (Th. Rodenburgh), 224
Romeynsche, De, Historien ende Gheschiedenissen, beschreven door (Titus Livius),
343 noot
Rottestroom, De (Dirk Smits), 29, 34 noot, 51
Rijmbrief (P.C. Hooft): zie onder Aen de Camer In Liefd' Bloeyende.
Rijmkladboek (P.C. Hooft), 350 noot, 353, 357 noot
Rijm-oeffeningen (Jeremias de Decker), 662
Rym-oeffeningen (David van Hoogstraten en Pieter Rabus), 689
Sächsische, Der, Prinzenraub (Daniel Wilhelm Triller), 122
Saken van Staet en Oorlogh (Aitzema), 445, zie ook onder Historien onses tyds
(Lambert van Bos).
Salmoneus (Vondel), 427, 428
Salomon (Vondel), 656
Samson (Coras), 162
Satirae (Horatius; vert. Cornelis van Ghistele), 252
Schilder-Boeck, Het, (Karel van Mander), 224, 298, zie ook onder Grondt, Den, der
Edel vry Schilder-const.
Scilla (Lukas Rotgans), 712
Secchia, La, rapita (Tassoni), 49
Seconde, La, Sepmaine (G.S. du Bartas), 86-87, 90 noot, 379, 656, 672, zie ook onder
Heerlijckheyd van Salomon (vert. Vondel); Magnificence, La, de Salomon (G.S. du
Bartas); Sepmaine, La, ou Création du Monde; Sepmaines, Les en Vaderen, De (vert.
Vondel).
Sepmaine, La, ou Création du Monde (G.S. du Bartas), 49, 50, 72, 89, zie ook onder
Première, La, Sepmaine; Seconde, La, Sepmaine en Sepmaines, Les (G.S. du Bartas).
Sepmaines, Les (G.S. du Bartas), 48, 50, 87, zie ook onder Première, La, Sepmaine;
Seconde, La, Sepmaine en Sepmaine, La, ou Création du Monde (G.S. du Bartas).
Sermones (Horatius), 412 noot
Sette, Le, giornate del mondo creato (Torquato Tasso), 72
Silvae (Statius), 342, zie ook onder Genethliacon Lucani ad Pollam (Stattius).
Slagh, Den, van Lepanten (vert. Abraham van der Mijle), 378, 379, zie ook onder
Lepanthe, La (vert. G.S. du Bartas); Lepanto (Jacobus I van Engeland) en Vervolgh
van de wercken van Bartas.
Socrates (J.F. Helmers), 26
Songs of Ossian (James Macpherson), 122, zie ook onder Fingal (James Macpherson)
en Temora (James Macpherson).
Sophompaneas (Hugo de Groot; vert. Vondel), 231
Spanish, The, Tragedie ... Containing the Lamentable end of Don Horatio, and
Belimperia; with the pittifull death of Hieronimo (Thomas Kyd), 540-541
Stedekroon van Frederick Hendrick (Vondel), 475
Stichts Landtgezang op Heemstede (Lukas Rotgans), 718 noot
Stichtse Lofbazuin, Geblaazen over het veroveren van Ierlandt, [...] (Lukas Rotgans),
744
Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère, ou les Avantures de Télémaque fils
d'Ulysse (Fénelon): zie onder Télémaque (Fénelon).
Svitte, La, de Roland le Fvrieux (Fr. de Rosset), 545-554, 773, zie ook onder Bezadigde,
De, Roelant (J.J. Schipper); Divin, Le, Arioste ov Roland le Fvrievx (F. de Rosset);
Orlando furioso (vert.-in-proza François de Rosset).
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Tael- en Dicht-kundige By-dragen, 168, 170, 173, 177 noot, zie ook onder Aenleiding
tot de Nederduitsche Dichtkunst [...] (Frans de Haes) en Dichtkundige Aenmerkingen
(Jan Daniël Macquet).
Tacitus-vertaling (P.C. Hooft), 395 zie ook onder Annales (Tacitus).
Télémaque (Fénelon), 36, 46, 52, 91-95, 122, 178, 443, 554 noot, 763, 767
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Télémaque (vert. D. Ghijs), 763
Telemachus (vert. Sybrand Feitama), 52, 94, 250, 554 noot
Temora (James Macpherson), 122, zie ook onder Songs of Ossian.
Terentius-vertaling (Cornelis van Ghistele), 256, 257, zie ook onder Comoediae
(Terentius; vert. Cornelis van Ghistele).
Thalia of geurige Sang-godin (W. van Focquenbroch), 49
Theatre oft Toon-neel (Jan van der Noot), 424
Thebais (Statius), 336, 445, 446, 447, 448-456, 460, 467, 470, 471 512, 517, 773
Thebais (vert. Lambert van Bos), 236, 237, 445, 446, 447, 448-456, 471, 772-773, zie
ook onder Triodon, of Dryling van Heldendichten (Lambert van Bos).
Theresiade (Von Scheyb), 122
Tod, Der, Abels (Salomon Geßner), 137
Torquato Tassoos Vierde Gezangh van Iervsalems Verlossinge (Olivier van den
Tempel), 555, 570, zie ook onder Gerusalemme, La, liberata (vert. canto IV Olivier van
den Tempel).
Tractatus theologico-politicus (Spinoza), 585
Traité de la poésie morale et sentencieuse (Guillaume Colletet), 165
Traité du poëme épique (le père René le Bossu), 158, 165, 181 noot, 193
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[Deel II]
Woord vooraf
In mijn ‘Woord vooraf’ voor het eerste deel van deze studie heb ik de verwachting
uitgesproken, dat het completerende tweede deel aan het begin van de jaren tachtig voltooid
zou kunnen zijn. Dat is evenwel anders gelopen. In de eerste plaats bleek de materie zowel
uitgebreider als bewerkelijker te zijn dan ik had verwacht, zodat mijn tweede deel in zijn
gehéél aan de epen uit het tijdvak 1700-1780 diende te worden gewijd en er voor die uit de
periode van ‘Eb en vervloeiing’ (1780-1850) een nieuw derde deel moest worden
geprojecteerd. In de tweede plaats deed zich met het klimmen der jaren een langzaam maar
onmiskenbaar toenemende vertraging in mijn werktempo gelden. Als gevolg van deze
factoren heeft het schrijven van deel II mij ruim acht jaar gekost: van augustus 1974 tot en
met oktober 1982. En met het gereedkomen daarvan is mijn geschiedenis van het
Nederlandse epos tussen 1550 en 1850 dan nog slechts voor twee derden voltooid.
Desondanks zie ik mij tot mijn leedwezen genoodzaakt af te zien van een voortgaan met
deel III. Op grond van mijn ervaringen met het tweede deel moet ik aannemen, dat het werk
daaraan mij zeker een kleine tien jaar zou kosten. Het zou van hybris getuigen, op mijn
leeftijd nog aan een dergelijke onderneming te beginnen. Maar dat is niet de voornaamste
reden voor mijn besluit. Die is, dat ik mij te zeer bewust ben van de gevaren, waarmee
ouderdoms-aftakeling een te lang voortgezette wetenschappelijke arbeid bedreigt, dan dat
ik het verantwoord acht in mijn situatie nog een werk van dusdanige omvang en importantie
op te zetten. Ik hoop dat het mij gegeven zal zijn af en toe met een artikel nog een kleine
bijdrage aan de Nederlandse literatuur-wetenschap te leveren - maar ik heb te aanvaarden
dat voor mij de tijd van groot werk thans voorbij is.
Uiteraard gaat het mij aan het hart, dat op deze manier mijn laatste omvangrijke studie
onvoltooid blijft. Natuurlijk hoop ik - zij het haast tegen beter weten in - dat dit werk te eniger
tijd door een jongere collega zal worden voortgezet en ten einde gebracht. Maar ook als dit
niet zou gebeuren, ligt er voor mij een troost in de gedachte, dat althans het belangrijkste
deel gereed gekomen is: het onderzoek naar het Nederlandse epos van de 17de en 18de
eeuw, dat tot dusver praktisch een witte vlek vormde op de kaart van onze literatuur. Ondanks
alles is het dan ook met een klein gevoel van voldoening en een groot gevoel van
dankbaarheid, dat ik hier afscheid neem van mijn project. Dankbaarheid in de eerste plaats
jegens God, die mij de tijd en de kracht heeft geschonken om dit gedeeltelijke resultaat te
bereiken. En dankbaarheid jegens mijn Vrouw, van wie ik slechts herhalen kan wat ik in de
Opdracht van mijn eerste deel - die onverminderd óók geldt voor dit tweede! - getuigde: dat
zij door haar zorgende liefde het ontstaan van dit boek heeft mogelijk gemaakt.
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Naar aanleiding van mijn eerste deel heeft men opgemerkt, dat de uitvoerigheid een bezwaar
vormt en een gecomprimeerd overzicht eigenlijk welkomer zou zijn geweest. Ik stel
daartegenover, dat een verantwoord overzicht eerst kan worden gegeven, wanneer de feiten
zo volledig mogelijk bekend zijn en daarin verdisconteerd kunnen worden. Nu zou het
uiteraard denkbaar zijn geweest, dat ik de door mij ontdekte gegevens grotendeels in
portefeuille gehouden en slechts een daarop gebaseerd overzicht gepubliceerd had. Een
dergelijke manier van doen is echter niet verenigbaar met de opvatting, die ik omtrent de
taak van een literatuur-historicus heb. Ik beschouw het als zijn eerste plicht de resultaten
van zijn onderzoek in een zodanige vorm bekend te maken, dat de ontdekte feiten bewaard
blijven en de conclusies kunnen worden geverifiëerd; het samenvattende overzicht is meer
een zaak van popularisering en daarom van secundair belang.
In mijn tweede deel ben ik dus op deze basis voortgegaan. Ook afgezien van het algemene
principe was daartoe in dit geval trouwens aanleiding. Er valt immers niet te verwachten,
dat de geschiedenis van het Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische epos spoedig
opnieuw systematisch ter hand genomen zal worden; wat bij mijn onderzoek aan het licht
gekomen is, diende dus te worden vastgelegd om niet voor onbepaalde tijd weer verloren
te gaan. Daar komt nog bij, dat de betrokken materie een vertrouwdheid met de Bijbel en
met de Oudheid veronderstelt, die bij de tendensen van onze tijd steeds zeldzamer en
onvollediger dreigt te worden. Het feit dat ik het voorrecht heb te behoren tot de snel slinkende
groep van hen voor wie deze vertrouwdheid door opvoeding en opleiding nog een
vanzelfsprekendheid is, legde mij naar mijn gevoel daarom de verplichting op daar ten volle
gebruik van te maken. Uit dien hoofde heb ik gemeend aan elk van de besproken epen een
in zichzelf afgeronde studie te moeten wijden, waarin de karakteristiek op een analyse berust
en alle mij bekende gegevens verwerkt zijn. Dat mijn boek daardoor ietwat brokkelig zou
kunnen aandoen, heb ik op de koop toe genomen.
Evenals voor mijn eerste deel heb ik ook voor dit tweede een grote steun gehad aan de
Bibliografie van de Nederlandse en in het Nederlands vertaalde epen, die in opdracht van
de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk werd samengesteld door Henri
A. Ett. Zonder deze ruggesteun zou mijn studie zo niet onmogelijk, dan toch zeer veel
moeilijker en tijdrovender zijn geweest. Het spijt mij bijzonder, dat Ett de voltooiing van dit
deel niet meer heeft mogen beleven en ik hem dus niet kan bedanken voor zijn aandeel
daarin, zoals ik dat in het ‘Woord vooraf’ van mijn eerste deel heb gedaan.
Met erkentelijkheid vermeld ik de medewerking, die ik van de openbare bibliotheken hier
te lande - en met name van de Koninklijke Bibliotheek - heb ondervonden bij het raadplegen
van de benodigde boeken. Een afzonderlijk woord van dank komt daarbij toe aan de
medewerkers van de Universiteits-bibliotheek te Utrecht, op wier hulp ik zo herhaaldelijk
een beroep heb moeten doen; ik moge aan mijn dank voor allen uitdrukking geven met het
noemen van één enkele naam: Mevrouw L.C. Kuiper-Brussen van de afdeling Oude Drukken.
Ook ditmaal zou de verschijning van mijn boek niet mogelijk geweest zijn zonder de steun
van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.). Ik ben
zeer erkentelijk voor deze steun alsmede voor de welwillendheid waarmee rekening gehouden
werd met mijn bijzondere omstandigheden.
Gaarne dank ik ook mijn uitgevers, zowel voor de zorg die zij aan de uiterlijke vormgeving
van mijn werk hebben besteed als voor hun medewerking bij de opzet het verschijnen
daarvan te doen samenvallen met mijn tachtigste verjaardag. In dat
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verband voel ik mij vooral verplicht aan de Heer D.C. van den Oever.
Zonder de even efficiënte als deskundige hulp van Mevrouw drs. J. Mateboer zouden de
voorbereiding en het begeleiden van de druk ongetwijfeld méér van mij hebben gevergd
dan ik had kunnen opbrengen. Zij heeft zowel het samenstellen van literatuurlijst en registers
als het corrigeren van de drukproeven voor haar rekening willen nemen, en mij zodoende
ontheven van zoveel mogelijk zorg en verantwoordelijkheid. Ik ben haar van harte dankbaar
voor haar medewerking, en voor de rustige opgewektheid waarmee zij die steeds heeft
verleend.
Tenslotte - maar niet in de laatste plaats! - dank ik mijn oude vrienden van het Instituut
De Vooys voor Nederlandse taal- en letterkunde aan de R.U. te Utrecht, de heren W.P.
Gerritsen, A.L. Sötemann en W. Vermeer, voor hun onafgebroken stimulerende belangstelling
gedurende de wordingsjaren van mijn boek, alsmede voor hun inzet en steun bij het
overwinnen van de moeilijkheden waarvoor de uitgave daarvan mij als oud man stelde.
Utrecht 1 augustus 1983
W.A.P. Smit
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Afdeling III Hoogwater (1700-1780)
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Hoofdstuk I
Het bos in vogelvlucht
§ 1. Inleiding
In het inleidende hoofdstuk voor het eerste deel van deze studie heb ik de toezegging
gedaan, dat de bespreking van iedere ‘periode’ uit de geschiedenis van het
Renaissancistisch-klassicistische epos in Nederland zou worden voorafgegaan door een
1
algemeen overzicht onder de titel Het bos in vogelvlucht. Met ‘perioden’ bedoelde ik daar
de drie opeenvolgende stadia, die ik in de ontwikkelingsgang van deze epiek onderscheiden
heb: de tijd van haar eerste groei (‘Opkomend tij’, 1550-1700), die van haar volle ontplooiing
(‘Hoogwater’, 1700-1780) en die van haar neergang (‘Eb en vervloeiing’, 1780-1850). Voor
elk van die stadia zou eerst een overzicht worden gegeven van het gehéél (het bos), met
bijzondere aandacht voor ‘de tendenties, ontwikkelingen, samenhangen, divergenties, e.d.
die het algemene beeld bepalen’, terwijl ook zou worden ingegaan op ‘punten, die voor de
ontwikkeling van het genre betekenis hebben gehad, maar niet uit de epen-zelf kunnen
worden afgeleid’. In de daaropvolgende hoofdstukken zouden dan de afzonderlijke epen
(de bomen) aan de orde komen, chronologisch en gedetailleerd.
Voor de fase van het ‘opkomend tij’ heb ik in mijn eerste deel inderdaad deze werkwijze
gevolgd. Bij de behandeling van het ‘hoogwater’ bleek echter de aard van de stof op bepaalde
punten een andere aanpak wenselijk te maken. Als gevolg daarvan heeft ook dit inleidende
hoofdstuk een gewijzigd karakter gekregen. Het bevat nog juist voldoende elementen van
een algemeen overzicht om de oorspronkelijke titel te kunnen behouden, maar zijn
zelfstandige betekenis is praktisch geheel verloren gegaan. Wat overbleef, is in hoofdzaak
een verantwoording van de manier waarop ik in dit tweede deel te werk ben gegaan.
De veranderingen, die ik heb aangeduid, waren nodig, omdat er gedurende het tijdvak
1700-1780 een zó groot aantal epen het licht zag, dat een manier van bespreken als voor
het ‘opkomend tij’ onoverzichtelijk en verwarrend zou zijn geworden. Er zou dan op het
inleidende hoofdstuk over het bos een zó lange reeks beschrijvingen van afzonderlijke
bomen hebben moeten volgen, dat de lezer onmogelijk gedurende al die tijd het algemene
beeld voor ogen had kunnen houden en dus ondanks het gegeven overzicht toch vanwege
de bomen het bos niet meer zou hebben gezien. Om daaraan tegemoet te komen heb ik
een onderverdeling aangebracht en het tijdvak tussen 1700 en 1780 in vieren gesplitst. Na
bespreking van de epen uit elk van deze gedeelten heb ik telkens een resumé ingelast,
waarin enerzijds de ontwikkelingen of tendensen worden aangegeven die uit het besproken
werk naar voren komen, en anderzijds de verwachtingen of vragen aandacht krijgen die er
voor het verder verloop door worden gewekt. Deze tussentijdse bezinningen voeren niet
alleen de lezer regelmatig van de bomen weer terug naar het bos, maar hebben - doordat
zij achteraf plaats vinden - tevens het voordeel dat er gesproken wordt over werken en

1

Zie Deel I, blz. 60-61.
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verschijnselen waarmee deze reeds vertrouwd is. Er behoeft minder te worden
vooruitgegrepen dan bij de methode van mijn eerste deel het geval was.
Op deze manier werd echter een gedetailleerd overzicht van het bos in het inleidende
hoofdstuk overbodig. Zulk een overzicht was nu immers te vinden in de vier resumé's retrospectief weliswaar, maar als gevolg daarvan duidelijker en vollediger. De inleiding kon
dus aanzienlijk in omvang worden teruggebracht.
Dat laatste was des te gemakkelijker mogelijk, omdat het - anders dan bij de fase van het
‘opkomend tij’ - ditmaal niet nodig bleek in te gaan op externe factoren die de ontwikkeling
van het genre hebben beïnvloed. Dergelijke factoren zijn er in dit stadium praktisch niet. Als
na 1700 de stroom van epen eenmaal goed op gang is gekomen, vindt hij verder op eigen
kracht en in eigen bedding zijn weg.
Tenslotte had het aanbrengen van de resumé's ook nog het bijkomende gevolg, dat ik op
een bepaald punt mijn terminologie diende te herzien. In mijn eerste deel werden de drie
fasen of stadia, die ik in de ontwikkelingsgeschiedenis van het
Renaissancistisch-klassicistische epos heb onderscheiden ‘perioden’ genoemd. Door de
onderverdeling van de ‘periode’ 1700-1780 in vieren kreeg ik echter behoefte aan dit woord
om er de vier onderafdelingen mee aan te duiden, waarvan de bespreking met een resumé
werd afgesloten. Dientengevolge moest het grotere geheel, dat aanvankelijk die naam
gedragen had, worden omgedoopt tot tijdvak. In dit tweede deel van mijn studie komt dus
het tijdvak 1700-1780 aan de orde, en dat tijdvak wordt onderverdeeld in vier perioden.
Ondanks al deze modificaties blijft dit eerste hoofdstuk toch iets van zijn verkennend karakter
behouden. Ik geef daarin namelijk een overzicht van de vier perioden, waarin ik het tijdvak
1700-1780 heb onderverdeeld, en van de redenen waarom ik dat juist op deze manier heb
gedaan. Verder worden er nog twee paragrafen gewijd aan interessante bijkomstigheden,
waarvoor bij de stelselmatige behandeling van de epen geen plaats was.

§ 2. De vier perioden
Zoals uit de vorige paragraaf gebleken is, werd mijn vierdeling van het tijdvak 1700-1780
primair bepaald door de behoefte aan caesuren, die de mogelijkheid zouden bieden tot
tussentijds recapituleren en tot momentane bezinning op de stand van zaken. Het vaststellen
van de plaats voor deze caesuren is dus een zaak van secundaire overweging geweest. En
daarbij viel een subjectief element niet helemaal te vermijden. Natuurlijk heb ik zoveel
mogelijk getracht de grenzen van mijn ‘perioden’ te doen samenvallen met momenten in de
geschiedenis van het epos, die door een nieuwe ontwikkeling of een nieuwe opvlucht worden
gemarkeerd. Maar vaak liggen zulke momenten te dicht bijeen of te ver van elkaar, en dan
valt aan een persoonlijke keuze of ordening niet te ontkomen. Aangezien er bij periodisering
dus altijd variaties mogelijk zijn, heb ik gemeend te moeten aangeven op grond van welke
overwegingen ik tot de mijne gekomen ben.
De eerste periode begint uiteraard met het begin van het tijdvak in 1700. Na meer dan
een kwart eeuw komt zij in 1727 tot een einde. Want het jaar daarop wijst Arnold Hoogvliet
met zijn Abraham de Aartsvader een nieuwe weg voor het Bijbelepos, dat inmiddels in het
slop was geraakt en zonder toekomst leek. Hier hebben wij te doen met een zó duidelijk
overgangspunt dat er geen mogelijkheid was voor een andere caesuur. De Abraham vormt
een natuurlijke grens.
De tweede periode begint dus in 1728 met de verschijning van Hoogvliet's epos.
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Ditmaal valt het einde echter moeilijker aan te wijzen. In 1741 komt er opnieuw een literaire
verrassing: de Friso van Willem van Haren. Moeten wij de publikatie daarvan ook weer
beschouwen als het begin van een nieuwe periode? Of kunnen wij er misschien beter het
einde in zien van een opleving, die met de Abraham begonnen was, en dus een grens
trekken nà 1741? Geen van beide oplossingen leek mij tenslotte aanvaardbaar. De Friso
staat namelijk volstrekt geïsoleerd en heeft in geen enkel opzicht invloed uitgeoefend. Het
zou daarom onzin zijn in de verschijning van dit werk een gebeurtenis te willen zien, die het
begin van een nieuwe periode markeert of een oude afsluit. Ik heb dus gekozen voor een
andere caesuur: de publikatie van de eerste vertaling van Voltaire's Henriade in 1744. - Ook
deze keus is zeker niet in alle opzichten bevredigend. Het voornaamste bezwaar is, dat het
verschijnen van de vertaling vooral niet mag worden beschouwd als eerste mogelijkheid
voor Nederlandse lezers om kennis te maken met het heldendicht van Voltaire. In het Frans
kenden zij dat al lang of hadden zij er in ieder geval toegang toe; sporen van zijn invloed
zijn dan ook vóór 1744 wel te vinden. Bovendien is de eerste vertaling - die van Govert
Klinkhamer - een pover werk, dat terecht negen jaar later volkomen op de achtergrond zou
worden gedrongen door die van Sybrand Feitama: ‘een verbeterende transpositie van de
2
Franse tekst in Nederlands heldendicht’. Maar al is Klinkhamer's primeur dan misschien
niet belangrijk genoeg om als mijlpaal te worden aangemerkt, een oriëntatie-punt biedt zij
toch wel, en bij gebrek aan beter kunnen wij ons daarmee behelpen. Ik laat dus de tweede
periode eindigen in 1743: het jaar vóórdat Klinkhamer's Henrik de Vierde het licht zag.
Daarmee is tevens gezegd, dat de derde periode in 1744 begint. Ook in dit geval was het
evenwel moeilijk het meest geëigende eindpunt vast te stellen. Er waren namelijk twee
mogelijkheden. In 1767 verschijnt de David van Lucretia Wilhelmina van Merken, het
belangrijkste Bijbel-epos na de Abraham van Hoogvliet; wij kunnen daarin een nieuwe
opvlucht zien waarmee de vierde periode inzet. Het is echter óók denkbaar de caesuur te
verschuiven naar 1771, als met De Geusen van Onno Zwier van Haren het profane epos
doorbreekt en een reeks vaderlandse heldendichten tot ontwikkeling komt. Op zichzelf zou
er voor dit laatste eigenlijk het meest te zeggen zijn. Het verlies van de hegemonie door het
Bijbel-epos is een belangrijker feit dan de verschijning van een enkel goed werk. Daar komt
nog bij, dat de overige Bijbelepen, die tussen 1767 en 1771 het licht zagen, weinig
indrukwekkend zijn en zonder meer aansluiten bij die uit de derde periode vóór 1767. Toch
heb ik gemeend aan de eerste mogelijkheid de voorkeur te moeten geven en de derde
periode te laten eindigen in 1766. Een viertal overwegingen heeft mij daartoe doen besluiten.
Een daarvan is, dat de vierde periode met een begin in 1771 verhoudingsgewijs wat al te
kort zou worden; een tweede, dat ten onrechte de indruk zou kunnen worden gewekt alsof
zij bij uitstek de tijd van de vaderlandse epen was, in plaats van het uitgangspunt voor een
ontwikkeling die tot ver in de 19de eeuw zou voortduren. Een derde bezwaar was, dat dan
een nieuwe periode zou moeten beginnen met De Geusen, die - al hebben zij de stoot
gegeven voor een doorbraak van het profane epos - zelf toch eigenlijk buiten het genre
vallen. En tenslotte: tegenover al deze negatieve argumenten stond het voordeel, dat bij
een caesuur tussen 1766 en 1767 de twee epen van Lucretia Wilhelmina van Merken niet
van elkaar gescheiden werden. Er ontstond zo een vierde periode die door háár werk werd
beheerst en gekenmerkt. Niet minder belangrijk dan de doorbraak van het profane epos is
het qualitatieve hoogtepunt dat in deze jaren werd bereikt, en dat is vrijwel uitsluitend aan
haar te danken.

2

Zie beneden, blz. 596.
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Ik heb dus tenslotte de grens tussen de derde en vierde periode bij 1766 gelegd.
De vierde periode begint dientengevolge met de David in 1767, en komt tot een natuurlijk
einde met de overgang van het tweede naar het laatste tijdvak in 1780.
- Zo werden de vier perioden afgebakend, waarvan ik in dit tweede deel van mijn studie
ben uitgegaan. Ter nadere oriëntatie - bij wijze van bos in vogelvlucht - laat ik van elk daarvan
een korte karakteristiek volgen:
In de eerste periode komt het Bijbel-epos tot ontwikkeling. Al dadelijk wordt het echter
bedreigd door de fundamentalisten, die zich verzetten tegen de vrijheid ten aanzien van
Bijbelstof in de Vondel-traditie, en de overhand lijken te zullen krijgen.
In de tweede periode wordt dit gevaar afgewend. Arnold Hoogvliet bevestigt met Abraham
de Aartsvader eens en voor al het goed recht van het Bijbel-epos in Vondeliaanse trant.
Ruim tien jaar later ziet ook de Friso van Willem van Haren het licht. Hoewel er zeker geen
sprake is van een algemene opvlucht, rechtvaardigen deze twee epen toch een nieuwe
hoop.
De derde periode is een tijd van stagnatie. De gewekte hoop wordt niet vervuld; het enige
positieve punt is, dat het gemiddelde peil ook geen achteruitgang vertoont. Een
merkwaardigheid is, dat de eerste vrouwen als auteurs van epen naar voren komen.
De vierde periode brengt dan eindelijk het gewenste succes. Het opvallende daarbij is,
dat het wordt bereikt door een vrouw: Lucretia Wilhelmina van Merken. Belangrijk is verder,
dat in deze periode het Bijbel-epos naar de tweede plaats wordt verdrongen door het
vaderlandse heldendicht.
-

Gereduceerd tot een schema:
1700-1727, eerste periode :

crisis;

1728-1743, tweede periode : nieuwe hoop;
1744-1766, derde periode :

stagnatie;

1767-1780, vierde periode :

succes.

§ 3. Een herdruk uit 1651 in 1720
Tot de 17de-eeuwse Homerus-vertalingen, die in mijn eerste deel worden besproken, behoort
ook een Odyssee-in-proza, die in 1651 te Amsterdam het licht zag onder de titel De dooling
3
van Ulisses door G.V.S. (vermoedelijk Gilles van Staveren). Het is een populariserende
bewerking van het epos tot volksboekje, met weglating van alle dichterlijke ‘overbodigheden’,
en als zodanig niet zonder enige verdienste. In 1720 verscheen daarvan, eveneens in
Amsterdam, een tweede druk. In verband met deze herdruk merkte ik indertijd op:
‘Merkwaardigerwijs valt die herdruk dan vrijwel samen met het verschijnen van De Odyssea
4
van Homerus, in Neêrduits gerymt door Koenraet Droste (Rotterdam 1719)’. Naar samenhang
heb ik toen echter niet gezocht.
Dat heb ik ook niet gedaan bij mijn bespreking van Droste's Odyssea-vertaling in het vijfde
5
hoofdstuk van dit tweede deel. Zij is daar onderdeel van een poging tot karakteristiek van
diens volledige epische werk, en daarbij deed zich geen gelegenheid voor om in te gaan op
deze bijkomstigheid.
Toch is de herdruk van het 17de-eeuwse volksboekje in het jaar na de verschijning

3
4
5

Zie Deel I, blz. 574-583.
Ibidem, blz. 582.
Zie beneden, blz. 135-141.
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van Droste's Odyssea te opvallend om zonder meer als een coïncidentie te kunnen worden
beschouwd. Ik ben overtuigd dat er van toeval geen sprake was, en maak daarom van dit
inleidende hoofdstuk gebruik om er ook deze kwestie in af te doen.
Om te beginnen dienen wij in gedachten te houden, dat G.V.S.' bewerking van de Odyssee
gedurende de tweede helft van de 17de eeuw de énige Nederlandse tekst is geweest, waarin
dit Homerische epos voor het publiek toegankelijk was. Wij zullen daarbij wel in de eerste
plaats moeten denken aan ‘een lezerskring die niet geïnteresseerd was in de poëtische
6
aspecten van de Odyssee, maar toch wel graag het verhaal als zodanig wilde leren kennen’;
dat doet aan het unieke karakter echter niet af. Hoe lang het geduurd heeft voordat de oplage
uitverkocht raakte, weten wij niet. Vermoedelijk zal dit evenwel al geruime tijd vóór 1719 het
geval zijn geweest, en kwam de Amsterdamse boekhandelaar-uitgever Jacobus Verheyde
eerst door het verschijnen van Droste's nieuwe bewerking op het idee het oude volksboekje
nog eens op de pers te leggen. Daartoe bestond ook wel enige aanleiding.
Immers, als mijn veronderstellingen juist zijn, was het werk van Droste bij de publikatie in
1719 de enige Nederlandse vertaling van de Odyssee, die in de boekwinkels verkrijgbaar
was. Voor het eerst na jaren werd het weer mogelijk de zwerftochten van de beroemde
Homerische held in eigen taal mee te beleven. Er mocht dus wel enige belangstelling voor
de nieuwe uitgave worden verwacht. Anderzijds echter - en dat zal een vakman als de
boekverkoper Verheyde stellig niet zijn ontgaan - viel te voorzien, dat deze voor het publiek
een teleurstelling zou blijken. Droste gaf namelijk niet, zoals zijn titel deed verwachten, een
werkelijke - desnoods vrije - vertaling van de Odyssee, maar een bewerking die zich het
best laat aanduiden als: moderniserende herschrijving. Op het voetspoor van de Franse
auteur Houdar de Lamotte ging hij ervan uit, dat het werk van Homerus hopeloos verouderd
7
was en nog slechts in gemoderniseerde vorm een eigentijds publiek zou kunnen boeien.
In de praktijk trok hij daaruit minder ver-gaande consequenties dan zijn voorbeeld, maar
toch is ook bij hem de echte Odyssee slechts ten dele terug te vinden. Daar kwam nog bij,
dat hij in moeizame en ondichterlijke alexandrijnen schreef, waardoor het meeslepende
karakter van het oorspronkelijke werk geheel verloren was gegaan.
Jacobus Verheyde, die De dooling van Ulisses kende en er blijkbaar een of meer
8
exemplaren van tot zijn beschikking had, zal na lezing van Droste's bewerking dan ook tot
de conclusie gekomen zijn, dat het oude boekje van G.V.S. eigenlijk een prettiger
kennismaking met het Homerische epos bood en dus een beter verkoopobject zou kunnen
zijn. Weliswaar had ook de 17de-eeuwse auteur geen vertaling gegeven maar een vrije
bewerking, en kwamen daarin een aantal fouten en zwakke punten voor, maar bij hem was
er tenminste geen sprake van forcering, terwijl zijn pretentieloos proza zich veel vlotter liet
lezen. Verheyde besloot dan ook tot een nieuwe uitgave van De dooling, in de hoop daarmee
de kopers te trekken die door Droste werden teleurgesteld.
Althans - zo méén ik, dat de herdruk van 1720 moet worden verklaard. De geschetste
gang van zaken ligt overigens zó voor de hand, dat de werkelijkheid wel niet heel veel anders
zal zijn geweest. In ieder geval staan twee punten vast. De herdruk

6
7
8

Zie Deel I, blz. 583.
Zie beneden, blz. 133-135.
Hoe dit verklaard moet worden, valt niet na te gaan. Wellicht moet worden gedacht aan vererving of
verkoop van het fonds van de oorspronkelijke uitgever, Gerrit van Goedesberg, waardoor dit tenslotte in
handen van Verheyde gekomen was; daarin zouden zich nog enkele exemplaren van G.V.S.' boekje
bevonden kunnen hebben. Maar er zijn ook andere gissingen mogelijk.
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verscheen onmiddellijk na verschijning van de Odyssea. En het boekje van G.V.S. leest
gemakkelijker en prettiger dan dit moeizaam gerijm.

§ 4. Justus van Effen en Baeto
Ruim tien jaar geleden vestigde Dr. P.J. Buijnsters mijn aandacht op een curieus vertoog
van Justus van Effen, waarin deze quasi het begin publiceert van een roman over ‘den
doorluchtigen Bato, aan wie de Dappere Batavieren hunne oorsprong verschuldig [d] zyn’.
Hoewel dit vertoog niet rechtstreeks met de geschiedenis van het Nederlandse epos te
maken heeft, meende ik er toch niet helemaal aan voorbij te mogen gaan, omdat de naam
Baeto een epische connotatie heeft. Aangezien een bespreking echter buiten de eigenlijke
opzet van mijn boek viel, was daarvoor slechts plaats te vinden als aanhangsel bij het
inleidende hoofdstuk.
Het gaat om Vertoog nr. 255 van 5 april 1734 in het negende deel van De Hollandsche
Spectator, blz. 113-120.
De eerste vier bladzijden geven de uitvoerige beschrijving van een openbare kampstrijd
‘in de overheerlyke hoofdstad der Parthen’. Twee onbekende ridders in zwarte wapenrusting
wagen het zich te meten met de kampioenen van de Parthen, prins Pharnaces en zijn
broeder. Gedurende het gevecht verliest de jongste van de onbekenden zijn helm, waardoor
‘de schoonste blonde vlechten’ vrij komen. Onmiddellijk verlaat hij - of liever: zij - dan de
kampplaats en verdwijnt. De andere zwarte ridder zet de strijd tegen zijn tegenstander
Pharnaces voort en weet de overhand op hem te krijgen. Maar dat kunnen de Parthische
soldaten, die de kampplaats afgezet houden, niet verdragen; zij grijpen naar de wapens om
hun held te ontzetten. Diens onbekende tegenstander komt in grote nood, totdat opeens
zijn aanvallers ‘met den deegen in de vuist zagen naderen twaalf uitgeleeze Ridders aan
welkers hoofd...’
Hier breekt Van Effen op het spannendste moment zijn verhaal midden in een zin af, om
de - meest jonge - lezers te railleren die niets liever zouden willen dan dat hij zo doorging.
‘Ik ben reets verzekert, dat al vervolgde ik myne begonne geschiedenis tien jaar' lang, ik
klanten in overvloed zou hebben, en een zoet fortuintje met men pen zou kunnen maken’.
Hij zou daartoe ook best kans zien, want hij kent het bewuste genre door en door. De
romanfiguren, die hij noemt om zijn belezenheid te bewijzen, maken duidelijk, welk soort
geschriften hij hier aan de kaak wil stellen. Het zijn de heroisch-galante romans-fleuve van
La Calprenède (1616-1663), die niet rechtstreeks wordt genoemd, en in wat mindere mate
9
ook die van Scudéry, wiens naam in een noot voorkomt.
Niet alleen - zo gaat de vertoger verder - zou hij best zo'n roman kunnen schrijven, hij
hééft het in zijn jeugdige jaren eens gedaan, al bleef het werk onvoltooid. Zo af en toe vindt
hij er tussen zijn papieren een stuk van terug, zoals het begin dat hij de lezers juist heeft
voorgelegd. Als held van die roman had hij - ‘op het spoor van Homeer, die om zyn Vaderland
te behagen, een Grieksch Prins tot zyn Opperheld verkoor’ - de vaderlandse stamvader
Bato ‘uitgekipt’. En de Liefhebbers mogen nu weten ‘dat de Grootste van de zwarte Ridders
de doorluchtige Bato zelf is, en de ander zyn Zuster, de overschone, en onverwinnelyke
Batamira’. Hoe die twee aan het hof van de Parthen terecht kwamen, is slechts een kwestie
van (onwaarschijnlijke) avonturen zoals in dit soort romans thuis horen. Overigens, als de
vertoger besluiten

9

Madeleine de Scudéry (1607-1701) werd bij het schrijven van haar romans geholpen door haar broer
Georges, onder wiens naam zij ook werden uitgegeven. In zijn noot spreekt Van Effen dan ook over ‘de
Heer Scudery’.
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mocht zijn oude roman opnieuw ter hand te nemen en in wekelijkse afleveringen te publiceren,
zou hij er zorg voor dragen ‘eenige aanstotelykheden te myden, die in 't leezen van de
heerlykste Romanschryvers, dikwils myn vermaak gestoord hebben’. En hij geeft dan een
aantal voorbeelden van verbeteringen die hij zou aanbrengen, wat hem de kans biedt indirect
een reeks absurditeiten van het genre op de korrel te nemen, bij voorkeur met een zinspeling
op herkenbare gevallen.
Daarmee breekt de vertoger zijn uiteenzettingen echter abrupt af. Meer van zijn plannen
zal hij niet onthullen:
Indien 'er maar in ons heele land zes hondert Lezers inschryven willen, voor
10
een dubbeltje per half blad, (dat immers schande koop is) zal ik den Spectator
11
een geruste nacht wenschen , en aanstonds met het vervolg van myn'
doorluchtigen Bato te voorschyn komen.
- Meer nog dan met de heroisch-galante romans zelf drijft Van Effen de spot met de talrijke
lezers die daaraan verslaafd zijn. Het motto boven zijn vertoog - ontleend aan Horatius'
Carmina II, ode 13, reg. 32 - slaat dan ook op hen: ‘densum humeris bibit aure vulgus’ (dicht
12
opeengedrongen drinkt het grote publiek het met de oren in).
In ons verband is echter een ander punt van belang. Wat bracht er Van Effen toe als
hoofdpersoon van zijn parodie juist Baeto te kiezen? En had deze naam voor hem, evenals
voor ons, een epische connotatie?
De laatste vraag moet, dunkt mij, bevestigend worden beantwoord. De vertoger verklaart
immers dat hij Baeto als held heeft gekozen naar het voorbeeld van Homerus die ook aan
een vaderlandse hoofdpersoon de voorkeur gegeven had. Of Van Effen daarbij aan Odysseus
dan wel aan Achilles denkt, is niet goed duidelijk. In de context van zijn vertoog, waarin het
gaat om het schrijven van een avonturen-roman, lijkt de eerste het meest waarschijnlijk. Dat
de gekozen held tevens stamvader dient te zijn, wordt begrijpelijk als wij in het verlengde
van Homerus aan de Aeneis denken waar dit inderdaad het geval was.
Van Effen dacht dus in de richting van het epos. Uit het feit dat hij dit deed in verband met
de heroische avonturen-roman, valt af te leiden dat hij het genre - niet helemaal ten onrechte
- beschouwde als een soort gedegenereerd epos. Maar hoe kwam hij er dan toe, Baeto als
passende held voor minderwaardig werk te zien?
De náám Baeto biedt daarvoor op zichzelf geen verklaring. De reden zal dus moeten
worden gezocht in de legende die met deze naam verbonden was. En dan ligt het voor de
hand niet te denken aan de literaire vorm, die Hooft daar in zijn treurspel Baeto aan gegeven
had, maar aan de veel uitgebreidere en meer volkse versie, waaraan Caspar Wachtendorp
in zijn Oude Hollandsche Geschiedenissen van 1645 vorm gegeven had en die drie jaar
13
later door Lambert van Bos tot een epos was verwerkt: Batavias of Batavische Aeneas.
Er valt niet na te gaan, of Van Effen deze beide boekjes of althans één daarvan heeft
gekend. Uitgesloten is het echter niet, en ik acht het zelfs waarschijnlijk. Want dat zou een
verklaring kunnen zijn voor de gedachtensprong, die hem van de heroisch-galante roman
naar de Bataafse held voerde. De legende van Baeto is daar

10
11
12
13

schandekoop: zo goedkoop dat men er zich over moet schamen (WNT XIV, 264).
een geruste nacht wenschen: definitief vaarwel zeggen.
Horatius dacht aan een publiek van luisteraars. Overgebracht op lezers, zou zijn bedoeling kunnen
worden weergegeven als: De lezers verdringen zich in de boekwinkels.
Zie Deel I, blz. 484-513; over het boekje van Wachtendorp: blz. 485-488.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

10

namelijk zó vreemdsoortig en onwaarschijnlijk dat zij - afgezien van het galante element oppervlakkig enigszins aan de vertelstof van Scudéry en La Calprenède kan doen denken.
Slechts uit de verte, maar (als mijn veronderstelling juist is) toch voldoende om voor Van
Effen een rapprochement mogelijk te maken, toen hij op zoek ging naar een geëigende
Hollandse heldennaam. Meer dan die naam had hij niet nodig; er is in zijn vertoog verder
niets te vinden dat aan de legende herinnert. Wat hij aan plannen voor de inhoud van zijn
roman meedeelt, is uitsluitend indirecte spot met het (Franse) genre dat hij aan de kaak
stelt. Zo voert hij ‘op het spoor van zommigen myner loffelykste Confraters’ naast de held
ook een heldin in, Batamira (= wonder onder de Bataafse vrouwen?), en zal hij zorgen dat
een galante inslag niet ontbreekt: zijn helden zullen ‘Verliefd’ zijn, hoewel zonder de
buitensporigheden van ‘hunne voorgangers’.
Als Van Effen inderdaad de Batavias heeft gekend, had hij daarvoor geen enkele
waardering. En omdat hij niet verwachtte dat op grond van de betrokken legende alsnog
14
een epos van enige betekenis zou kunnen worden geschreven, veroorloofde hij zich de
naam Baeto te gebruiken zoals hij deed.

14

Al had hij eerder moeten toegeven, dat een dergelijk wonder zich in de Paradise lost voltrokken had.
Daar was een ‘krankzinnige stof’ - Van Effen denkt daarbij uiteraard niet aan de Paradijsgeschiedenis,
maar aan de slag in de hemel, de bouw van Pandemonium, en de tocht van Satan door de chaos naar
de aarde - onder handen van de dichter tot een meesterwerk geworden (zie beneden, blz. 264).
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Eerste periode (1700 - 1727)
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Hoofdstuk II
‘Les Avantures de Télémaque’ in Nederlands proza 1700; 1715; 1720
§ 1. ‘Avantures’ van de Franse tekst
De eerste volledige en officiële editie van Fénelon's beroemdste geschrift, Les Avantures
1
de Télémaque, verscheen eerst in 1717 te Parijs, twee jaar na de dood van Lodewijk XIV
en eveneens twee jaar na het overlijden van de auteur. Zij werd bezorgd door een achterneef
van laatstgenoemde, de markies Gabriël-Jacques de Fénelon, op grond van de papieren
die hij in de nalatenschap van zijn gestorven verwant gevonden had. Maar de Télémaque
was toen reeds een algemeen bekend werk, in talloze edities over geheel West-Europa
verspreid en herhaaldelijk vertaald. Al deze uitgaven waren echter buiten Fénelon om
verschenen, zij het misschien niet altijd helemaal zonder zijn medeweten en stilzwijgende
instemming. Er liggen hier tal van vragen, zowel ten aanzien van Fénelon's afzijdigheid als
van de herkomst der manuscripten die door de drukkers werden gebruikt. In het kader van
mijn studie over het Nederlandse epos heeft het echter geen zin daarop uitvoerig in te gaan.
Wie er belang in stelt, vindt alles wat er dienaangaande te weten valt in de uitvoerige Inleiding
2
van Albert Cahen op zijn standaard-editie van de Télémaque. Hier beperk ik mij tot de feiten
uit de editoriale geschiedenis van de Franse tekst, die van belang zijn voor een goed begrip
van de vroegste Nederlandse vertalingen.
In april 1699 verscheen - zonder vermelding van Fénelon's naam - bij de weduwe van
Claude Barbin in Parijs het eerste gedeelte van de Télémaque, geautoriseerd door een
privilegie van de koning. De titel luidde: Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère ou
les Avantures de Télémaque fils d'Ulysse. Er is geen enkele verdeling in boeken of
hoofdstukken; de tekst loopt onafgebroken door. - Kort daarop volgde in vier gelijkvormige
deeltjes de rest van het verhaal, eveneens zonder onderbreking of indeling. Maar intussen
was het koninklijk privilegie ingetrokken - dat is een van de problemen, die door Cahlen
worden behandeld -, zodat de vier vervolgdeeltjes als illegitiem moeten worden beschouwd.
De Haagse boekhandelaar-uitgever Adriaen Moetjens wist handig gebruik te maken van
het feit, dat in Frankrijk publikatie van de Télémaque officieel niet was toegestaan. Nog in
1699 bezorgde ook hij een uitgave van het werk, eveneens in vijf deeltjes en met
onafgebroken doorlopende tekst. Het eerste daarvan komt overeen met dat van de weduwe
Barbin in Parijs; voor het tweede maakte hij echter - zoals hij zijn lezers meedeelt - gebruik
van een manuscript dat hem door ‘une personne de qualité’ was toegezonden. Vandaar dat
vanaf dit tweede boekje de verdeling van

1
2

Zie Deel I, blz. 91-95
Fénelon, Les aventures de Télémaque; nouvelle édition, publiée avec une recension complète des
manuscrits authentiques, une introduction et des notes par Albert Cahen; 2 delen (Parijs 1920). - De
Introduction vindt men in deel I, blz. XV-CII; daarop volgt nog een Appendice met ‘Notes sur quelques
éditions de Télémaque’ (blz. CIII-CXXV). - In het vervolg duid ik deze editie aan met: Télémaque-Cahen.
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het verhaal over de vier vervolg-deeltjes bij Moetjens niet meer overeenstemt met die van
3
de Parijse editie.
Op twee punten week de Haagse uitgave, ondanks de aansluiting bij het eerste deel van
de weduwe Barbin, daarvan toch enigszins af. Om te beginnen veranderde Moetjens de
volgorde van titel en subtitel. Terwijl de Parijse editie de nadruk had gelegd op ‘suite du
quatrième livre de l'Odyssée d'Homère’ en eerst secundair ‘les Avantures de Télémaque’
had vermeld, deed hij het omgekeerde. Bij hem luidt de titel: Les Avantures de Télémaque
fils d'Ulysse, ou Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homaère. Blijkbaar werd deze
omzetting eerst achteraf aangebracht; in de tekst zelf staat aan de kop der bladzijden als
titre courant nog altijd aangegeven ‘Suite de l'Odyssée d'Homere’. - Een tweede en
belangrijker verschil is, dat Moetjens de éérste uitgever is geweest, die de naam van de
auteur vermeldt. Weliswaar handhaafde ook hij op het titelblad de anonimiteit van de
Télémaque, maar in een kort bericht aan de lezer vóór zijn eerste deeltje deelde hij mee dat
Fénelon de schrijver van het werk was: ‘Je croy que le public me saura gré de lui en faire
part’.
De editie van Moetjens werd een groot succes. Niet alleen bleken er nog in datzelfde jaar
4
1699 vier herdrukken nodig, maar bovendien werden er onder zijn naam een aantal
5
piraat-uitgaven op de markt gebracht.
Overigens zagen in 1699 ook buiten Parijs en Den Haag edities van de Télémaque het
licht. Cahen vermeldt een Keulse, een Brusselse en een Luikse druk, al is het niet uitgesloten
dat enkele van de uitgevers-adressen fictief zijn en er in werkelijkheid aan een clandestiene
6
Franse uitgave moet worden gedacht. De belangrijkste daarvan is de Brusselse uitgave
‘chez François Foppens’. Hier vindt namelijk voor het eerst een verdeling van de tekst plaats
in tien boeken, terwijl bovendien elk van deze boeken wordt voorafgegaan door een
samenvatting van de inhoud.
De verdeling in boeken en de toevoeging van argumenta waren wezenlijke verbeteringen.
Adriaen Moetjens haastte zich dan ook met dit voorbeeld zijn voordeel te doen. In 1701 gaf
hij, ditmaal in één deel, de Télémaque opnieuw uit, ongeveer op dezelfde wijze in tien boeken
verdeeld als de Brusselse editie van Foppens, en eveneens voorzien van argumenta, zij
het wat nauwkeuriger dan die van zijn voorganger. Voor het éérst werd Fénelon nu ook op
7
het titelblad als auteur van het werk vermeld. Verder nam Moetjens een anonieme Preface
op, waarin de inmiddels op de Télé-

3

4

5
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Opmerkelijk is, dat Moetjens zijn vijf deeltjes niet nummert van 1 t/m 5, maar: tome premier - tome second
- suite du second tome - II. suite du second tome - tome troisième. Misschien mogen wij daaruit opmaken,
dat hij de tekst van de beide vervolgen op zijn tweede deel eerst in handen gekregen heeft, nadat hij het
derde reeds had doen verschijnen. Deze veronderstelling vindt steun in het feit, dat de paginering in de
eerste twee deeltjes doorloopt en ook in de suites wordt voortgezet, terwijl de tome troisième een eigen
paginering heeft die opnieuw bij 1 begint. Dit zou erop kunnen wijzen, dat het derde deel oorspronkelijk
als een op zichzelf staand geheel werd uitgegeven, dat niet onmiddellijk aansloot bij de tomes premier
et second.
In de Opdracht van zijn vertaling aan Joan Pluimer deelt D. Ghys in 1700 mee ‘dat binnen korten tijd
meer dan 3000 Exemplaaren daar van zijn verkocht, en de Drukker is genoodsaakt geweest, dat voor
de vijfdemaal onder de pers te brengen’.
Télémaque-Cahen I, blz. CVII: ‘,Notons enfin que, dans la même année 1699, ont été publiées sous le
nom d'Adrian Moetjens, d'autres éditions qui ne portent pas l'emblème de ce libraire et ne paraissent
pas être de sa fagon’.
Télémaque-Cahen I, blz. CVIII, sub 6 en 7, en noot 6 aldaar.
‘Cette préface, qui reparut dès lors dans toutes les éditions publiées par le même libraire, est l'oeuvre
d'un certain abbé de Saint-Rémy, ancien jésuite, qui était sorti de la Compagnie, peu d'années auparavant
(1695), en changeant de nom, et qui avait été secrétaire de l'ambassadeur de France en Hollande’
(Télémaque-Cahen I, blz. LV).
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maque uitgebrachte kritiek werd afgewezen en het standpunt van Fénelon in diens
theologische controverse met Bossuet (waarin Rome zich voor de laatste had uitgesproken)
uitvoerig verdedigd. En tenslotte had de Haagse uitgever zich nu gedekt tegen de concurrentie
van nagedrukte of uit het buitenland ingevoerde exemplaren door het aanvragen van een
privilegie. Dat was hem op 3 december 1699 door de Staten van Holland en West-Friesland
verleend, en schonk hem voor vijftien jaar het recht ‘om in dien tijdt het voorschreven werk
in sodanigen formaet en taele als hy goet soude vinden, in onsen Lande alleen te mogen
drucken, doen drucken en verkoopen, met interdictie van alle anderen, om het voornoemde
Boeck in het geheel ofte ten deele te mogen drucken, ofte elders gedruckt sijnde, in onsen
Landen te mogen inbrengen ofte verkoopen’.
Deze editie werd gedurende de looptijd van het privilegie vele malen herdrukt. Blijkbaar
vond zij ook buiten de Republiek gretig aftrek; Cahen noemt haar tenminste de meest
verspreide uitgave vóór de verschijning van de officiële posthume editie van 1717, die aan
8
het begin van deze paragraaf werd vermeld.
Met ingang van 1715 was het privilegie van Moetjens echter verlopen. Op 8 augustus van
dat jaar verleenden de Staten van Holland en West-Friesland dan ook een nieuw privilegie,
ditmaal aan de boekverkoper en uitgever Jan Hofhout in Rotterdam, en zònder dat vertalingen
er uitdrukkelijk bij waren inbegrepen. Hofhout schijnt een paar maal van dit privilegie gebruik
9
te hebben gemaakt, voordat hij zich door de verschijning van de Parijse editie uit 1717
gedwongen zag tot aanpassing aan een gewijzigde situatie. De wijzigingen en aanvullingen
uit de nagelaten papieren van Fénelon, die daarin waren opgenomen, lieten weliswaar het
wezen van de Télémaque onaangetast, maar waren toch ingrijpend genoeg om vroegere
versies van de tekst verder onbruikbaar te maken. Bovendien was het werk nu verdeeld in
24 boeken, naar het voorbeeld van de Homerische epen, wat suggereerde dat het ondanks
zijn proza diende te worden beschouwd als een heldendicht. Dat werd nog eens krachtig
onderstreept door een inleidende beschouwing van André-Michel de Ramsay: Discours sur
la poésie épique et l'excellence du poème de Télémaque, waarin het bezwaar van de
prozavorm als irrelevant terzijde wordt geschoven.
In 1719 was Hofhout zo ver, dat hij naast de officiële Parijse editie een uitgave kon stellen
die er gelijkwaardig aan was en toch een eigen karakter bezat. Intussen had hij echter de
helft van de publikatie-rechten, die het privilegie van 1715 hem verleende, overgedragen
aan de gebroeders R. en G. Wetstein te Amsterdam, zodat er van de nieuwe uitgave zowel
exemplaren bestaan met zijn eigen uitgevers-adres op het titelblad, als exemplaren met dat
van de Wetstein's.
Het boek werd aangekondigd als een ‘Nouvelle édition augmentée et corrigée sur le
manuscrit original de l'Auteur. Avec des Remarques pour l'intelligence de ce Poème
Allégorique’. De eerste helft van deze formulering wijst op de overeenkomst met de nieuwe
Franse uitgave, de tweede op het verschil. Overgenomen werden: de gewijzigde en
aangevulde versie van de tekst, de verdeling in 24 boeken (met hun ‘sommaires’) en de
Discours sur la poésie épique van Ramsay. Maar in een onmiddellijk daarop volgend Avis
wordt nadrukkelijk afstand genomen van Ramsay's verzekering, dat de lessen van de
Télémaque steeds een algeméén karakter hebben en niet zinspelen op contemporaine
gebeurtenissen of kritiek bevatten op Lodewijk

8
9

Télémaque-Cahen I, blz. CXIII.
Vgl. H.G. Martin, Fénelon en Hollande, diss. Univ. van Amsterdam (Amsterdam 1928), blz. 186.
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XIV. Daarmee worden de Remarques ingeleid, die bij wijze van verklarende noten aan de
voet der bladzijden van de tekst zijn opgenomnen. Deze zijn van tweeërlei aard, met een
typographische onderscheiding tussen beide soorten. In cursieve druk vindt men er de
gewenst geachte toelichtingen bij de mythologische, legendarische en aardrijkskundige
namen of feiten die in de tekst voorkomen; in gewone letter de aantekeningen waarom het
eigenlijk gaat en die bedoeld zijn om de veronderstelde toespelingen op personen en
gebeurtenissen uit de regeringsjaren van Lodewijk XIV te verklaren. Dat laatste gebeurt op
een zó kritische en polemische manier, dat de indruk wordt gewekt als zou de Télémaque
goeddeels een tegen Lodewijk XIV gerichte sleutelroman - zo mogen wij de term ‘Poème
Allégorique’ op het titelblad m.i. wel zo ongeveer interpreteren - zijn geweest. Deze opvatting
was niet nieuw. Reeds na verschijning van de vroegste edities was aan Fénelon kritiek op
de koning verweten, en de intrekking van het uitgevers-privilegie van de weduwe Barbin in
1699 is ongetwijfeld mede daardoor beïnvloed. Fénelon zelf heeft deze beschuldiging altijd
volstrekt afgewezen, en Cahen komt in een uitvoerige beschouwing tot de conclusie dat er
geen aanleiding is aan de oprechtheid van diens verklaring te twijfelen, al vinden actuele
gebeurtenissen wel eens een weerklank in de Télémaque en al kan men niet ontkennen dat
de lessen van Mentor aan Telemachus omtrent de plichten van een vorst ‘dussent paraître
11
contraires aux principes et á la pratique de Louis XIV’. De neiging om Fénelon's werk als
een aanval op Lodewijk XIV te beschouwen bleef echter sterk, met name onder de talloze
vijanden die de Franse koning zich zowel in het binnen- als in het buitenland had gemaakt.
In de Remarques van de Rotterdams-Amsterdamse editie uit 1719 heeft deze tendens een
definitieve neerslag gevonden. Weliswaar wezen de uitgevers er in hun Avertissenment des
libraires sur cette nouvelle édition op, dat de Remarques op veronderstellingen waren
gebaseerd en wellicht niet of niet geheel overeenkwamen met de bedoelingen van Fénelon
- maar dit weerhield er hen niet van, ze op te nemen en op hun titelblad uitdrukkelijk aan te
kondigen. Waarschijnlijk hebben zakelijke overwegingen daarbij mede een rol gespeeld.
Door de opname van de Remarques kreeg hun Hollandse uitgave van 1719 immers een
ànder karakter dan de Parijse editie van 1717; in plaats van een nadruk werd zij een boek
met eigen signatuur. Als zodanig heeft zij dan ook niet nagelaten invloed uit te oefenen.
Cahen vermeldt, dat de Remarques zich in de buiten Frankrijk verschenen edities van de
Télémaque lang hebben gehandhaafd: ‘on y publie jusqu' á la fin de XVIIIe siècle des éditions
12
qui les insèrent encore’.
Een merkwaardige parallel tussen de Franse en de Hollandse uitgave is tenslotte nog,
dat zij beide waren opgedragen aan een minderjarige vorst. De Parijse editie van 1717 werd
toegewijd aan Lodewijk XV, toen nog slechts zeven jaar oud en koning onder het regentschap
van Philips van Orléans - de Hollandse van 1719 aan de toen acht-jarige Willem Karel
Hendrik Friso, stadhouder van Friesland en Groningen onder voogdij van zijn moeder
‘Marijke-Meu’, en later als Willem IV erfstadhouder van de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Zowel in Frankrijk als in
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Dit Avis touchant les Remarques, is kennelijk geschreven door de auteur van de Remarques; er klinkt
in zijn afwijzing van de bewuste passage uit Ramsay's betoog geen spoor van twijfel door. De uitgevers
nemen - zoals beneden blijken zal - in hun Avertissement des libraires een genuanceerder en voorzichtiger
standpunt in.
Télémaque-Cahen I, blz. XXXV-LI; het citaat op blz. XXXVII.
Télémaque-Cahen I, blz. XCIX. Aldaar schrijft Cahen tevens de - anoniem gepubliceerde - Remarques
toe aan de uitgeweken Hugenoot Henri-Philippe Limiers, die in Holland een Histoire du Règne de Louis
XIV had uitgegeven (1717) en in 1725 te Utrecht stierf. Vgl. ook H.G. Martin, Fénelon en H., blz. 187.
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Holland hoopten de uitgevers ongetwijfeld, dat de wijze lessen van Mentor aan Telemachus
niet zouden nalaten een gunstige invloed te hebben op de ontwikkeling van hun destinataires;
zij bleven het werk van Fénelon in de eerste plaats zien als een vorstenschool.
Op de verdere ‘avantures’ van de Télémaque behoef ik in het kader van deze studie niet in
te gaan. In het bovenstaande zijn alle gegevens omtrent de Franse tekst vermeld, die van
betekenis zijn als achtergrond voor de ontstaansgeschiedenis van de beide Nederlandse
proza-vertalingen uit het begin van de 18de eeuw: die van D. Ghys en van Isaäk Verburg.

§ 2. De vertaling van D. Ghys
De eerste literair-historicus, die aan de vertalingen van Ghys en Verburg serieus aandacht
heeft besteed, is H.G. Martin geweest. Hij deed dit in zijn proefschrift over Fénelon en
Hollande, waarmee hij in 1928 aan de Universiteit van Amsterdam de doctorsgraad verwierf
13
en waarnaar ik in de vorige paragraaf met een noot reeds verwezen heb. Het onderzoek
van Martin heeft betrekking op het volledige oeuvre van Fénelon, zodat slechts het eerste
deel van zijn boek (blz. 8-78) over de Télémaque handelt; van dit gedeelte zijn de blz. 9-20
aan de vertalingen van Ghys en Verburg gewijd. Het gaat hier dus om een vrij summiere
bespreking, maar bij de brede opzet van Martin's proefschrift kon dit moeilijk anders, en het
14
doet niet af aan de verdienste van zijn primeur.

Het titelblad
De vertaling van Ghys verscheen in onmiddellijke aansluiting op de eerste Nederlandse
publikaties van de Franse tekst. Het titelblad richt zich naar het voorbeeld van de
Moetjens-editie uit 1699 (zie boven, blz. 14) en luidt als volgt:
De Gevallen // van // Telemachus, // Soone van Ulysses, // of // Vervolg van het
vierde boek // der Odyssea // van // Homerus. // Uit het Fransch vertaalt. // door
// D. Ghys. // vignet // Te Utrecht en in 's Gravenhage, // By { Hermannus Ribbius
/ Adriaan Moetjens } Boekverkopers. // 1700. // Met Privilegie.
Met de vertaling van ‘Avantures’ als ‘Gevallen’ wordt een traditie ingezet, die zich
gedurende de gehele 18de eeuw handhaaft; eerst in de schooluitgaven van de 19de eeuw
komt daarvoor ‘Lotgevallen’ in de plaats.
Martin vermeldt, dat het werk van Ghys in het mei-juni-nummer 1700 van Rabus' Boekzaal
15
van Europa werd aangekondigd. De vertaling moet dus reeds in de eerste maanden van
1700 het licht hebben gezien, wat erop schijnt te wijzen dat de uitgevers zich hebben beijverd
die zo snel mogelijk op de markt te brengen ten behoeve van landgenoten, die het Frans
niet of niet voldoende beheersten om de nieuwe bestseller in de oorspronkelijke tekst te
kunnen lezen. De naam van Adriaen Moetjens
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Zie boven, blz. 15, noot 9; vgl. ook blz. 16, noot 12.
Bijzonder waardevol is de Table bibliographique et chronologique, die Martin aan zijn boek heeft
toegevoegd. Voor de Télémaque vindt men daarin een overzicht van de ‘Editions françaises en Hollande’
(blz. 183-192), ‘Traductions hollandaises’ (blz. 192-194) en ‘Editions scolaires’ (blz. 194-196).
H.G. Martin, Fénelon en H., blz. 10.
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als een van de beide uitgevers steunt deze veronderstelling. Hij had met de vijf drukken van
zijn Franse editie in 1699 zóveel succes gehad, dat hij ook bij nietkenners van het Frans
belangstelling moet hebben verwacht en daarom graag de Nederlandse overzetting eveneens
in zijn fonds wilde opnemen. Hoe en waarom de Utrechtse boekverkoper Ribbius bij de
uitgave betrokken was of werd, valt minder gemakkelijk na te gaan. Misschien was hij de
initiatief-nemer geweest voor de vertaling van Ghys en heeft Moetjens, toen deze daarvan
hoorde, hem tot samenwerking weten te bewegen of te dwingen. Daarbij zou het
uitgevers-privilegie, dat op 3 december 1699 aan Moetjens werd verleend, een rol kunnen
hebben gespeeld; dit verzekerde hem immers het alléénrecht tot uitgave van de Télémaque
‘in sodanigen formaet en taele als hy goet soude vinden’ (cursivering van mij). Publikatie
van Ghys' vertaling, buiten Moetjens om, werd daardoor voor Ribbius onmogelijk.
Deze gang van zaken is uiteraard niet meer dan een hypothese. Maar wij mogen in ieder
geval aannemen dat Moetjens - hoe zijn verhouding tot Ribbius ook geweest moge zijn het privilegie mede, zo niet in de eerste plaats, heeft aangevraagd met het oog op de vertaling
van Ghys. De verschijning daarvan - mèt het privilegie dat zo uitdrukkelijk (en zo
ongebruikelijk) ó66k op vertalingen betrekking heeft - volgde zó kort op de verkrijging van
dit laatste, dat het verband voor de hand ligt. Daar komt nog bij, dat de Haagse uitgever
eerst in 1701 van het verkregen privilegie gebruik maakte om er een nieuwe editie van de
Franse tekst mee te dekken.

De vertaler
Omtrent de persoon van de vertaler heb ik geen andere nadere gegevens kunnen vinden
dan het titelblad vermeldt: zijn naam. Ook Martin is daarin blijkbaar niet geslaagd, al heeft
hij wèl kunnen vaststellen dat Ghys nog een viertal andere werken uit het Frans in het
16
Nederlands heeft overgebracht.

Het voorwerk
Ghys droeg zijn vertaling op aan de Amsterdamse dichter en toneelschrijver Joan Pluimer,
‘om opentlijk voor de gantsche wereld te betuigen onze dankbare erkentenis, voor zoo veel
weldaden, als UE: ons in verscheide voorvallen hebt gelieven te bewijzen’, zonder echter
nader op die weldaden te willen ingaan, omdat ‘de ware dankbaarheit meer bestaat in een
gevoelig erkennen dan in een ydel roemen en zwetsen’.
Belangrijker dan deze ondoorzichtige dankbaarheidsbetuiging, waarmee Ghys zijn Opdracht
besluit, is voor ons wat hij aan Pluimer meedeelt over de Télémaque en zijn vertaling daarvan.
Hij begint met het succes van de Franse uitgave te vermelden, waardoor ‘binnen korten tijd’
17
al een vijfde druk nodig was geworden. Vervolgens merkt hij op:
De volgeestigheit van het Werk, de uitvinding en aaneenschakeling van zaaken,
de voortreffelijke Moralia, en Zedenlessen daar in vervat, de name des Schrijvers,
zijnde de Heere François de Salignac de Fenellon [sic], doemaals Abt, en
tegenwoordig Aartsbisschop en Prinse van Kamerik, zoo befaamd in de wereld,
hebben dit Werk zoo roemruchtig gemaakt, dat veel Geleerden geoordeeld
hebben nooit heerlijker Roman geschreven te zijn, en die geen der oude Schrijvers
behoeft te wijken.

16
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Ibidem, blz. 9, noot 3.
Zie boven, blz. 14, noot 4.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

19

Het werk - zo gaat Ghys voort - werd door Fénelon samengesteld ten behoeve van zijn
onderricht aan de hertog van Bourgondië (kleinzoon van Lodewijk XIV en als zodanig
toekomstig troonopvolger) en was niet voor publikatie bedoeld. Maar ‘een onbekende’ wist
er de hand op te leggen en ‘op deze wijze (is het) door den druk in de wereld bekent
geworden’. Men zou zich kunnen afvragen, wat voor zin het had een dergelijk geschrift, ‘ten
dienste alleen van die Koninglijke Prins opgestelt’, te vertalen. Het antwoord daarop luidt,
dat de Deugd algemeen is, en in 't bezonder alle menschen raakt; en zoo een
Groot Vorst verpligt is die te betrachten, de Onderdanen niet minder verbonden
zijn die op te volgen: behalven dit, zijn de Vroomen zoo weinig, de Booswichten
zoo menigvuldig, de Voorbeelden zoo verderffelijk en verleidend, dat er nooit
genoeg geseid of geschreven kan werden, om de menschen in den loop van dit
tijdelijke en korte leven de heerlijke heirbane der Deugd te doen inwandelen.
Er zijn in deze citaten twee punten, die aandacht verdienen. In de eerste plaats blijkt eruit,
dat Ghys de Télémaque nièt als een heldendicht beschouwde. Bij alle bewondering voor dit
werk ziet hij er toch slechts een Roman in: een proza-verhaal van avonturen en liefde, zij
het dan op bijzonder hoog peil. In de tweede plaats motiveert hij zijn vertaling met een
verwijzing naar de zedekundige waarde van deze roman, zonder daarnaast ook maar één
ander aspect te stellen.
- Op de Opdragt volgt het Privilegie van 3 december 1699 ten gunste van Adriaen Moetjens,
18
dat ik hierboven al besproken heb en dat wij in extenso vinden afgedrukt.

De bron voor de vertaling
Martin meent, dat Ghys zijn vertaling maakte naar een uitgave van de Franse tekst door
Moetjens uit 1700. In verband daarmee begrijpt hij niet goed, hoe zij reeds in het
mei-juni-nummer van de Boekzaal kon worden aangekondigd: ‘L'impression de l'édition de
1700, la traduction de l'oeuvre et l'impression du texte hollandais auraient donc dû se faire
en quatre mois au plus’. Dit komt hem zo onwaarschijnlijk voor, dat hij ‘en toute tranquillité’
concludeert tot de verschijning van Ghys' vertaling geruime tijd nà de aankondiging in de
Boekzaal. Tenzij - zo voegt hij er met enige ironie aan toe - men zou willen aannemen, dat
het maken en drukken van de Nederlandse tekt ‘ont eu lieu en même temps que l'impression
19
du texte français’.
In werkelijkheid ligt de zaak veel eenvoudiger. Ghys vertaalde niet naar een uitgave van
Moetjens uit 1700, maar naar een van diens Franse edities uit 1699. Hij kan daarmee al
begonnen zijn na de eerste of tweede druk van dat jaar; de latere oplagen waren immers
geheel conform aan de eerste. Er is dan ook niets verwonderlijks in het feit, dat de vertaling
tijdig genoeg gereed was om in de eerste maanden van 1700 te kunnen verschijnen.
Het is mij niet goed duidelijk, hoe Martin tot zijn conclusie gekomen is dat de editie-Moetjens
van 1700 de bron voor Ghys' vertaling zou zijn geweest. Naar zijn
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Martin (Fénelon en H., blz. 192) merkt met enige verwondering op, dat het privilegie ‘ne parle que des
éditions françaises’ en ‘n'autorise point la publication du texte hollandais’. Het is hem blijkbaar ontgaan,
dat èlke uitgave van de Télémaque erdoor werd gedekt, in welk formaat en welke taal ook (zie boven,
blz. 15).
H.G. Martin, Fénelon en H., blz. 10.
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eigen beschrijving van deze editie (aanwezig in de K.B. te Brussel) omvat deze slechts de
eerste helft van de Télémaque in twee deeltjes; het derde en vierde deel worden wel in
uitzicht gesteld, maar zijn onvindbaar. Bovendien ontbreekt in het tweede deeltje een passage
van enkele bladzijden, waarvoor de uitgever zijn excuus maakt en die hij belooft in zijn derde
deel te zullen toevoegen ‘si on peut les recouvrer’. Dit laatste maakt het wel héél
onwaarschijnlijk, dat wij met een uitgave van Moetjens te doen hebben, al staat diens naam
op het titelblad. Moetjens had in 1699 vijfmaal de volledige tekst van zijn tweede deeltje
kunnen afdrukken, en in 1701 zou hij opnieuw een Télémaque zonder lacune uitgeven; hoe
kan hij dan in 1700 gedwongen zijn geweest tot een defectieve uitgave? Het lijkt mij daarom
gerechtvaardigd, de editie van 1700 te beschouwen als een piraat-druk naar een beschadigd
exemplaar van Moetjens-1699, waarbij liet twijfelachtig is of de onvindbare laatste twee
deeltjes wel ooit het licht hebben gezien. Trouwens, als Ghys naar deze editie zou hebben
vertaald, waar haalde hij dan de ontbrekende passage vandaan, die bij hem wel degelijk
aanwezig is? Uit het derde deeltje, waaraan zij toegevoegd zou worden, als zij kon worden
teruggevonden?
Martin motiveert zijn veronderstelling met de constatering: ‘les titres sont les mimes, la
20
fin de la première partie des Gevallen correspond à celle du tome II de 1700’. Maar precies
dezelfde overeenkomsten zijn er ook met de Moetjens-uitgaven van 1699, zodat de
argumentatie van Martin met evenveel recht dáárop kan worden toegepast! En als wij dat
doen, vallen alle moeilijkheden weg. Dan spreekt het vanzelf dat er bij Ghys geen lacune in
de tekst voorkomt, en dan wordt het verschijnen van zijn vertaling in het begin van 1700
volkomen aannemelijk.

‘De Gevallen van Aristonous’
Na zijn vertaling van de Télémaque laat Ghys nog De Gevallen van Aristonous volgen, die
- met Franse titel en een afzonderlijk ‘Bericht aan den Leeser’ - de blz. 503-525 van zijn
boek in beslag nemen. Het gaat hier om een vertaling van Les Avantures d'Aristonoüs, een
ander geschrift van Fénelon, dat enige verwantschap met de Télémaque vertoont maar er
21
geheel los van staat. Moetjens had het vóór 1700 als afzonderlijk werkje uitgegeven, zodat
ook hier de bron van Ghys niet ver te zoeken is. In 1701 voegde de Haagse uitgever de
Aristonoüs aan zijn nieuwe editie van de Télémaque toe, omdat hij vond dat de twee
geschriften zo goed bij elkaar pasten. Hij zag in het eerste echter geen eigen werk van
Fénelon, maar een gelukkige navolging. ‘L'Auteur d'Aristonoüs’ - zo houdt hij in een
Avertissement zijn lezers voor - ‘a pris l'idée, le style & la morale du premier [= du Télémaque];
ainsi s'il n'a pas la gloire de l'invention, il a du moins l'avantage d'avoir trouvé le secret
d'imiter un homime qui paroissoit inimitable’.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat Ghys De Gevallen van Aristonous op instigatie van
Moetjens aan zijn vertaling van de Télémaque heeft toegevoegd, daarmee anticiperend op
diens combinatie van de beide Franse teksten in de uitgave van 1701. In ieder geval heeft
liet ‘Bericht aan den Leeser’, dat bij Ghys aan de Aristonoüs voorafgaat, meer weg van een
mededeling door de uitgever dan door de vertaler.
Ik laat de problemen, die met De Gevallen van Aristonous samenhangen verder
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Ibidem. - Ghys heeft zijn vertaling in twee helften verdeeld. Op blz. 211 vindt men het ‘Einde van 't Eerste
Deel’ met afsluitingsvignet; op blz. [213] kondigt een Franse titel aan: ‘Vervolg der Odyssea van Homerus.
't Tweede Deel’; de tekst daarvan begint op blz. [215], niet doorlopende paginering tot blz. 502.
Télémaque-Cahen I, blz. CVI, noot 4.
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rusten. Zij vallen buiten het bestek van mijn studie, zodat ik bij mijn bespreking van de
Télémaque-vertalingen volsta met het signaleren van hun aan- of afwezigheid in de betrokken
edities.

De vertaling
Martin heeft voor het werk van Ghys geen goed woord over; met recht karakteriseert hij zijn
bespreking als een ‘critique, où n'entre aucun éloge’. Zijn bezwaren betreffen zowel de
vertaling van Franse woorden en uitdrukkingen als de stijl met zijn vele gallicistische
zinsconstructies. Bovendien hindert hem het veelvuldig gebruik van Franse bastaardwoorden,
die wel door cursieve druk als zodanig worden aangeduid, maar volgens hem niet thuis
horen ‘dans une traduction où le traducteur doit avoir soin de les éviter scrupuleusement’.
En tenslotte signaleert hij een voorliefde bij Ghys voor ‘les traductions doubles’ zoals
‘geeselen en roeden’ voor fléaux, ‘gedaanten en statuur’ voor taille, ‘burgerlijke en inlandsche
22
oorlog’ voor guerre civile.
Er zit in dit alles veel waars. Ghys heeft ongetwijfeld haastig en daardoor vaak slordig
vertaald. Die haast wordt bevestigd door de verschijning van zijn werk aan het begin van
1700. Volgens Cahen had het tweede deeltje van Moetjens' Télémaque omstreeks augustus
23
1699 voor het eerst het licht gezien. Ook als wij aannemen dat Ghys toen al bezig was met
de vertaling van het eerste deeltje - wat allerminst vast staat -, moet hij toch met bijzondere
voortvarendheid hebben gewerkt om zeven maanden later de Nederlandse tekst van de vijf
deeltjes, waartoe Moetjens' editie uitgroeide, persklaar te kunnen afleveren. Het ligt voor de
hand, dat dit afbreuk heeft gedaan aan de qualiteit van zijn vertaling.
Toch doet Martin in tweeërlei opzicht aan Ghys niet alle recht wedervaren dat deze toekomt.
In de eerste plaats hanteert hij het moderne criterium van de grootst mogelijke nauwgezetheid
in de weergave van de oorspronkelijke tekst. Wij hebben reeds eerder gezien, dat dit criterium
voor de tijdgenoten van Ghys niet gold; zij vertaalden globaal en ad sensum, met kleine
24
verbeteringen of weglatingen waar zij die wenselijk achtten. Niet èlke afwijking van de
Franse tekst mag Ghys daarom zonder meer als een fout worden aangerekend; er dient
van geval tot geval te worden nagegaan, of zij in de context aanvaardbaar is. - In de tweede
plaats houdt Martin niet overal genoeg rekening met de editie waarnaar Ghys vertaald heeft,
en met de betekenis die bepaalde Nederlandse woorden in diens tijd hadden of konden
25
hebben.
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H.G. Martin, Fénelon en H., blz. 11-12.
Télémaque-Calen I, blz. LIII.
Zie Deel I, blz. 247-252.
Het is niet zo gemakkelijk de ‘traductions fautives’, die Martin opgeeft, in de tekst van Ghys terug te
vinden, doordat noch de context noch de pagina worden vermeld, en volstaan wordt met aanduidingen
als: ‘fournaise - fournuis; [...] sacrifice - slachtoffer; [...] volontiers - vrijwillig’ (blz. 11). Ik koos juist deze
drie voorbeelden, omdat ik erin geslaagd ben ze te localiseren en te controleren. Met het volgende
resultaat: fournaise - fournuis: Moetjens-1699 I, blz. 70: ‘Vulcain furieux sort de sa fournaise embrasée’;
Ghys, blz. 32: ‘De rasende Vulcaan sprong uit sijn brandende Fornuis te voorschyn’. WNT III, 4634, geeft
verschillende voorbeelden van ‘fornuis’ in de betekenis van ‘smeltoven’.
(z.o.z)
sacrifice - slachtoffer.. Moetjens-1699 I. blz. 36: ‘En même temps il [= Aceste] retarda ce sacrifice’ [bedoeld
wordt het offeren van Telemachus en Mentor op het graf van Anchises]. Ghys, blz. 17: ‘Hier op deed hy
het slacht-offer opschorten’. Het is in de context duidelijk dat de vertaler nièt ‘sacrifice’ en ‘victime’ heeft
verward, maar met ‘slacht-offer’ een offer bedoelt waarbij levende wezens worden geslacht.
1
volontiers - vrijwillig. Moetjens-1699 II , blz. 435: ‘parmi tous les maux qu'elle [=la Fortune] m'a fait, c'est
celui que je supporte plus volontairement’. Ghys, blz. 1876: ‘onder soo veel ongelukken my aangedaan,
is het dit, dat ik vrywillig drage’. - In Moetjens-1701, blz. 164, staat: ‘..que je suporte le plus volontiers’.
Maar Ghys heeft dus gèèn fout gemaakt: hij vertaalde met ‘vrywillig’, omdat dit inderdaad in zijn Franse
tekst stond. Wèl was hij in zoverre onnauwkeurig, dat hij (le) plus veronachtzaamde
N.B. Ik citeer Moetjens-1699 steeds naar het exemplaar op de U.B. te Utrecht (signatuur: Z.oct. 2942).
De eerste drie deeltjes daarvan - zie boven, blz. 14, noot 3 - behoren tot de vierde, de beide laatste tot
de vijfde druk.
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Ondanks de restricties, die bij Martin's negatieve oordeel moeten worden gemaakt, valt
evenwel niet te ontkennen, dat er in de vertaling van Ghys vreemde ontsporingen voorkomen.
Eén daarvan wordt door Martin (blz. 11) gesignaleerd, zij het dat hij de
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betrokken citaten vereenvoudigd en gemoderniseerd weergeeft, en zodoende de fout van
Ghys onbegrijpelijker maakt dan zij in werkelijkheid is. Het gaat om het volgende geval. In
Moeijens-1699 III, blz. 56, wordt gesproken over ‘l'Hesperie entiere soutenuë de tant de
Colomnies [lees: Colonies] Grecques’. Ghys (blz. 409) vertaalt dit als: ‘gantsch Hesperie,
ondersteund door soo veel Pilaren van Griekenland’. Het is duidelijk, dat hij door de drukfout
in de Franse tekst op verkeerd spoor werd gebracht en ‘Colomnies’ heeft gelezen als
‘Colomnes’ of ‘Colonnes’; bij wat minder haastig en automatisch vertalen zou hij zeker niet
in deze typographische val gelopen zijn. ‘Pilaren’ valt met enige goede wil in de context wel
te begrijpen, maar doet ernstig afbreuk aan de heldere directheid die ook hier het Frans van
Fénelon kenmerkt.
De drukfout ‘Colomnies’ vond ik in de door mij geraadpleegde vijfde druk van
Moetjens-1699, tome III. Het is uiteraard mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat
Ghys niet naar deze, maar naar een vroegere druk heeft vertaald. Dan mogen
wij echter aannemen, dat dezelfde drukfout ook dáárin reeds voorkwam. Zij
verklaart té goed de fout van Ghys om niet in zijn bron te hebben gestaan. En
bij de snelle opeenvolging van de vijf oplagen uit 1699 ligt het voor de hand, dat
in een nieuwe druk de fouten van de vorige werktuiglijk werden overgenomen.
Een paar andere gevallen van vreemde schuivers bij Ghys worden door Isaäk Verburg onder
26
de aandacht van zijn lezers gebracht:
a. Moetjens-1699 I, blz. 62: ‘En ce moment je remarquai que toute la montagne trembloit,
les chênes & les pins sembloient descendre du sommet de la montagne, les vents retenoient
leurs haleines..’ - Ghys, blz. 29: ‘Op dat stond bemerkte ik, dat de gantsche Berg beefde;
ketenen en nagelen scheenen van den top des bergs af te rollen, de Winden hielden haar
tusschen-poosingen in’.
Heeft Ghys hier inderdaad - zoals Verburg veronderstelt - chénes en chaînes
erward? Maar hoe komt het dan, dat hij door pins niet weer op het rechte spoor
is gebracht? De weergave van dit woord met ‘nagelen’ kan niet door verkeerd
lezen worden verklaard. Naar mijn mening hebben wij hier dan ook te doen met
een ‘verbetering’ van Ghys, die meende dat bij het beven van de berg het geluid
van rammelende kettingen en kletterende spijkers beter paste dan het neerdalen
van bomen. De klank-overeenkomst tussen chênes en chaînes zou daarbij zijn
uitgangspunt geweest kunnen zijn. - Overigens moet dan
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Voor het verband waarin Verburg dit doet, zie beneden, blz. 29.
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toch de vertaling van haleines met ‘tusschen-poosingen’ in deze passage op zijn
zachtst weinig gelukkig worden genoemd.
1

b. Moetjens-1699 II , blz. 217: ‘Aussitôt que le Samien m'avoit porté un faux coup, & que
son bras s'allongeoit en vain, je le surprens dans cette posture penchée, déja il reculoit
quand je haussai mon ceste pour tomber sur lui avec plus de force, il voulut esquiver,
&perdant l'équilibre, il me donne le moyen de le renverser’ - Ghys, blz. 96-97: ‘Soo haast
de Samier my een valsche slag had toegebracht, en zijn arm in de langte te vergeefs was
uitgestrekt, greep ik hem in die hangende gedaante, ook deinsde hy al eenigsins, wanneer
ik mijn spies velde om op hem te vallen met al mijn macht, hij wilde sig toerusten, maar zijn
evenwicht verliesende, gaf hy my het middel, om hem ter aarde te werpen’.
Terecht constateert Verburg, dat Ghys blijkbaar het woord ceste (= boks- of
vechtriem) niet kende en er met spies maar wat van maakte. Er komen in deze
passage echter méér zwakke punten voor: ‘valsche slag’ geeft faux coup
(missende stoot) onjuist weer; ‘greep ik hem’ komt niet overeen met je le surprens;
‘hangende gedaante’ is een ongelukkige weergave van posture penchée
(voor-overgebogen houding); de verkeerde vertaling van esquiver (ontwijken)
met ‘sig toerusten’ maakt de situatie onduidelijk.
3

c. Moetjens-1699 II , blz. 686-687: ‘je suivois par tout le grand Hercule qui a delivré la
terre de tant de monstres, &devant qui les autres Heros n'étoient que comme sont les foibles
roseaux aupr6s d'un grand chêne, ou comme les moindres oiseaux auprés de l'Aigle’ - Ghys,
blz. 304: ‘Ik volgde overal Hercules, die de Wereld van soo veel Monsters en Schrikdieren
bevrijd heeft, en by wie de andere Helden niet anders waren als swakke Blaffertjes by een
groote Dog, of als het minste Vogeltje by een Arend...’
Hier wordt het toch wel erg moeilijk om met Verburg aan te nemen, dat Ghys
chênes en chiens zou hebben verward. Er valt m.i. niet aan een opzettelijke
verandering te twijfelen. Ghys zal de combinatie van enerzijds een plant- en
anderzijds een dierkundige vergelijking niet gelukkig gevonden hebben - niet
helemaal ten onrechte overigens - en daarom de eerste aan de tweede hebben
geconformeerd. De bedoeling van Fénelon werd er niet door aangetast, en zelfs
eerder verduidelijkt. - Het citaat geeft bovendien een mooi voorbeeld van wat
Martin traductions doubles noemt: ‘Monsters en Schrikdieren’.
- De gallicistische zinsconstructies, die Martin heeft gesignaleerd, zijn inderdaad
onmiskenbaar en veelvuldig. Ik volsta met één tekenend voorbeeld. In Moetjens-1699 I, blz.
143, neemt Narbal afscheid van Telemachus met de woorden: ‘Vivez, retournez en Ithaque
[,] consolez Penelope, délivrez la de ses temeraires Amans, que vos deux yeux puissent
voir, que vos deux mains puissent embrasser le sage Ulysse, &qu'il trouve en vous un fils
égal á sa sagesse’. Ghys (blz. 64) vertaalt dit als volgt: ‘Leef lang, keer weder in Itaca,
vertroost Penelope, en verlos haar van de dertele Minnaars; dat uw twee oogen mogen sien,
en beide uw armen den wijsen Ulysses omhelsen, dat hy u mag bevinden een Soon hem
gelijk in wijsheit’!
In het Frans is direct duidelijk, dat ‘le sage Ulysse’ object is zowel bij voir als bij emnbrasser.
In het Nederlands echter kan dit object niet op dezelfde wijze van sien worden gescheiden
zonder zin-storend te worden. De eerste reactie van de lezer is dan ook, dat hij de zin opvat
alsof er bedoeld zou zijn: ‘dat
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uw twee ogen ziende mogen worden of blijven’.
Het merkwaardige is, dat dergelijke constructies ook wel eens voorkomen zonder steun
te vinden in de Franse tekst. Als Telemachus vertelt van zijn gevecht met de leeuw, zegt hij
in Moetjens-1699 (1, blz. 78): ‘la petite cotte de maille dont j'êtois revêtu, selon la coûtume
des Bergers d'Egypte, l'empêcha de me dêchirer’. Ghys (blz. 35-36) geeft dit weer met: ‘de
kleine rok met malien, daar ik na de wijse der Egyptische Herders mede bekleed was, belette
dat hy my niet verscheurde’ [empêcha qu'il ne me déchirât].
Ondanks alle gerechtvaardigde bezwaren, die men tegen de vertaling van Ghys kan
aanvoeren, blijkt deze in het algemeen echter toch gemakkelijk lees- en verstaanbaar te
zijn. Wie er het Frans niet ter vergelijking naast legt, laat zich door de onverstoorbaar
voortkabbelende woordenstroom van de Nederlandse tekst vlot meevoeren, zonder de
frequente on-Hollandse zinsconstructies en de occasionele onbegrijpelijkheden als een
ernstige stoornis te ervaren; daarvoor wordt de gang van het verhaal er te weinig door
beïnvloed.
Om dit te illustreren, laat ik hier een wat langere passage volgen: eerst naar de tekst van
Fénelon die Ghys vóór zich had, en vervolgens in zijn vertaling. Ik koos daarvoor een fragment
dat voor mij tot de meest geïnspireerde gedeelten van de Télémaque behoort: de beschrijving
28
van het verblijf der goede koningen in de Elyzeese velden.

Proeve van vertaling
Op zijn tocht door de onderwereld, om te weten te komen of zijn vader zich wellicht dáár
bevindt, heeft Telemachus eerst de Tartarus met zijn verschrikkingen doorzocht. Nu nadert
hij de plaats, waar in de Elyzeese velden de goede koningen beloond worden voor hun wijs
en rechtvaardig bestuur tijdens hun aardse leven.

Moetjens-1699 III, blz. 10-15:
[1] Telemaque s'avanca vers ces Rois, qui étoient dans des bocages odoriferans
sur des
[2] gazons toujours renaissants &fleuris; mil petits ruisseaux d'une onde claire
arrosoient
[3] ces beaux lieux, &y faisoient une delicieuse fraicheur; un nombre infini
d'oiseaux fai[4] soient resonner ces bocages de leur doux chant; on voyoit tout ensemble les
fleurs du
[5] Printemps qui naissoient sous leurs pas avec les riches fruits de l'automne
qui pendoient
[6] des arbres; là jamais on ne ressentit les ardeurs de la furieuse Canicule, là
jamais les
[7] noirs Aquilons n'oserent souffler ni faire sentir les rigueurs de l'hyver, ni la
guerre
[8] alterée de sang, ni la cruelle envie qui mort d'une dent venimeuse, des viperes
entortillées
[9] dans son sein &autour de ses bras; ni les jalousies, ni les défiances, ni la
crainte, ni les
[10] vains desirs n'aprochent jamais de cet heureux séjour de la paix; le jour n'y
finit point,
[11] & la nuit avec ses sombres voiles y est inconnuë; une lumiere pure &douce
se repand
27
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De vertaling van temeraire door dertel, die Martin (blz. 11) als een ‘traduction fautive’ noteert val geheel
binnen de vrijheid van de toenmalige vertaal-opvatting.
In de editie Télémaque-Cahen: deel II, blz. 345-349.
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[12] autour du corps de ces hommes justes &les environne de ses rayons comme
d'un
[13] vétement; cette lumiere n'est pas semblable A celle qui éclaire les yeux des
miserables
[14] mortels &qui n'est que tenebres: c'est plütöt une gloire celeste qu' une
lumiere; elle
[15] pénétre plus subtilement les corps les plus épais que les rayons du solely
ne pénétrent le
[16] plus pur crystal; elle n'ebloüit jamais; au contraire elle fortifie les yeux &nourrit
dans
[17] le fond de l'âme je ne sçai quelle serenité: c'est d'elle seule que les hommes
bien-heureux
[18] sont nourris, elle sort d'eux, elle y entre, elles [lees: elle] les pénétre
&s'incorpore en
[19] eux, ils la voyent, ils la sentent, ils la respirent, elle fait naitre en eux une
source inta[20] rissable de paix &de joye, ils sont plongés dans cet abysme de joye comme
les poissons
[21] dans la mer, ils ne veullent rien, ils ont tout sans rien avoir, car ce goût de
lumiere
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[22] apaise la faim de leur coeur; tous leurs desirs sont rassasiez, &leur plenitude
les éleve
[23] au dessus de tout ce que les hommes vuides &affamés cherchent sur la
terre; toutes les
[24] delices qui les environnent ne leur sont rien; parce que le comble de leur
felicité qui
[25] vient du dedans, ne leur laisse aucun sentiment pour ce qu'ils voyent de
delicieux au
[26] dehors; tels que les Dieux qui, rassasiez de Nectar &d'Ambrosie, ne
daigneroient pas
[27] se nourrir des viandes grossieres qu'on leur presenteroit á la table la plus
exquise des
[28] hommes mortels; tous les maux s'enfuyent loin de ces lieux tranquiles, la
mort, la ma[29] ladie, la pauvreté, la douleur, les regrets, les remords, les craintes, les
esperances mêmes
[30] qui coutent souvent autant que les craintes, les visions, les degouts, les
depits n'y peuvent
[31] avoir aucune entrée: les hautes montagnes de Thrace, qui de leur front
couvert de neige
[32] & de glace depuis l'origine du monde fendent les nuës, seroient renversées
de leur
[33] fondement posé au centre de la terre, que les coeurs de ces hommes justes
ne pourroient
[34] pas même être emûs; seulement ils ont pitié des miseres qui accablent les
hommes
[35] vivants dans ce monde, mais c'est une pitié douce & paisible qui n'altere en
rien leur
[36] immuable felicité; une jeunesse eternelle, une felicité sans fin, une gloire
toute divine
[37] est peinte sur leurs visages, mais leur joye n'a rien de follatre ni d'indecent,
c'est une
[38] joye douce, noble, pleine de majesté; c'est un goût sublime de la verité &
de la vertu
[39] qui les transporte,..

Bij Ghys (blz. 388-390) vinden wij deze passage als volgt terug:
[1] Telemachus naderde dese Koningen, die in welriekende Bosschagien
geseeten waren op
[2] altoos groeijende en bloeijende sooden, duisend kleine beekskens van een
klare stroom
[3] bevogtigden dese schoone plaatsen, en verschaften een aangename koelte;
een oneindig
[4] getal vogelen deeden deze Bosschen weergalmen door het soet gesang
harer stemme; te
[5] gelijk sagmen onder haar voeten de lieffelijke bloemen der Lente, en de rijke
vruchten
[6] van den Herst, die aan de boomen hongen; nooit gevoeldemen daar de
brandende
[7] hittens der Hondsdagen, nooit dorsten de swarte Noordewinden daar blaasen,
of voort-
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[8] brengen de strenge koudens van de felle winter, noch den Oorlog met bloed
bevlekt,
[9] noch de wreede nijd, die met een vergiftige tant de gekrinkelde adders dood
in haar
[10] boesem, en tusschen de armen. De Jalousie, het wantrouwen, de vreese,
of de ydele
[11] begeertens naderden nooit dit gelukkig verblijf der Vrede. Den dag eindigde
daar nooit,
[12] en de nacht met haar donkere schaduwen was daar niet bekend; een suiver
en sagt licht
[13] omscheen de lichamen deser rechtveerdige Menschen, en omcingelden die
met haar
[14] stralen, als met een kleed; dit licht was niet als het geen de oogen der
ellendige sterve[15] lingen bestraald, en niet anders is als duisternisse. 't Is veel eer een
Hemelsche Glory,
[16] als licht; 't doordringt op een scherpe wijse de dikste lichaamen, meer dan
de stralen
[17] der Sonne het suiverste Cristal; nooit verbijsterd het de oogen, maar versterkt
die in
[18] tegendeel, en voed in 't binnenste der Ziele, ik weet niet welk een helderheit.
Met dit
[19] alleen werden de geluksalige Menschen gevoed, 't gaat van haar uit, en
komt tot haar
[20] in, 't word met haar vereenigt, zy gevoelen en ademen dat, en 't doet in haar
aangroeijen
[21] een oorspronk van vrede en blijdschap, die nooit verdroogt of ophoud, zy
zijn verdron[22] ken in desen afgrond van blijdschap, even als de Visschen in 't herte der
Zee, zy willen
[23] niet [= niets], en hebben alles sonder iets te hebben, want de smaak van
dit suivere
[24] licht bevredigt den honger harer Ziele; al haar begeertens zijn versadigt, en
haar vol-25
[25] komenheit is verheven boven al het geen verhongerde en uitgeteerde
Menschen op aarde
[26] soeken; al de vermaaklijkheden, die haar omringen zijn niets by haar, vermits
den over[27] vloed van haar geluk, dat sy van binnen genieten, haar geenig gevoelen
overlaat, voor
[28] 't geen zy aangenaam van buiten sien; even als de Goden, die versadigt
van Nectar en
[29] Ambrosijn, zig niet souden geweerdigen groote spijsen te gebruiken, als
men haar die
[30] aanbood aande kostelijkste tafel der sterffelijke Menschen; alle qualen
vlieden ver af
[31] van dese geruste plaatsen, de Dood, Siekte, Armoede, Droefheit, Beklag,
Verwijt, de
[32] Vreesen, en Hoopen selfs, die meenigmaal soo veel kosten als de Vreesen,
nare Gesich[33] ten, Onsmaaklijkheden en Verdrieten konnen daar niet inkomen: eer souden
de hooge
[34] Bergen van Thracien, welker kruinen altoos met Ys en Sneeuw bedekt zijn
van den
[35] aanvang der Wereld, konnen verset worden uit het middelpunt der aarde,
dan de herten
[36] deser rechtveerdige Menschen bewoogen worden; alleen hebben sy
mededoogen met de
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[37] ellenden, die de sterffelijke Menschen op de aarde omringen en drukken;
maar 't is een
[38] sagt en vreedsaam mededoogen, dat geensins haar onveranderlijk geluk
beweegt; een
[39] eeuwig-durendende Jeugd, een Geluksaligheit sonder einde, een Goddelijke
Glory is op
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[40] haar wesens afgemaalt, haar vreugde heeft niets 't geen dwaas en
onbehoorlijk is, 't is
[41] een sagt en edelmoedige blijdschap, vol van Majesteit; 't is een verhevene
smaak van
[42] waarheit en deugd, die haar vervoerd;..
Ik ga niet uitvoerig op de verdiensten en tekortkomingen van de vertaling in; vergelijking van
de beide teksten spreekt voor zichzelf. Slechts op enkele punten vestig ik nog even de
aandacht, omdat zij karakteristiek zijn voor de manier waarop Ghys te werk gaat. In reg. 4
en reg. 22 herkennen wij de neiging tot aandikken die ook zijn voorliefde voor ‘les traductions
doubles’ verklaart; chant wordt bij hem gesang harer stemme, en dans la mer verzwaart hij
tot in 't herte der Zee. Daarentegen zien wij hem in reg. 35 en reg. 39 respectievelijk fendent
les nuës en toute overslaan, waarbij in ieder geval de eerste omissie (die de betekenis van
de zin aantast) als een ontoelaatbare slordigheid moet worden beschouwd. In reg. 9 leidt
de foutieve vertaling van mort met dood (in plaats van: bijt) tot een context die niet anders
dan onzin kan heten, maar waarvan Ghys zich niets aantrekt. In reg. 29 zal het adiectief
groote (bij ‘spijsen’) wel een drukfout zijn voor groove. Maar de Onsmaaklijkheden (voor
degouts) in reg. 33 leveren weer een voorbeeld van tevreden-zijn met het vage luiden van
de klok, terwijl het om de klepel zou moeten gaan. Des te verrassender is daarom de
oplossing die Ghys in reg. 32-33 gevonden heeft voor de vertaling van les visions; dat begrip
past niet in deze context en berust dan ook op een drukfout of een verkeerd lezen van het
manuscript door de zetter: in Moetjens-1701 werd dit verbeterd tot divisions (onenigheden).
Maar Ghys heeft door toevoeging van het adiectief nare toch nog van de Gesichten
(visioenen) iets weten te maken dat min of meer in de reeks van opgesomde ellenden past.
Ongerechtigheden te over dus. En tòch komt er in de vertaling wel degelijk iets van de
geest en de sfeer van Fénelon over!

Conclusie
Ghys heeft slordig, oppervlakkig en vaak onhandig haastwerk geleverd. De kritiek van Martin
is veelszins gerechtvaardigd, al gaat hij van een anachronistische norm uit. Maar ondanks
al haar fouten en onvolkomenheden blijkt de vertaling bij cursorisch lezen toch niet helemaal
zonder verdiensten: zij is - afgezien van de incidentele aberraties - gemakkelijk verstaanbaar,
houdt steeds vaart en weet soms zelfs te boeien.
Er is nooit een herdruk van Ghys' werk verschenen. Martin ziet daarin een bewijs ‘que le
29
public en a dés l'abord découvert les grands défauts’. Ik geloof niet aan zulk een oorzakelijk
verband; daarvoor acht ik de vertaling bij al haar tekortkomingen te vlot leesbaar. En er
kunnen zoveel andere factoren een rol hebben gespeeld, waarnaar wij slechts kunnen
gissen. Werd Moetjens - van wie alles afhing, omdat hij het uitgevers-privilegie bezat - te
veel in beslag genomen door zijn uitgaven van de Télémaque in het Frans, om nog aandacht
over te houden voor de vertaalde tekst? Liep de verkoop van die laatste aanvankelijk
misschien wat traag, omdat de belangstelling voor de Télémaque nog niet was doorgedrongen
tot lezers die het Frans niet beheersten? Is een herdruk wellicht uitgebleven, omdat Ghys
op het juiste moment niet (meer) beschikbaar was om zijn werk corrigerend te herzien en
het in overeenstemming te brengen met de ‘édition plus ample et plus exacte’ die Moetjens
in 1701 inmiddels van de Franse tekst had uitgebracht?
Hoe dit ook zij, de vertaling van Ghys werd nooit op diens naam herdrukt. Maar daarmee
was haar rol toch nog lang niet uitgespeeld.
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§ 3. De vertaling van Isaäk Verburg

a. De uitgave van 1715
In 1715 verscheen de Télémaque opnieuw in Nederlandse vertaling. Het titelblad van deze
nieuwe uitgave luidt:
De // Gevallen // van // Telemachus // zoone van Ulysses, // Of vervolg van het
vierde Boek der // Odyssea van // Homerus; // Door den Heere // Francois de
Salignac, // van Mothe Fenelon, Aartsbisschop Hertogh van // Cameryk, Vorst
van het H.Ryk, Grave van// Cambresis, wel eer Leermeester der Herto- // gen
van Bourgogne, Anjou en Berry, enz. // Dienende tot onderwyzinge van den //
Hertogh van Bourgogne. // Uit het Fransch vertaalt, en van nieuws overgezien.
// vignet // Te Amsterdam. // By R. en G. Wetstein. 1715.
Deze vertaling is niets anders dan een verbeterde herdruk van Ghys, zoals wij die al
eerder van Moetjens zouden hebben verwacht! De meest aperte fouten en slordigheden uit
de eerste uitgave zijn erin weggewerkt, en de uiterlijke presentatie is aangepast aan de
verbeterde edities van de Franse tekst die na 1700 door Moetjens waren verzorgd. Alleen
verscheen deze herdruk bij een àndere uitgever, zònder vermelding van de oorspronkelijke
vertaler, en ‘overgezien’ door een anonymus.
Die anonymus heeft in 1720 - toen De gevallen van Telemachus voor de derde maal het
licht zagen - zowel op het titelblad als in de Opdracht van de nieuwe editie zijn identiteit
onthuld. Het is Isaäk Verburg, die in 1680 te Leiden geboren was, in 1706 praeceptor van
de laagste klasse aan de Latijnse school van Amsterdam werd, in 1722 opklom tot rector
van deze school, en in 1745 als zodanig stierf. Op grond van deze onthulling-achteraf kunnen
wij de ietwat kryptische mededeling o'utrent vertaling en herziening op het titelblad van 1715
aldus aanvullen: ‘Uit het Fransch vertaalt door D. Ghys, en van nieuws overgezien door
Isaäk Verburg’.
Het initiatief tot de verbeterde herdruk van Ghys is ongetwijfeld niet van Verburg uitgegaan,
maar van de Amsterdamse uitgever-boekverkopers R. en G. Wetstein. Als Verburg meer
had gedaan dan een hem opgedragen taak uitvoeren, zou hij stellig zijn naam wel op het
titelblad hebben vermeld. En de beide Wetstein's wilden de best-seller van Fénelon graag
in hun fonds hebben; dat valt op te maken uit het feit dat zij in 1719 de helft van de
30
publikatie-rechten voor de Franse tekst blijken te hebben overgenomen van Jan Hofhout.
Hun belangstelling omvatte echter kennelijk ook de Nederlandse vertaling. Hun uitgave
daarvan volgt zó kort op het verlopen van Moetjens' privilegie - dat ook vertalingen van de
Télémaque beschermde - dat wij verband tussen het een en het ander mogen veronderstellen;
zij hebben die op de markt gebracht, zodra dit mogelijk werd. Naar alle waarschijnlijkheid
hadden zij reeds geruime tijd tevoren aan Verburg opdracht gegeven het werk van Ghys
voor hen te herzien. In ieder geval maakt de corrigerende arbeid van de Amsterdamse
praeceptor niet de indruk haastwerk te zijn geweest; hij moet er integendeel ruimschoots
de tijd voor hebben gehad.
De aanpassing aan de verbeterde edities van Moetjens blijkt vooral uit het nieuwe titelblad
- even letterlijk naar dat van Moeijens-1701 en volgende jaren vertaald als

30

Zie boven, blz. 15.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

28

31

dat van Ghys een vertaling was geweest van de titel bij Moetjens-1699 - en uit de verdeling
32
van de tekst in tien boeken, elk voorafgegaan door een Inhoudt. Bovendien nam Verburg
ook De Gevallen van Aristonöus op, ingeleid door een Berecht aan den Lezer dat niet aan
33
Ghys werd ontleend, maar aan de Franse uitgaven van Moetjens na 1700.

Het voorwerk
De verbeterde Ghys van 1715 werd opgedragen aan de jonge Amsterdamse patriciër Mr.
Wigbold Slicher Junior (1692-1722). De Opdracht is ondertekend door de uitgevers, maar
alleen omdat Verburg dit vanwege zijn anonimiteit niet zelf kon doen; zij werd ongetwijfeld
wèl door hem geschreven. De relatie met de jonge Slicher berustte wellicht op het feit dat
deze op de Latijnse school tot Verburg's leerlingen had behoord. De inhoud komt neer op
een hooggestemde uiteenzetting omtrent de waarde en de betekenis van de Télémaque.
Daarna volgt een - ongetekende- Voorreden aan den Lezer. Ook deze begint met een
inleidende verhandeling over het werk van Fénelon, ditmaal echter wat diepgaander en
systematischer dan in de Opdracht. Deze Voorreden vervangt de Préface van Saint-Rémy,
34
die vanaf 1701 in alle Moetjens-uitgaven van de Franse tekst voor-komt, maar die terecht
door Verburg te zeer op Frankrijk betrokken werd geacht om voor Nederlandse lezers
belangwekkend te kunnen zijn. Wat hij ervoor in de plaats stelt, is een bewonderende
toelichting op de Télémaque, met de conclusie dat ‘men met recht het gansche werk een
heldendicht (magh) noemen, aan het welk niets ontbreekt, dan dat de bewoording niet op
de maat gestelt is, welke, naar het gevoelen zommiger geleerde mannen, minst wezentlyk
is van alle de deelen, die een heldendicht te zamen stellen’.
Verburg voegt daaraan een opmerking toe die vermelding verdient, omdat zij blijk geeft
van kritische zin. Het is hem opgevallen, dat sommige namen op grond van vergissingen in
de gebruikte afschriften zinloos zijn. Hij geeft daar twee voorbeelden van: sur cette Côte de
Tamnée en de volksnaam Segtes. Uit de context heeft hij opgemaakt dat Hesperie en
Scythen bedoeld moeten zijn en dat heeft hij er in de vertaling dan ook voor in de plaats
35
gezet (resp. op blz. 223 en 337).
Na de oorspronkelijke tekst komt de vertaling van Ghys aan de orde. Verburg heeft er
geen goed woord voor over en vermijdt stelselmatig het noemen van diens naam:
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Zie boven, blz. 17.
Zie boven, blz. 14.
Tussen 1701 en 1715 gaf Moetjens verschillende edities van de Télémaque uit, die alle praktisch geheel
met de uitgave van 1701 overeenkomen. Alleen werd vanaf 1708 de tekst wat minder compres gedrukt,
zodat het aantal bladzijden van 448 tot 480 toenam (vgl. H.G. Martin, Fénelon en H., blz. 185). Verburg
heeft een van die ruimer gedrukte edities gebruikt, zoals blijkt uit de verwijzing naar bepaalde bladzijden
van de Franse tekst in zijn Voorrede. - Voor mijn vergelijkend onderzoek ben ik uitgegaan van Moetjens
1701, waarvan zich een exemplaar in de U.B. te Utrecht bevindt (signatuur: Z.oct. 1310).
34 Zie boven, blz. 14 en noot 7 aldaar.
Ghys had zonder meer de onbegrijpelijke namen overgenomen: ‘op deze kust van Taméa’ (blz. 202) en
‘om de Segten te beteugelen’ (blz. 309). - Blijkens Télémaque-Cahen was Verburg's emendatie van
Segtes juist (II, 210), maar had deze bij Tamée te ver gezocht; deze ‘naam’ is ontstaan door verkeerde
lezing van ,‘côte de la mer’ in het handschrift (II, 14).
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Dit werk nu is in den jaare 1700. vertaalt in het Nederduitsch, zoo het anders
vertalen genaamt kan worden, dat men meer grove misslagen begaat, dan'er
bladzyden in het boek zyn..
Als voorbeelden van die ‘grove misslagen’ geeft hij dan de plaatsen aan, die ik bij de
36
bespreking van Ghys' werk reeds heb vermeld. En hij zou er veel méér kunnen noemen,
‘naardien ik'er wil voor in staan, dat'er ten minste vyf honderd plaatzen bedorven zyn met
overzetten’. Geen wonder dat hij kriegel werd,
terwyl ik bezig was met de gezegde vertaling na te zien, zoo dat ik meer dan
eens die gansch hebb' willen wegwerpen, om eene nieuwe overzetting te maken;
en waarlyk het zou my veel minder moeite gekost hebben: doch toen ik het werk
dus aangevangen hadt, moest het'er mede door.
De Voorreden eindigt met een slot-opmerking, die te merkwaardig is om niet te worden
vermeld. Veel Fransen beschouwen de Télémaque als uniek en onnavolgbaar, maar - zo
betoogt Verburg schoon wy voor het werk zo veel achting hebben, en misschien meer, dan zy,
zoo kunnen wy dit nochtans niet toestaan, en geloven veel eer, dat het eene
mogelyke en prysselyke zake zou zyn, dat iemant in het burgerlyke betrachtte,
hetgeen onze Schryver in het koninklyke gedaan heeft.
De Télémaque is een voortreffelijke vorstenschool, maar daarnaast zou er plaats zijn voor
een even voortreffelijke ‘burger-school’!

De herziene vertaling
De wijze, waarop Verburg de vertaling van Ghys heeft herzien, blijkt in de praktijk minder
radicaal dan de Voorreden suggereert. Men kan er drie verschillende ‘richtlijnen’ in herkennen.
Om te beginnen elimineerde hij alle opvallende afwijkingen van de Franse tekst, die hij bij
zijn voorganger aantrof, zonder zich af te vragen of het om werkelijke fouten ging dan wel
om vrijmoedigheden of verduidelijkingen. Verder schrapte hij alle bastaardwoorden - die
Ghys zorgvuldig door cursivering als zodanig had aangegeven - om ze te vervangen door
een Nederlands aequivalent. En tenslotte greep hij ook in de zinsconstructie van Ghys in,
waar hij meende dat dit wenselijk was.
Het meest consequent blijkt Verburg te zijn geweest in het wegwerken van
bastaardwoorden; in zijn purisme gaat hij soms zelfs zó ver, dat het resultaat geforceerd
aandoet. Onnauwkeurigheden en foutieve vertalingen zijn er echter méér blijven staan dan
men na zijn filippica tegen Ghys zou hebben verwacht. Ik laat er ter illustratie hier een drietal
volgen:
a. Als Telemachus en Mentor op Sicilië gevangen genomen zijn, worden zij vóór koning
Acestes geleid. Het Frans heeft hier het woord présenter. Ghys (blz. 14) had dit minder
gelukkig in een andere betekenis vertaald: ‘Hierop wierden wy Acestes aangeboden’. Verburg
verbetert wel de eigennaam, maar niet de vertaling: ‘Hierop wierden wy Acestes aangeboden’
(blz. 17).
b. Bij de ontmoeting van Telemachus met Idomeneus in Salentum zegt de eerste bij Ghys
(blz. 186): ‘onder soo veel ongelukken my aangedaan, is het dit dat ik vrywillig drage’. Ik
heb er boven al op gewezen, dat aan deze vertaling alleen het
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veronachtzamen van de superlatief kan worden verweten. In de Franse editie, waarvan
Verburg uitging, was le plus volontairement echter verbeterd tot le plus volontiers. Desondanks
houdt Verburg vast aan Ghys' ‘vrywillig’ en herstelt hij enkel de door deze verwaarloosde
superlatief: ‘onder zoo veele ongelukken my aangedaan, is het dit, dat ik het vrywilligste
drage’ (blz. 206).
c. Bij de ingang van de onderwereld is het gras bitter en ‘les troupeaux qui la paissoient
38
ne sentoient point la douce joye qui les fait bondir’. Ghys (blz. 371) vertaalde: ‘de Kudden
die daar graasden, gevoelden niet die aangename geur, die haar doet wasschen en
toenemen’. Hij veroorloofde zich dus allerlei vrijheden: ‘qui la [= l'herbe] paissoient’ geeft hij
weer alsof er stond ‘qui paissoient là’; ‘la douce joye qui les fait bondir’ vervangt hij door een
geheel andere voorstelling, zonder dat goed duidelijk wordt waarom. Verburg verbetert de
meest extreme afwijking, maar handhaaft de overige onnauwkeurigheden, de vervanging
van joye door geur daarbij inbegrepen! Aldus: ‘de kudden die daar weidden, gevoelden niet
die aangenaame geur, die haar doedt huppelen’ (blz. 405).
Reeds uit deze enkele voorbeelden blijkt, dat Verburg met zijn correcties slechts stukwerk
heeft geleverd. Aperte afwijkingen blijven meermalen onveranderd, terwijl in de onmiddellijke
context kleinigheden wèl worden verbeterd. Ook de gallicismen in de zinsconstructies van
Ghys blijven herhaaldelijk gehandhaafd. Zo b.v. in de passage, waarin Narbal van Telemachus
afscheid neemt en die ik hierboven op blz. 23 heb geciteerd. Verburg brengt wel enkele
kleine veranderingen aan, die als verbeteringen kunnen worden beschouwd, maar aan de
verwarrende onduidelijkheid ten opzichte van het object bij zien gaat hij achteloos voorbij.
Bij hem luidt de bewuste zin: ‘Leef lang, keer weder na Ithaca, vertroost Penelope, en verlos
haar van de dertele minnaars; dat beide uwe oogen mogen zien, dat beide uwe armen den
wijzen Ulysses mogen omhelzen, en dat hy in u magh vinden een zoon hem gelijk in wijsheit!’
(blz. 67). Daarentegen heeft Verburg de Franse constructie van Ghys in het zinnetje over
Telemachus' strijd met de leeuw - hierboven op blz. 24 geciteerd - wèl tot goed Nederlands
gemaakt: ‘de kleine rok met maliën, daar ik naa de wijze der Egyptische herders mede
bekleedt was, maakte, dat hy my niet verscheurde’ (blz. 38). Wellicht speelde daarbij een
rol, dat Ghys hier van de Franse tekst afweek, wat hij bij de afscheidswoorden van Narbal
niet had gedaan.
De conclusie van Martin luidt ‘que, si la traduction de Ghijs est mauvaise, celle de 1715
39
ne l'est qu'un peu moins’. Ik meen, dat wij de zaak anders moeten stellen. Als ik het goed
zie, zijn wij bij Ghys en Verburg getuige van een kentering in de opvattingen omtrent vertalen,
die zich geleidelijk aan het voltrekken is. Ghys behoort nog helemaal tot de oude school.
Hij acht zich niet aan de oorspronkelijke tekst gebonden, maar geeft die op zijn eigen wijze
40
weer, met veranderingen en verbeteringen waar hij die wenselijk vindt of er lust toe voelt.
In dit verband past ook, dat hij zich van eventuele vertaal- of slordigheidsfouten weinig
aantrekt; hij is tevreden als zijn verhaal lóópt en de globale zin van het origineel daarin
overkomt. Daartegenover vertegenwoordigt Verburg de nieuwe richting, zoals die door
Vondel in de Opdracht van zijn Aeneis-in-proza was aangewezen: die van tekstgetrouwheid
bij de
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Zie boven, blz. 22, noot 25, sub volontier - vrijwillig.
3
De tekst van Moeijens-1699 (II , 864) en die van Moeijens-1701 (blz. 317) zijn hier identiek, afgezien
van een drukfout (troubeaux) in de eerste. Ghys en Verburg hadden dus dezelfde Franse versie voor
zich.
H.G. Martin, Fènelon en H., blz. 16.
Zie boven, blz. 21.
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overzetting (althans in proza) van werk uit een andere taal. Hij gaat daarin zelfs zó ver, dat
hij de oude methode niet meer als een manier van vertalen erkent. Vandaar de heftigheid
van zijn uitval tegen Ghys in de Voorreden. Hij kan - of wil - niet aannemen dat een aantal
van diens afwijkingen bewust aangebrachte veranderingen (zouden kunnen) zijn, ter verklaring
of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. Alles wat anders is dan in het Frans scheert
hij veroordelend over één kam, en schrijft hij toe aan onkunde bij Ghys die voor zijn taak
niet berekend zou zijn geweest. Ik heb moeite te geloven, dat Verburg inderdáád geen
onderscheid zag tussen de aperte vertaalfouten en de andersoortige afwijkingen van het
Frans. Maar hij verdedigde een principe en meende ter wille daarvan intransigent te moeten
zijn.
Wanneer wij deze tegenstelling tussen de vertaal-principes van Ghys en Verburg in
aanmerking nemen, gaan wij wat beter begrijpen waarom de herziening zo inconsequent
en arbitrair is uitgevallen als wij hebben opgemerkt. De enige afdoende oplossing zou een
geheel nieuwe vertaling zijn geweest. Maar die viel buiten Verburg's opdracht en zou hem
veel meer tijd hebben gekost dan verenigbaar was met het afgesproken honorarium. Hij
was dus aangewezen op een compromis, dat hem niet bevredigde en waaraan hij dan ook
zonder vreugde werkte. De meest opvallende afwijkingen van Ghys trachtte hij systematisch
uit te bannen, maar voor het overige bracht hij in diens tekst slechts een groot aantal
incidentele - en daardoor willekeurig aandoende - verbeteringen aan, waarvan overigens
de reden niet altijd even duidelijk is en die ook niet altijd even gelukkig zijn uitgevallen.
Zodoende bleef enerzijds de vertaling van Ghys grotendeels gehandhaafd, maar werd
anderzijds daarvan toch telkens afstand genomen door een kleine verandering. Erg gelukkig
kan men deze oplossing niet noemen, en Verburg was zich daarvan blijkens zijn Voorreden
wel bewust: ‘doch toen ik het werk dus aangevangen hadt, moest het'er mede door’. Het is
dan ook begrijpelijk, dat hij zijn naam niet op het titelblad vermeld wilde zien. Maar ook die
van Ghys kwam daarvoor niet in aanmerking. Een vertaler, wiens werk niet meer was dan
42
‘vuiligheit’, verdiende te worden doodgezwegen. Daarmee beging Verburg echter een
onbillijkheid tegenover zijn voorganger. Het was zeker niet in de laatste plaats aan wat hij,
al was het met tegenzin, in diens vertaling onveranderd had gelaten, dat de herziening haar
leesbaarheid en betrekkelijke vaart te danken had.

Proeve van de herziening
Dat alles wordt goed geïllustreerd, wanneer men Verburg's versie van de passage over
Telemachus' bezoek aan de verblijfplaats der goede koningen in de Elyzeese velden vergelijkt
43
met de tekst van Ghys, die ik hierboven heb geciteerd. Ik laat ditmaal de Franse bron
achterwege, ofschoon Verburg uitging van een latere en betere editie dan zijn voorganger.
Maar de verschillen tussen Moetjens-1699 en Moetjens-1701 - de basis voor de uitgave die
Verburg vóór zich had - zijn hier, afgezien van de spelling en interpunctie, te gering in aantal
en betekenis om het opnieuw afdrukken van de Franse tekst te rechtvaardigen. Bovendien
valt de verbeterde versie
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Zie Deel I, blz. 399-401.
Verburg karakteriseert ze als zodanig in zijn Voorreden: ‘Het lust my naaulyx die vuiligheit te roeren..’.
Zie boven, blz. 25-26.
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slechts op drie plaatsen bij Verburg duidelijk te herkennen.
Onder de handen van de Amsterdamse praeceptor werd de beschrijving van het verblijf
der gelukzalige koningen als volgt (blz. 424-426):
[1] Telenmachus naderde deze koningen, die in welriekende bosschen gezeten
waren op altijdt
[2] groeijende en bloeijende zoden; duizent kleine beekjes van klaar water
bespoelden deze
[3] schoone plaatzen. en maakte [sic] daar eene aangename koelte; een oneindig
getal vo[4] gelen deeden deze bosschen weērgalmen door haar zoet gezang; men zagh
alle de lieffe[5] lijke bloemen der lente te gelijk, die onder hunne voelen groeiden, nevens
de rijkste
[6] vruchten van den herst, die aan de boomen hongen; nooit gevoelde men
daar de bran[7] dende hette der hondsdagen; nooit dorsten de schraale Noorde winden daar
blazen,
[8] noch de strenge koude van den fellen winter doen gevoelen. Noch de
bloeddorstige
[9] oorlogh; noch de wreede nijdt, die met een vergiftige tant de adders, in haare
boezem
[10] en om haare armen geslingert zijnde, byt, noch de nayver, noch het
wantrouwen, noch
[11] vreze, noch ydele begeertens naderden ooit dit gelukkig verblyf der vrede.
De dagh
[12] eindigde daar nooit, en de nacht met haare donkere schaduw was daar niet
bekent; een
[13] zuiver en zacht licht omischeen de ligchaamen dezer rechtvaardige
menschen, en om44

Volledigheidshalve laat ik hier de verschillen tussen Moeljens-1699 en Moetjens-1701 volgen, voor zover
zij niet de spelling of de interpunctie betreffen. De regelnummering verwijst naar het citaat uit Moeljens-1699
op blz. 24-25 hierboven; daarachter wordt aangegeven wat er n Moetjens-1701 veranderd is. De drie
gevallen, waarin de gewijzigde tekst bij Verburg herkenbaar is, heb ik door cursivering gemarkeerd.
reg. 2:

onde pure

reg. 5:

sous les pas; les plus riches fruits

reg. 6:

là on ne ressentit jamais; de la canicule*)

reg. 10:

n'approchoient*)

reg. 12:

des corps*)

reg. 13:

point semblable

reg. 14:

mortels. qui n'est

reg. 18:

sort d'eux, & elle y entre*)

reg. 19-20:

source insatiable

reg. 21:

le goút de lumiere pure*)

reg. 25:

pour tout ce qu'ils voyent

reg. 27:

de viandes*)

reg. 30:

les diviisions

reg. 35:

dans le monde*)

*: Hier komt ook reeds de vertaling van Ghys overeen met Moetjens-1701. Het zou erop kunnen wijzen,
dat hij het manuscript onder ogen heeft gehad waarnaar Moetjens-1701 later werd uitgegeven.
Waarschijnlijk acht ik dit echter niet. De bewuste overeenkomsten laten zich te gemakkelijk verklaren uit
de vrijmoedigheid, waarmee Ghys vertaalde, om niet als toevallig te mogen worden beschouwd.
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[14] ringde hun met zyne straalen, als met een kleet; dit licht was niet, als het
geen de oogen
[15] der ellendige stervelingen bestraalt, en dat niets anders is dan duisternisse.
't Is veel eer
[16] een hemelsche heerlykheit, dan een licht; 't doordringt op eene fyner wyze
de dikste
[17] ligchaamen, dan de straalen der zonne het zuiverste kristal doordringen;
nooit verbijstert
[18] het de oogen, maar versterkt die in het tegendeel, en voedt in 't binnenste
der ziele, ik
[19] weet niet welk eene helderheit. Met dit alleen worden de gelukzalige
menschen gevoedt,
[20] 't straalt door hun, en uit hun; 't doordringt hun, en 't wordt met hun vereenigt;
zy zien
[21] en zy gevoelen dat; zy ademen dat uit, en 't doedt in hun aangroeijen een
onuitputtelyke
[22] bron van vrede en blijdschap, zy zyn gedompelt in dezen afgront van
blijdschap, even
[23] als de visschen in de zee; zy begeren niets, en hebben alles zonder iets te
hebben, want
[24] de smaak van dat zuivere licht blust den honger hunner zielen uit; al hunne
begeertens
[25] zijn verzadigt, en hunne verzadentheit is verheven boven al het geen
verhongerde en
[26] uitgehongerde menschen op de aarde zoeken; al de vermakelijkheden, die
hun omringen,
[27] zijn by hun vain geen waarde, vermits de volstrektheit van hun geluk, dat
zy van binnen
[28] genieten, hun geen gevoelen overlaat, voor al 't geen zy aangenaams van
buiten zien;
[29] even als de Goden, verzadigt van Nectar en Ambrozijn, zich niet zouden
ontwaardigen
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[30] grove spijzen te gebruiken, die men hun aanboodt aan de uitnemendste
tafel der sterffe[31] lijke menschen; alle kwalen vlieden ver af van deze geruste plaatze, de doot,
ziekte,
[32] armoede, droefheit, beklagh, knaging, vreze, en de hoop zelf, die meenigmaal
zoo veel
[33] kost als de vreze, verdeeldheden, hartzeer en tegenzin kunnen daar niet
inkomen: eer
[34] zouden de hooge bergen van Thracie, welke met hunne altijdt met ys en
sneeuw, van
[35] den aanvang der werelt, bedekt zijnde kruinen de wolken klieven, kunnen
geworpen
[36] worden van hunne grondslagen steunende op de middelpunt der aarde, dan
dat de
[37] harten dezer rechtvaardige menschen zelf het minste zouden bewogen
worden; alleen
[38] hebben zy mededoogen met de ellende, die de sterffelijke menschen op de
aarde onder[39] drukt; maar 't is een zacht en gerust mededogen, dat geenzins hun
onveranderlijk geluk
[40] ontroert; eene eeuwig-durende jeugt, eene gelukzaligheit zonder einde,
eene gansch God[41] delijke heerlijkheit is op hunne wezens afgemaalt, hunne vreugde heeft niet
't geen dwaas
[42] en onbehoorlijk is, 't is eene zachte en edelmoedige blijdschap, vol van
voortreffelykheit;
[43] 't is eene verheve smaak van waarheit en deugt, die hun vervoert;..
In het algemeen kunnen de aangebrachte veranderingen inderdaad verbeteringen worden
45
genoemd. De door mij gesignaleerde ongerechtigheden in de tekst van Ghys zijn geen
van alle aan de aandacht van Verburg ontsnapt, en ook op andere plaatsen heeft hij bij het
veranderen meermalen een gelukkige hand gehad. Zo toen hij in reg. 13-14 omcingelden
verving door omringde, in reg. 22 verdronken door gedompelt, in reg. 33 Onsmaaklijkheden
46
door tegenzin. Maar niet élke verandering is een verbetering. In reg. 1 verdienen
Bosschagien van Ghys de voorkeur boven de bosschen van Verburg; in reg. 20 voldoet 't
gaat van haar uit, en komt tot haar in (Ghys) beter dan Verburg's 't straalt door hun, en uit
hun. Ook heeft de corrector wel eens de ene fout door een andere vervangen. In de passage
over de nijd en haar adders (reg. 9-10) verbeterde hij terecht de persoonsvorm dood in byt;
maar ten onrechte vatte ook hij de adders als object bij die persoonsvorm op, waardoor zijn
47
resultaat nauwelijks begrijpelijker wordt dan dat van Ghys. Eénmaal voegt hij zelfs een fout
toe, die Ghys niet had gemaakt. In reg. 4-5 vertaalde hij ‘on voyoit tout ensemble les fleurs
du Printems [...] avec les plus riches fruits de l'Automne’, alsof er stond ‘on voyoit toutes
ensemble les fleurs du Printems’: ‘men zagh alle de lieffelijke bloemen der lente te gelijk’.
Om een juiste indruk te krijgen van Verburg's werkmethode dient men echter vooral ook
aandacht te besteden aan wat hij in de tekst van Ghys onveranderd liet. Dan pas ziet men,
hoe Ghysiaans het geheel in toon en stijl gebleven is.

b. De uitgave van 1720
45
46
47

Zie boven, blz. 26.
46 Waarom hij de volgorde ‘les degouts, les depits’ omzette tot ‘hartzeer en tegenzin’, is niet goed duidelijk.
47 Vermoedelijk moet de fout van Verburg mede toegeschreven worden aan het feit, dat in de door hem
gebruikte editie van de Franse tekst evenals in Moetjens-1701 de komma tussen venimneuse en des
viperes ontbrak. De uitgave van 1701 (blz. 331) heeft: ‘la cruelle envie qui mord d'une dent venimeuse
des viperes entortillées dans son sein &autour de ses bras’.
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In 1717 verscheen in Parijs de eerste volledige editie van de Télémaque, in 1719 gevolgd
door de daarmee corresponderende Rotterdams-Amsterdamse uitgave van Hofhout en de
48
beide Wetstein's. Door het beschikbaar komen van de definitieve Franse tekst was de
herziene vertaling van 1715 uiteraard achterhaald. Maar de gebroeders Wetstein hadden
de afzet daarvan blijkbaar bevredigend genoeg gevonden om te besluiten tot een nieuwe
bewerking, die aansloot bij de nieuwe Franse tekst. Ditmaal werkten zij bij de uitgave echter
samen met hun Rotterdamse collega

48

Zie boven, blz. 15.
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Jan Hofhout, op dezelfde manier als zij dit voor de Franse editie van 1719 hadden gedaan;
elk van hen bracht een deel van de exemplaren op de markt, met vermelding van zijn eigen
49
uitgevers-adres op het titelblad.
De aangewezen man om de nieuwe bewerking te verzorgen, was natuurlijk Isaäk Verburg.
Deze bleek daartoe bereid, en in 1720 kwam het boek van de pers, onder de titel:
De // Gevallen // van // Telemachus // zone van Ulysses, // Of vervolg van het
vierde Boek der Odyssea van // Homerus; // Beschreven door den Here // François
de Salignac, // van Mothe Fenelon, Aartsbisschop, Hertog van // Cameryk, vorst
van het H.Ryk, enz. // tot onderwyzinge van den // Hertog van Bourgogne. // Uit
het Fransch vertaalt, van nieuws overgezien, // en met Aantekeningen, tot
opheldering der // oude Verdichtselen, enz. verrykt, // door // Isaak Verburg. //
Eerste/Twede Deel. // vignet // Te Amsterdam, // By R. en G. Wetstein, 1720.
Deze titel sluit dichter aan bij die van de vertaling uit 1715 dan bij die van de Franse uitgave
uit 1719. Vooral de handhaving van de subtitel ‘Vervolg van het vierde Boek der Odyssea
van Homerus’ - die in de Franse editie vervallen is - doet vermoeden dat dit geen toeval is,
maar bedoeld was om de samenhang tussen de beide uitgaven van de vertaling te doen
uitkomen. Doordat Isaäk Verburg ditmaal zijn naam op het titelblad liet vermelden, werd
zodoende bereikt dat ook de uitgave van 1715 achteraf als zijn werk werd aangewezen.
In tegenstelling tot de titel is de tekst van de vertaling geheel aan de Franse editie van
1719 aangepast. Evenals daar is ook hier de Télémaque uitgebreid met de eerder
ontbrekende gedeelten en in 24 boeken verdeeld, elk voorafgegaan door een ‘Inhoudt’. Ook
de Discours sur la poésie épique, waarin Ramsay verdedigde dat Fénelon's werk ondanks
de proza-vorm als een heldendicht diende te worden beschouwd, werd in de vertaling
opgenomen. Hetzelfde geldt voor de Remarques, althans voor zover het de interpretatie
van bepaalde passages als zinspelingen op Lodewijk XIV en diens wijze van regeren betreft;
de daarbij behorende toelichting op mythologische en legendarische namen werd door
50
Verburg onvoldoende geacht en vervangen door een eigen annotatie.
Nieuw, zowel ten opzichte van de uitgave van de Nederlandse tekst in 1715 als de Franse
in 1719, is de verdeling van het werk in twee helften. Deel I bevat het voorwerk en de eerste
twaalf boeken, deel II (met eigen titelblad en eigen paginering) de laatste twaalf. Veel meer
dan een druktechnische aangelegenheid, die ten doel had het mogelijk te maken de beide
helften tegelijkertijd te doen zetten, schijnt dit niet te zijn geweest. In vrijwel alle mij bekende
exemplaren zijn de beide delen tenminste tot één geheel samengebonden. Bovendien heeft
deel II geen spoor van enig voorwerk, terwijl het jaar van uitgave hetzelfde is als dat van
deel I.

49
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De exemplaren, die in de Nederlandse openbare bibliotheken voorhanden zijn, geven op één na alle liet
uitgevers-adres van de Wetstein's in Amsterdam. Alleen de U.B. van Amsterdam bezit een exemplaar
(signatuur: 1051 F 3), waarvan het eerste deel op het titelblad vermeldt: ‘Te Rotterdam, // By Johannes
Hofhout, 1720’; het bijgebonden tweede deel noemt echter weer de Wetstein's als uitgevers. - Het
vermoeden lijkt daarom gerechtvaardigd, dat de uitgave in hoofdzaak een Amsterdamse aangelegenheid
was en dat Hofhout's aandeel beperkt bleef tot het overnemen van een betrekkelijk gering aantal
exemplaren.
Voor de samenstelling van de Franse editie door Hofhout en de gebroeders Wetstein in 1719, zie boven,
blz. 15-16.
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Het voorwerk
Evenals uit het titelblad blijkt ook uit het voorwerk, dat het de bedoeling van uitgevers en
bewerker was het nauwe verband tussen de edities van 1715 en 1720 duidelijk te doen
uitkomen. Opnieuw is het werk opgedragen aan Mr. Wigbold Slicher Junior, die inmiddels
schepen van Amsterdam geworden was en nu dan ook als zodanig wordt aangeduid. Ditmaal
behoefde Verburg zich echter niet meer achter zijn uitgevers te verschuilen en kon hij zich
persoonlijk tot Slicher wenden. In de eerste alinea van zijn Opdragt komt hij er rond voor
uit, dat de nieuwe uitgave hetzelfde werk betreft als dat van 1715:
re.

Voor vyf jaren gaf ik het Werk, het welk ik tegenwoordig de eere heb U.Ed.Achtb
aan te bieden, in het licht; en zag, alzo ik toen niet genegen was mynen naam
daar voor te stellen, met een zonderling vermaak, dat de wakkere
Boekhandelaars, die het zelve bekostigden, geen ander inzicht hadden dan ik,
re.

dat is, dat zy het aan U.Ed. Achtb aanboden. Tegenwoordig, nu ik mynen naam
op het tytelbladt heb doen stellen, doe ik zelf het geen ik toen met vermaak zag
dat door anderen gedaan wierdt.
Om nogmaals te onderstrepen dat het om hetzelfde werk gaat, en waarschijnlijk niet
minder om te verklaren waarom hij in 1715 anoniem had willen blijven, laat Verburg zijn
Voorreden van dat jaar op de Opdragt volgen: Voorreden aan den Lezer, Zo als zy .voor
den voorgaanden druk gestaan heeft. Daarmee wordt er nog eens aan herinnerd, dat de
onvolkomenheden van die voorgaande druk niet aan Verburg mogen worden verweten,
maar moeten worden toegeschreven aan de ‘vuiligheit’ van de ongenoemde Ghys en aan
de onmogelijkheid bij de herziening al diens ongerechtigheden afdoende weg te werken.
Na het oude volgt dan het nieuwe voorbericht: Voorreden aan den Lezer, voor dezen
nieuwen druk. Verburg herinnert aan het verschijnen van de vermeerderde en verbeterde
Télémaque-edities, eerst in Parijs en daarna ook in Holland, om dan te vervolgen:
Toen nu het Werk wederom in het Nederduitsch op de persse zou gebragt
worden, heb ik de moeite genomen van myne vorige Vertaling van woordt tot
woordt na te zien tegen dien nieuwen Franschen druk, en daar het nodig was,
verbeterd. Dat was zeer noodzakelyk, niet alleen om de aanzienlyke
vermeerderingen, die op vele plaatsen in het werk ingevoegd waren, maar ook
om dat de bewoording hier en daar eenigzins veranderd was.
Enkele van de belangrijkste toevoegingen en veranderingen worden nader aangewezen,
om de lezer te doen begrijpen dat hij inderdaad niet meer met de vorige druk van de vertaling
kan volstaan.
Hierna zet Verburg uiteen, waarom De Gevallen van Aristonöus ditmaal niet werden
51
opgenomen. Daarentegen vindt men in zijn nieuwe druk wél de Remarques - althans ‘de
staatkundige, of betrekkelyke op het hof van Vrankryk’ - die voorkomen in ‘de laatste Fransche
uitgave’, d.w.z. die van 1719. Verburg houdt daarbij

51

Namelijk omdat ‘die tot eene Verzameling van diergelyke Verdichtselen behoren, welke door de zelve
handt geschreven zynde en met het zelve inzicht als de Gevallen van Telemachus, namentlyk tot
onderwyzinge van den Hertog van Burgundië, in het voorgaande jaar [1719] in het Fransch en Nederduitsch
afzonderlyk uitgegeven zyn by de Gebroeders Wetstein, onder den naam van: Nieuwe Zamenspraken
der Doden, als mede Verdichtselen en Vertellingen, geschikt voor de Opvoeding van een Vorst’. - De
onzekerheid omtrent het auteurschap van de Aristonoüs (zie boven, blz. 20) is dus weggevallen; men
weet nu, dat dit geschriftje eveneens van Fénelon is. De Franse editie van de Nieuwe Zamenspraken,
die in 1719 bij de Wetstein's verscheen, heeft tot titel: Nouveaux Dialogues des Morts: avec des Contes
er Fables: Conmposés pour l'Education d'un Prince (vgl. H.G. Martin, Fénelon en H., blz. 203).
(z.o.z.)
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echter een slag om de arm; hij heeft ze overgenomen ‘zonder dat ik die goed keur of verwerp’.
Het is mogelijk, dat Fénelon hier en daar inderdaad op toestanden en gebeurtenissen aan
het Franse hof gezinspeeld heeft. Maar het is even goed mogelijk, dat hij slechts lessen van
algemene aard heeft willen geven en dat de vermeende toespelingen op toevallige
overeenkomsten berusten. - Deze voorzichtige objectiviteit is echter geen verdienste van
Verburg, maar een herhaling van wat in de Franse uitgave door Hofhout en de gebroeders
52
Wetstein in hun Avertissement onder de aandacht van de lezers was gebracht.
Toch is er een merkwaardig onderscheid in de wijze, waarop de uitgevers en Verburg de
Remarques beschouwden. De eersten maanden wel tot voorzichtigheid ten opzichte van
de juistheid daarvan, maar vonden ze toch belangrijk genoeg om ze met nadruk op het
titelblad van hun Franse uitgave te vermelden; zij begrepen er zowel de politieke als de
53
commerciële betekenis van. Verburg ging daar evenwel argeloos aan voorbij, en zag in de
‘staatkundige’ Remanrques niet meer dan een bijkomstige curiositeit. Voor hem waren de
mythologische en oudheidkundige annotaties ‘van meer aangelegenheit’. Die van de Franse
uitgave voldeden hem echter zó weinig ‘dat ik die alle verworpen heb, en zelf andere
gemaakt’. En het is uitsluitend voor deze aantekeningen dat hij op zijn titelblad aandacht
vraagt: ‘met Aantekeningen, tot opheldering der oude Verdichtselen, enz. verryk’.
Na tenslotte nog een kleine demonstratie gegeven te hebben van zijn kennis van het
Grieks, door Sophocles als een der bronnen van Fénelon aan te wijzen en dit met enkele
Griekse citaten te ‘bewaarheden’, beëindigt Verburg zijn Voorreden met de aankondiging
van
de volgende Verhandeling van het Heldendicht, welke ik uit den laatsten
Franschen druk heb leren Nederduitsch spreken, en ook voor het Werk geplaatst.
Met de ‘Nederduitsch sprekende’ Discours sur la poésie épique ei l'excellence du poéme
de Télémaque van Ramsay - ‘Verhandeling van het Helden-dicht, en van de Uitmuntendheit
Van het Dicht-Werk de Telemachus’ - wordt dan dit uitvoerige voorwerk afgesloten.
Aan de hand van dit alles valt na te gaan, waaròm Verburg zich zoveel moeite gaf de
samenhang tussen de nieuwe druk van 1720 en de anonieme uitgave van 1715 - die hij nu
‘myne vorige Vertaling’ noemt - goed te doen uitkomen. Nu hij besloten had ditmaal zijn
naam op het titelblad te vermelden, kòn hij niet anders. Ondanks alle vermeerderingen en
verbeteringen bleef immers de tekst van 1720 gemakkelijk herkenbaar als een herziening
van die uit 1715; hele gedeelten daarvan waren niet of nauwelijks veranderd. Om ook deze
gedeelten op zijn naam te kunnen brengen zonder beschuldigd te worden van plagiaat,
moest hij dus de uitgave van 1715 als de zijne claimen. Weliswaar had hij ook daarin slechts
een herziening geleverd van een vertaling uit 1700, maar de opnieuw afgedrukte Voorreden
van 1715 toonde de minderwaardigheid van deze laatste z.i. overtuigend genoeg aan, om
het aanvaardbaar te maken het resultaat van die herziening te beschouwen als de eerste
wérkelijke

52
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Zie boven, blz. 16.
Zie boven, blz. 15-16.
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vertaling van de Télémaque.
Rest nog de vraag, waaròm Verburg er in 1720 prijs op stelde zijn naam op het titelblad
vermeld te zien, terwijl hij dat in 1715 niet had gewild. Zekerheid daaromtrent hebben wij
uiteraard niet, maar het ligt voor de hand dit vooral toe te schrijven aan de toenemende
belangstelling voor de Télémaque, die door de verschijning van de definitieve tekst, door
de discussie over de vraag of het werk een roman dan wel een epos was, en door de politieke
strekking van de Remarques nog een additionele stimulans had gekregen. Verburg zal zich
de eer niet hebben willen laten ontgaan, als de officiële vertaler van dit beroemde werk
bekend te staan. De verbeteringen, toevoegingen en aantekeningen, die hij in de druk van
1720 had aangebracht, waren in zijn oog ongetwijfeld ingrijpend en belangrijk genoeg om
dit tot een gerechtvaardigde wens te maken. De vertaling mocht dan in laatste instantie
teruggaan op Ghys, het was toch pas onder zijn - Verburg's - handen dat zij bruikbaar
geworden was. - Misschien kwam daar nog bij, dat de-uitgave van 1715 bij het publiek méér
waardering gevonden had dan Verburg oorspronkelijk verwachtte, zodat hij de daarin
gehandhaafde anonimiteit achteraf betreurde en dankbaar de gelegenheid aangreep om
zijn auteurschap te vindiceren.

De tekst na de tweede herziening
Om ons een oordeel te kunnen vormen over het resultaat van de tweede herziening, dienen
wij onderscheid te maken tussen de gedeelten die reeds in de ‘oude’ versie van de Télémaque
voorkwamen, en die welke in de posthume edities daaraan waren toegevoegd. Bij de eerste
kon Verburg uitgaan van ‘zijn’ vertaling uit 1715 en volstaan met aanpassing aan de definitieve
Franse tekst op plaatsen, waar ‘de bewoording hier en daar eenigzins veranderd was’. Voor
de nieuwe passages moest hij echter een geheel eigen vertaling leveren, wat hem de
gelegenheid bood zijn principe van tekstgetrouwheid in praktijk te brengen, zonder gehinderd
te worden door een reeds bestaande tekst. Hoe heeft hij zich in het ene, en hoe in het andere
geval van zijn taak gekweten? Ik meen niet beter te kunnen doen dan dit aan twee concrete
voorbeelden te demonstreren.
Ik begin met een ‘nieuwe’ en dus zelfstandig vertaalde passage, omdat de voorgeschiedenis
ons benieuwd heeft gemaakt naar een proeve van wat Verburg op eigen kracht vermocht.
Ik koos daarvoor een gedeelte van Mentor's vermaning aan Telemachus, niet te streng over
Idomeneus te oordelen, omdat aan koningen zulke hoge eisen gesteld worden dat daaraan
54
door een mens nauwelijks kan worden voldaan.
In de Franse editie van Hofhout-Wetstein uit 1719 vond Verburg van dit gedeelte de
volgende tekst (blz. 248-249):
[1] Les plus longs & les meilleurs régnes sont trop courts & trop imparfaits,
pour réparer
[2] à la fin ce qu'on a gâté, sans le vouloir, dans les commencemens. - La Roïauté
porte
[3] avec elle toutes ces miseres. L'impuissance humaine sucombe sous un
fardeau si aca[4] blant. 11 faut plaindre les Rois & les excuser. Ne sont-ils pas a plaindre d'avoir
àa gou[5] verner tant d'hommes, dont les besoins sont infinis, & qui donnent tant de
peines à
[6] ceux qui veulent les bien gouverner? Pour parler franchement, les hommes
sont fort à
[7] plaindre d'avoir à être gouvernés par un Roi qui n'est qu'homme semblable
à eux; car
[8] il faudroit des Dieux pour redresser les hommes. Mais les Rois ne sont pas
moindre à
54

Télémaque-Cahen II, blz. 78.
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[9] plaindre n'étant qu'hommes, c'est à-dire foibles & imparfaits, d'avoir à
gouverner cette
[10] multitude innombrable d'hommes corrompus & trompeurs.
Hij vertaalde dit als volgt (I, blz. 319):
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[1] De langste en de beste regeringen zyn al te kort en al te onvolmaakt, om
aan het einde
[2] der zelve dat gene, 't welk men in het begin, zonder voordacht, bedorven
heeft, weder
[3] goed te maken. - De koninklyke waardigheit is van alle deze elenden
vergeselschapt.
[4] De menschelyke onmacht bezwykt onder een zo lastig pak. Men moet de
koningen
[5] beklagen, en hen verschonen. Zyn zy niet te beklagen, dat zy zo vele
menschen, die
[6] oneindig vele zaken nodig hebben, en die zoveel moeite geven aan de gene
die hen wel
[7] willen bestieren, moeten bestieren? Om vry uit te spreken, de menschen zyn
zeer te
[8] beklagen, dat zy moeten geregeerd worden door een koning, die niets is dan
een mensch,
[9] gelyk zy zijn; want men zou wel Goden nodig hebben, om de menschen te
regt te
[10] brengen. Maar de koningen zijn niet minder te beklagen, om dat zy alleen
menschen
[11] zijnde, dat is te zeggen zwak en onvolmaakt, te regeren hebben over die
ontallyke me[12] nigte van bedorvene en bedrieglyke menschen.
Men kan niet anders dan erkennen, dat Verburg inderdaad een tekstgetrouwe vertaling
geeft. Weliswaar niet altijd een geheel letterlijke, maar toch zeker een die in overeenstemming
is met het voorbeeld dat Vondel in zijn proza-Aeneis gegeven had. Er is hier geen sprake
van eigenmachtige veranderingen, zoals Ghys zich die veroorloofd had, en evenmin van
storende vertaalfouten. Daar staat evenwel tegenover, dat de vertaling stroef aandoet en
zich weinig vlot laat lezen. Verburg is nogal onbeholpen in het vinden van de juiste
Nederlandse aequivalenten voor wat er in het Frans staat: In reg. 3 heeft hij ‘La Roïauté
porte avec elle toutes ces miseres’ onhandig weergegeven; in reg. 6 zijn ‘les besoins’ door
de omschrijving niet goed overgekomen; in reg. 10-11 is ‘n'étant qu'hommes’ in een ander
zinsverband gebracht dan Fénelon bedoelde. - Hinderlijker voor de leesbaarheid is de
onnatuurlijke zinsbouw, waarvan wij een goed voorbeeld vinden in de zin die met ‘Zyn zy
niet te beklagen’ begint (reg. 5-7). Ook in de overige nieuw-vertaalde passages komen
dergelijke gewrongen constructies herhaaldelijk voor.
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Martin acht de betrokken passages ‘vraiment bien rendues’. Het hierboven besproken
gedeelte bevestigt dit, maar laat tevens uitkomen dat er een restrictie dient te worden
toegevoegd. Het Frans wordt in het algemeen wel nauwkeurig weergegeven, maar in een
brokkelig en soms stuntelig Nederlands.
Voor een voorbeeld van herziening van de oude tekst kunnen wij niet beter doen dan opnieuw
gebruik maken van de ons langzamerhand vertrouwd geworden passage over het verblijf
van de goede koningen in de Elyzeese velden. Ik beperk mij ditmaal echter tot de eerste
helft, omdat wij daarin reeds alles vinden wat wij nodig hebben.
Wat de Franse tekst van 1719 betreft, volsta ik met het aangeven van de min of meer
56
belangrijke wijzigingen ten opzichte van Moetjens-1699 en Moetjens-1701. Voor het overige
wijs ik er slechts op, dat Moetjens-1699 op verschillende punten meer overeenkomst vertoont
57
met de definitieve versie dan Moetjens 1701. Zo blijkt in reg. 6 inderdaad ‘la furieuse
Canicule’ te moeten staan; het wegvallen van het adiectief in de druk van 1701 was kennelijk
een omissie. Ook ‘une source intarissable’ in reg. 19-20 is juist; de verandering van 1701
55
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55 H.G. Martin, Fénelon en H., blz. 18.
De tekst volgens Moetjes-1699 vindt men hierboven op blz. 24-25; de punten waarop Moetjens-1701
daarvan afwijkt, zijn aangegeven in noot 44 op blz. 32.
Mijn regel-nummering verwijst naar die van het citaat uit Moetjens-1699 op blz. 24-25.
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in ‘source insatiable’ - op zichzelf vanwege het weinig passende adiectief toch al suspect vindt in de posthume edities geen steun.
De relevante wijzigingen in de tekst van 1719 (blz. 396-397) zijn de volgende (ik cursiveer
de verschillen):
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a.

reg. 3

: y faisoient sentir une
délicieuse fraîcheur

b.

reg. 8

: qui mord d'une dent
venimeuse, et qui porte des
viperes

c.

reg. 13

: semblable à la lumiere
sombre qui éclaire

d.

reg. 16-17

: fortifie les yeux, et porte
dans le fond de l'ame

e.

reg. 18-19

: s'incorpore a eux comme les
alimens s'incorporent à nous

f.

reg. 21

: Ils ne veulent plus rien

g.

reg. 26

: Ils sont tels que les dieux

h.

reg. 30

: qui coûent souvent autant
de peines

Bij de herziening van 1720 ging de vertaling van Verburg als volgt luiden (II, blz. 163-164):
[1] Telemachus naderde deze koningen, die in welriekende bosschen gezeten
waren op altijdt
[2] groeiende en bloeiende zoden; duizend kleine beekjes van klaar water
besproeiden die
[3] schone plaatsen, en maakten daar eene aangename koelte. Een oneindig
getal vogelen
[4] deedt deze bosschen weêrgalmen door haar zoet gezang; men zag alle de
lieffelijke
[5] bloemen der lente, die onder hunne voeten groeiden, te gelijk nevens de
rijkste vruchten
[6] van den herst, die aan de bomen hongen; nooit gevoelde men daar de
brandende hette
[7] der geweldige hondsdagen; nooit dorsten de schrale Noorde winden daar
blazen, noch
[8] de strenge koude van den winter doen gevoelen. Noch de bloeddorstige
oorlog, noch de
[9] wrede nijdt, die met een vergiftige tant, de adders in hare boezem en onder
hare armen
[10] geslingerd zijnde, bijt, noch de nayver, noch het wantrouwen, noch vreze,
noch ydele
[11] begeertens naderden ooit dit gelukkig verblijf der vrede. De dag eindigde
daar nooit, en
[12] de nacht met zijne donkere schaduw was daar niet bekend; een zuiver en
zacht licht
[13] omscheen de ligchamen dezer rechtvaardige menschen, en omringde hen
met zijne stra[14] len, als met een kleedt. Dat licht is niet, als het duistere schijnsel, 't welk de
oogen der
[15] ellendige stervelingen bestraalt, en dat niets anders is dan duisternisse. 't
Is veel eer een
[16] hemelsche heerlijkheit, dan een licht; het doordringt op eene fijner wijze de
dikste lig[17] chamen, dan de stralen der zonne het zuiverste kristal doordringen; nooit
verbijstert het
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[18] de oogen, maar versterkt die in het tegendeel, en voedt in het binnenste der
ziele, ik
[19] weet niet welk eene helderheit. Met dit alleen worden de gelukzalige
menschen gevoed,
[20] het straalt door hen, en uit hen; het doordringt hen, en het wordt met hen
vereenigd;
[21] zy zien en zy gevoelen dat; zy ademen dat uit, en het doedt in hen
aangroeien een
[22] onuitputtelijke bron van vrede en blijdschap. Zy zijn gedompeld in dien
afgrondt van
[23] blijdschap, even als de visschen in de zee. Zy begeren niets, en hebben
alles zonder iets
[24] te hebben; want de smaak van dat zuivere licht blust den honger hunner
zielen uit.
58

Wanneer wij deze tekst naast die van 1715 leggen, treft ons allereerst dat Verburg lang
niet alle wijzigingen uit de definitieve versie heeft overgenomen, die hierboven werden
aangegeven. Aan die sub a, b, d, e, en f gaat hij voorbij, terwijl hij die sub c wél verwerkt,
evenals - in het vervolg van deze passage - die sub g en h. Ook herstelt hij in reg. 7 bij
‘hondsdagen’ het adiectief, dat hij in 1715 overeenkomstig de toen door hem gebruikte
Franse tekst had weggelaten. Wij kunnen dus al dadelijk vaststellen, dat Verburg's verzekering
in de Voorreden, dat hij de moeite genomen heeft zijn vorige vertaling ‘van woordt tot woordt’
met de nieuwe Franse tekst te vergelijken en ze te verbeteren ‘daar het nodig was’, blijkbaar
niet moet worden opgevat in de meest voor de hand liggende betekenis. Daar het nodig
was wil niet zeggen: ‘waar de nieuwe Franse tekst anders luidde’, maar: ‘waar ik vond dat
het verschil met de nieuwe Franse tekst belangrijk genoeg was om dit nodig te maken’. Ook
bij deze interpretatie blijft Verburg's verzekering echter moeilijk te rijmen met zijn praktijk.
De veranderingen, die hij overneemt, zijn stellig niet van méér betekenis dan die welke hij
verwaarloost. Tot deze laatste behoort zelfs de belangrijkste van alle: die sub b, waaruit
onomstotelijk blijkt dat hij in 1715 een fout had gemaakt
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Hierboven geciteerd op blz. 32-33.
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door de Nijd haar eigen adders te doen bijten; die fout blijft er precies zo staan als in de
vorige druk!
Toch heeft Verburg zijn vroegere tekst wél ‘van woordt tot woordt’ kritisch herlezen. Dat
valt op te maken uit de vele kleine veranderingen, die hij - ook los van de ‘bewoording’ in
het Frans - daarin aanbracht. Zo werd de interpunctie gereguleerd, hun (als pronomen
personale) systematisch vervangen door hen, en evenzo 't door het. In reg. 2 werd
bespoelden gewijzigd in besproeiden, dat inderdaad beter in de context past. In reg. 5 blijkt
zelfs een fout uit 1715 door een kleine woordomzetting te zijn weggewerkt; te gelijk wordt
60
niet meer bij alle getrokken zoals toen, maar gecombineerd met nevens.
Soortgelijke ervaringen heeft men bij vergelijking van andere gedeelten in de versie van
1715 met de herziene tekst van 1720. Verburg heeft ongetwijfeld naarstig aan die laatste
gedokterd en er in allerlei opzichten kleine verbeteringen in aangebracht, vaak van taalkundige
aard. Maar hij ging daarbij even incidenteel en arbitrair te werk als destijds bij de herziening
van Ghys. De veronderstelling lijkt dan ook gerechtvaardigd, dat hij een natuur had die hem
ongeschikt maakte voor systematische vergelijking van een vertaling met de oorspronkelijke
tekst. Telkens weer liet hij zich bij zijn herzieningen zózeer door de eerste in beslag nemen
dat hij de tweede vrijwel vergat, allerlei veranderingen aanbracht los van het Frans, en
herhaaldelijk over afwijkingen heenlas die hem bij een beter over de twee teksten verdeelde
aandacht zeker niet zouden zijn ontgaan.

c. De latere drukken
Na 1720 heeft Verburg zijn vertaling verder ongemoeid gelaten. Gezien zijn capaciteiten
ongetwijfeld terecht; hij had er het beste van gemaakt waartoe hij in staat was. En al met al
had hij inderdaad een heel bruikbaar boek geleverd: weliswaar niet vlekkeloos, maar toch
zonder al te storende fouten; meermalen onhandig in woordkeuze en formulering, maar toch
zonder veel moeite verstaanbaar; in de nieuw-vertaalde passages stroef en stuntelig van
stijl, maar tekstgetrouw; in de oudere - en ver-uit dominerende - gedeelten minder nauwkeurig
en nog altijd met een onmiskenbaar substraat van Ghys, maar juist daardoor vlotter van taal
en met meer vaart in het verhaal.
61
In 1730 verscheen van dit boek een nieuwe druk, geheel conform aan de vorige editie,
maar bij een andere uitgever: Antony Schoonenburg, boekverkoper in de Stilsteeg te
Amsterdam. Het samenvallen van deze uitgave met de omstandigheid, dat het privilegie
van Hofhout en de gebroeders Wetstein voor publikatie van de Télémaque op 8 augustus
1730 verlopen was, is opmerkelijk genoeg om de vraag te doen opkomen of er tussen beide
feiten verband moet worden gelegd. Weliswaar werd in het privilegie niet over vertalingen
gesproken, maar het is niet ondenkbaar dat die er op eenzelfde wijze bij betrokken werden
geacht als indertijd - maar toen expressis verbis - in het privilegie van Moetjens. In dat geval
zou Schoonenburg eerst in de laatste maanden van 1730 de handen vrij gekregen hebben
voor zijn
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Zie boven, blz. 33 en noot 47 aldaar.
Zie boven, blz. 33.
Afgezien van enkele veranderingen in het voorwerk. De Opdracht aan Wigbold Slicher Junior, die in 1722
gestorven was, is vervallen. Van de eerste Voorreden wordt niet meer gezegd, dat zij in ‘den voorgaanden
druk gestaan heeft’, maar: ‘Zo als zy voor den druk van den jaare 1715. gestaan heeft’. Daarentegen is
de titel van de tweede Voorreden onveranderd gelaten, al is ‘voor dezen nieuwen druk’ (cursivering van
mij) hier enigszins verwarrend.
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nieuwe uitgave, die dan ook buiten Verburg om tot stand gekomen zou kunnen zijn. Maar
zekerheid hebben wij over dit alles niet.
In 1750, vijf jaar na de dood van Verburg, werd diens vertaling door Jan Daniel Beman
te Rotterdam opnieuw op de markt gebracht. Martin heeft echter aangetoond dat het hier
om een titeluitgave van de druk uit 1730 gaat, en concludeert daaruit: ‘Beman doit donc
62
avoir acheté de Schoonenburg les exemplaires non vendus pour les publier sous son nom’.
Weer twintig jaar later, in 1770, verscheen de vertaling van Verburg nogmaals bij Jan
Morterre, Boekverkooper op den Nieuwendyk te Amsterdam. Hier hebben wij weer te doen
met een werkelijke nieuwe druk. De samenstelling is geheel gelijk aan die van de vorige
uitgaven, maar er zijn een aantal moderniserende veranderingen aangebracht in taalvormen
en woordgebruik, terwijl bovendien ‘cette édition se distingue par l'emploi d'un tout autre
63
systéme orthographique’. Er blijk uit, dat Morterre niet alleen een bevredigende afzet voor
zijn nieuwe druk verwachtte, maar dat hij na vijftig jaar Verburg's vertaling nog altijd belangrijk
genoeg vond om de kosten en de moeite van een modernisering te rechtvaardigen.

§ 4. Drie ‘vertalingen’
Onder de titel van dit hoofdstuk staan drie jaartallen. Daaruit blijkt dat ik in het hierboven
besproken.werk drie verschillende ‘vertalingen’ onderscheid: die van Ghys uit 1700, die van
Verburg uit 1715, en de definitieve tekst - eveneens van Verburg - uit 1720.
Dat is niet zonder meer vanzelfsprekend. De ‘vertaling’ van Verburg uit 1715 is zó nauw
verbonden met die van Ghys, dat er alle aanleiding zou zijn te spreken van: de vertaling
Ghys-Verburg. En al is de uitgave van 1720 als weergave van de definitieve Franse tekst
wezenlijk anders dan die uit 1715, voor het grootste deel van de vertaling is liet werk van
Ghys nog altijd de feitelijke basis. Zouden wij dus niet beter doen te spreken van één vertaling:
die van Ghys, tweemaal herzien en uitgebreid door Verburg?
Ik heb tenslotte gemeend van niet. In de eerste plaats om verwarring te voorkomen. Het
is nu eenmaal onder de naam van Verburg en in de vorm, die deze er uiteindelijk aan gaf,
dat de bewuste vertaling bekendheid verworven heeft en zich gedurende de gehele 18de
eeuw wist te handhaven. De tijdgenoten kenden de naam van Ghys in dit verband niet - of
64
nauwelijks - meer. Als Sybrand Feitama in 1733 de proza-vorm van de Télémaque aanvalt,
merkt hij over Ramsay's Discours de la poésie épique op, dat deze ‘door den geleerden
Heere Verburg in den Nederduitschen druk, aan 't hoofd zyner matelooze Vertaling van den
Telemachus, in 't ligt gebragt’ is, en verwijst hij naar de druk van 1720. Het zou slechts tot
misverstand leiden, in deze historische situatie verandering te willen aanbrengen.
In de tweede plaats heeft Verburg - door zijn twee herzieningen van Ghys' vertaling, zijn
aanpassing daarvan aan de definitieve Franse tekst, en zijn toevoeging in eigen vertaling
van de nieuwe gedeelten uit die tekst - toch wel heel duidelijk een eigen stempel op de
Nederlandse overzetting van de Télémaque gedrukt. Zijn editie van 1720 staat te ver van
Ghys om nog aan diens naam gebonden te zijn. Daarentegen zou de anonieme uitgave van
1715 op zichzelf niet ten onrechte een ‘vertaling
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H.G. Martin. Fénelon en H., blz. 19.
Ibidem.
VgL H.G. Martin, Fénelon en H., blz. 13.
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Ghys-Verburg’ worden genoemd. Uit het gezichtspunt van de editie-1720 kan men er echter
65
ook een tussen-station in zien, dat als zodanig een eigen karakter heeft.
Maar al is het dan verantwoord te spreken over de Telenmachus-vertalingen van Isaäk
Verburg uit 1715 en 1720, daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat zij beide berusten
op een sterk Ghysiaans substraat. Ondanks al zijn slordigheden was Ghys een veel vaardiger
en vlotter vertaler dan Verburg. Wat in de tekst van deze laatste aan vaart en levendigheid
van toon te vinden is, blijkt dan ook in de meeste gevallen geheel of nagenoeg overanderd
van Ghys te zijn overgenomen. Het succes van Verburg moet daarom ongetwijfeld mede
aan Ghys worden toegeschreven. De Amsterdamse praeceptor heeft zijn voorganger ernstig
tekort gedaan door in diens werk enkel ‘vuiligheit’ te willen zien. In feite had hij daaraan veel
méér te danken dan hij blijkbaar besefte - zonder al te grote overdrijving zou men kunnen
zeggen: de leesbaarheid van zijn boek.

65

Zie boven, blz. 37.
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Hoofdstuk III
‘De Kruisheld’ van Jan van Hoogstraten 1712
§ 1. Opmerkingen vooraf
In 1712 werd de lange rij van oorspronkelijke Nederlandse epen en epos-gelijken uit de
18de eeuw ingezet met de verschijning van De Kruisheld of het Leven van den grooten
Apostel Paulus, ‘In VII. Boeken begrepen door J.v. Hoogstraten’.
Als wij ons de hevige teleurstelling om het uitblijven van Antonides' Paulinade aan het
1
einde van de 17de eeuw herinneren, verwondert het ons niet dat dit eerste Bijbelse epos
na Vondel's Joannes de Boetgezant juist aan het leven van Paulus is gewijd; een ander
onderwerp zou nauwelijks denkbaar zijn geweest. En evenzeer ligt liet voor de hand, dat de
dichter voortkwam uit de vriendenkring rondom Joachim Oudaan, waarin die teleurstelling
het meest uitgesproken tot uitdrukking was gekomen.

De auteur(s)
Jan van Hoogstraten werd in 1662 te Rotterdam geboren als tweede zoon van de
uitgever-boekhandelaar François van Hoogstraten, een jongere broer van de schilder Samuël
en evenals deze een vriend van Oudaan. Hij was achtereenvolgens boekverkoper in
Dordrecht en Breda, om zich tenslotte te vestigen in Gouda, waar hij in 1756 op 94-jarige
leeftijd overleed. Hoewel hij in mindere mate de invloed van Oudaan onderging dan zijn
oudere broer David en naast stichtelijke ook heel wat wereldse en wufte verzen geschreven
heeft, mag er toch stellig verband worden gelegd tussen zijn epos en het feit dat hij als
aankomend dichter van omstreeks twintig jaar de Rotterdamse ‘roep om een Paulinade’ van
zo nabij had meegemaakt. Daardoor wordt liet begrijpelijk, dat hij zich dertig jaar later door
zijn vriend Arnold Houbraken liet overhalen het dichtwerk over Paulus te voltooien waarmee
deze was vastgelopen.
Want al mag Jan van Hoogstraten als de eigenlijke dichter van De Kruisheld worden
beschouwd, de geestelijke vader ervan is hij nièt geweest. Het plan en de eerste pogingen
tot verwezenlijking kwamen van de schilder, graveur en schrijver Arnold Houbraken
(1660-1719). Hoe het gekomen is dat het werk desondanks uitsluitend op naam van
Hoogstraten staat, zal in een van de volgende paragrafen worden uiteengezet. Hier is het
voldoende, erop te wijzen dat ook Houbraken verbindingen had met de kring van Oudaan.
Van 1674 tot 1678 was hij in de leer geweest op het atelier van Samuël van Hoogstraten,
en zijn vriendschap met diens neef Jan bewijst dat er toen hechte banden waren ontstaan.
De Kruisheld werd in eerste instantie door Houbraken in Dordrecht opgezet, en uiteindelijk
door Hoogstraten in Gouda voltooid. Maar de eigenlijke bakermat van het werk is Rotterdam.

1

Zie Deel 1, blz. 241-245.
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De Poëten-oorlog
De vriendschap tussen Jan van Hoogstraten en Arnold Houbraken, die tot het ontstaan van
De Kruisheld had geleid, werd bij en dóór de publikatie grondig verstoord. Ook de
bijzonderheden van deze ruzie zullen in een latere paragraaf aan de orde komen. Ik moet
er hier echter al even melding van maken, omdat zij niet tot de beide betrokken auteurs
beperkt is gebleven. Ook anderen gingen zich met de zaak bemoeien, kozen partij, en namen
met pamfletten of hekeldichten deel aan de strijd. Zo werd De Kruisheld aanleiding tot een
van de vele heftige polemieken uit het begin van de 18de eeuw, die gezamenlijk bekend
2
staan als de Poëten-oorlog.
De duur van deze ‘oorlog’ valt moeilijk precies aan te geven, maar als men de grenzen
niet al te nauw trekt, kan men zeggen dat hij tussen 1711 en 1717 werd gevoerd. E.F.
Kossmann heeft erop gewezen, dat men niet te veel aan een bepaald geschilpunt moet
denken. Volgens hem ging het om een reeks van ‘geheel verschillende polemieken, die
tussen 1710 en 1717 op elkander volgen of naast elkander loopen en die slechts bij
3
gelegenheid toevallig in de personen of zaken elkander raken’. Op zichzelf is dit niet onjuist,
maar op de achtergrond van deze polemieken tekent zich toch wel degelijk iets van een
principiële tegenstelling af. Deze betrof met name de waardering voor het werk van de
Nederlandse neo-latinisten uit de 17de eeuw, en de bewondering voor Vondel. De aanval
op het neo-latinisme ging vooral uit van de Zwitser Jean le Clerc, hoogleraar in de klassieke
talen en het Hebreeuws aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam, die er niet méér
in zag dan ‘eene uit den aard der zaak gebrekkige, min of meer kinderachtige naäperij der
4
classieke dichtwerken’; alleen in de eigen taal achtte hij een poëzie mogelijk die meer was
dan nabootsing. Als verdediger van de neo-latinistische traditie - en daarmee van het
Renaissancistische imitatio- en aemulatio-principe waarop zij berustte - trad David van
Hoogstraten naar voren. En daarmee was de Querelle des Anciens et des Modernes, die
Frankrijk al sinds 1687 beroerde, ook in de Nederlanden ontbrand.
De strijd om Vondel valt tot dezelfde tegenstelling terug te voeren. Ook hier ging het om
het gezag en de normatieve betekenis van een ‘klassiek’ auteur tegenover kritische
benadering van diens werk en een voorkeur voor de ‘moderne’ richting van het
Frans-klassicisme. Het eerst en het sterkst werd Vondel's dramatische oeuvre aan een
negatieve beoordeling onderworpen. De bewondering voor diens
dichterschap-in-het-algemeen werd daardoor echter nauwelijks aangetast, en de belangrijkste
dichters uit het einde van de 17de eeuw vertonen in hun werk vrijwel allen - de een wat
meer, de ander wat minder - duidelijke sporen van zijn invloed. Men kan dan ook spreken
van een Vondel-traditie, en aan het begin van de 18de eeuw zet deze zich nog altijd voort.
Maar terwijl dichters als Antonides, Vollenhove, Moonen en Rotgans over voldoende poëtische
aanleg beschikten om in deze traditie een eigen geluid te laten horen, is dit bij de jonge
garde na hen niet of nauwelijks meer het geval. Bij haar wordt de Vondel-traditie steeds
meer tot uiterlijke navolging zonder eigen inbreng. Deze klakkeloze imitatie van Vondel
leverde in de Poëten-oorlog een dankbaar uitgangspunt voor hekelende opmerkingen en
geschriften, die
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Voor de Poëten-oorlog zie men vooral: E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het
Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw ('s-Gravenhage 1915), blz. 30-74; J. te Winkel, De
2
ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V (Haarlem 1924), blz. 90-108.
E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen, blz. 30.
2
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang , V, blz. 93.
Voor de Poëten-oorlog zie men vooral: E.F. Kossmann, ('s-Gravenhage 1915), blz. 30-74; J. te Winkel,
, deel V (Haarlem 1924), blz. 90-108.
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echter in het algemeen meer bedoeld waren om een bepaalde ‘vijand’ aan de kaak te stellen
dan als principieel pleidooi voor meer oorspronkelijkheid bij het schrijven van poëzie. Toch
hebben deze aanvallen hun uitwerking niet gemist. Na de Poëten-oorlog is er aan de
excessieve verheerlijking en navolging van Vondel een einde gekomen. De bewondering
voor hem blijft bestaan, ook als dichter van Joannes de Boetgezant, maar daarnaast is er
nu plaats voor - vaak onhandige - pogingen tot meer zelfstandigheid en voor de inwerking
van nieuwe impulsen uit het buitenland.
Overigens moet men zich de geschetste tegenstelling vooral niet te absoluut voorstellen.
De kloof tussen Vondel-traditie en Frans-klassicisme was minder diep dan de felheid van
de hekelgeschriften uit de Poëten-oorlog - waarin het tenslotte om persoonlijke veten ging
- zou doen vermoeden. Terecht heeft H.M.J. van Galen daarover opgemerkt:
Het zijn twee onderscheiden stromingen die in veel opzichten parallel lopen.
Door de gedeeltelijk gemeenschappelijke theoretische grondslag, door het
eveneens gemeenschappelijke element dat ze beide hun bestaan konden rekken
doordat ze woekerden in een tijd van verval zonder grote creatieve figuren, en
door de persoonlijke relatie tussen vertegenwoordigers van beide richtingen heeft
er een onbewuste adaptatie plaatsgehad die geen slaafse navolging werd.
5
Hierdoor is het vaak moeilijk de stromingen uit elkaar te houden.
In het kader van mijn onderzoek naar de ontwikkeling van het
Renaissancistisch-klassicistische epos in de Nederlanden zijn de persoonlijke aspecten van
de ruzies uit de Poëten-oorlog niet relevant. Ik ga er dan ook stilzwijgend aan voorbij, behalve
in de enkele gevallen waarin het voor een goed begrip van de gang van zaken wenselijk is
anders te doen. Daarentegen zullen wij ernstig rekening moeten houden met het verzet
tegen een al te ver doorgevoerde Vondel-imitatie, en met de grotere zelfstandigheid ten
opzichte van Joannes de Boetgezant, die daar deels mee samengaat en er deels een gevolg
van is.

Het proefschrift van H.M.J. van Galen
Afgezien van de enkele voorlopige opmerkingen, die ik in een artikel voor de études
6
Germaniques zes jaar tevoren over het epos van Jan van Hoogstraten had gemaakt, is
H.M.J. van Galen de eerste geweest, die serieus aan De Kruisheld aandacht heeft besteed.
7
Hij deed dit in zijn proefschrift over De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes, waaraan
ik zo juist een citaat heb ontleend. Aangezien de beide epen van Joan de Haes het eigenlijke
onderwerp van zijn studie vormen, stel ik een bespreking ervan uit tot mijn volgende
hoofdstuk, waarin het werk van De Haes aan de orde zal komen. Maar ik moet er hier toch
al even melding van maken,

5
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7

H.M.J. van Galen, De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes (1685-1723), diss. Leiden (z.pl.
en jr [Tilburg 1970]), blz. 29. - In de vijfde druk van G.P.M. Knuvelder's Handboek tol de
geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel II ('s-Hertogenbosch 1971), vindt men de conclusies
van Van Galen's onderzoek naar plaats en betekenis van de Vondel-traditie gedurende het tijdvak
1669-1740 in een afzonderlijke paragraaf samengevat op blz. 474-476. Zoals uit het Woord vooraf
van Knuvelder blijkt, werden deze bladzijden door Van Galen zelf geschreven.
W.A.P. Smit, La vogue de l'épopée biblique dans les Pays-Bas au XVIIIe siècle, in: études Germaniques
XIX (1964), blz. 337-348; herdrukt in: id., Twaalf studies (Zwolle 1968), blz. 99-111. De opmerkingen
over het epos van Hoogstraten resp. op blz. 340-343 en blz. 102-105.
Zie voor de volledige titel van dit proefschrift hierboven, noot 5. Ik duid het verder aan als Bijb.ged.J. de
Haes.
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omdat Van Galen bij zijn onderzoek ook de Bijbelse epen heeft betrokken welke aan die
van De Haes voorafgaan. Daaronder neemt De Kruisheld als eerste vertegenwoordiger van
het genre na Vondel's Joannes uiteraard een belangrijke plaats in. Van Galen geeft er geen
systematische behandeling van. Hij beperkt zich tot het aangeven van de voornaamste
formele aspecten, om na te gaan in hoeverre deze overeenkomen of verschillen met die uit
het epische werk van Joan de Haes, en om vast te stellen of er aan bëinvloeding moet
worden gedacht. Een bezwaar is, dat de bewuste aspecten niet in onderlinge samenhang
besproken worden, maar op soms ver uiteenliggende plaatsen van het boek aan de orde
komen, al naar gelang de behandeling van De Haes' werk daartoe aanleiding geeft; men
moet die fragmenten bijeenzoeken om een beeld te krijgen van wat Van Galen nu eigenlijk
over De Kruisheld te zeggen heeft. Dit neemt echter niet weg dat het zijn verdienste is,
duidelijk de aandacht te hebben gevestigd op het problematische karakter van dit werk als
epos. Op enkele punten blijkt hij het niet eens te zijn met de voorlopige conclusies, waartoe
ik in mijn artikel voor de études Germaniques gekomen was. Dat heeft mij genoodzaakt tot
hernieuwde bezinning op deze punten, mede in verband met de ruime literair-historische
achtergrond waartegen hij de Bijbelse epen uit de eerste decennia van de 18de eeuw heeft
geplaatst. Het is daarom niet meer dan billijk, dat ik ook ten opzichte van De Kruisheld het
pionierswerk van Van Galen met waardering vermeld.

§ 2. De uitgaven
Als gevolg van de ruzie tussen Houbraken en Hoogstraten over de uitgave van De Kruisheld
zijn er in 1712 twee verschillende edities van dit werk verschenen: de eerste aan het begin
van het jaar door toedoen van Houbraken, de tweede in de herfst op initiatief van Hoogstraten.
Ook in deze paragraaf ga ik nog niet op het conflict tussen de beide vrienden in. Het is
mij hier slechts te doen om een beschrijving van de beide uitgaven, met vermelding van de
punten waarop zij van elkaar verschillen.
De eerste editie verscheen in Amsterdam, de toenmalige woonplaats van Houbraken. Het
titelblad luidt:
De // Kruisheld, // of het // Leven // van den grooten // Apostel Paulus, // Leeraar
der Heidenen, // In VII. Boeken begrepen // Door J.v. Hoogstraten, // En met
Konstplaten en Kanttekeningen verrykt // Door A. Houbraken. // vignet // T'
Amsterdam, // By Pieter Boeteman, in de Munnikestraat, // by de Nieuwemarkt,
1712.
Het valt op, dat de titel vrijwel gelijkluidend is aan die van het gedicht op Paulus dat Pieter
8
Rabus in 1681 gepubliceerd had. Dat is ongetwijfeld geen toeval. Wij mogen veilig aannemen
dat vooral Hoogstraten daarmee uitdrukking heeft willen geven aan een gevoel van
verbondenheid met de gestorven jeugdvriend, die zo ongeduldig naar een Paulinade had
uitgezien.
Het boek, in quarto-formaat, is met een mooie letter op goed papier gedrukt en maakt in
alle opzichten de indruk met zorg te zijn uitgegeven. Vóór het eigenlijke titelblad vindt men
een door Houbraken ontworpen frontispice, geflankeerd door de daarbij behorende Verklaring
der titelprent in 22 alexandrijnen van Jan van Hoog-

8

Zie Deel I, blz. 688.
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9

straten.
Na het titelblad volgt het gebruikelijke voorwerk. Voorop gaat een lange Opdragt van 160
alexandrijnen, waarin Jan van Hoogstraten zijn werk toewijdt aan Mr. Gerard van der Dussen,
10
vroedschapslid van Rotterdam en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van de Maze.
Vervolgens zet A. Houbraken aan den gunstigen Lezer omstandig uiteen, op welke ongewone
wijze het dichtwerk tot stand is gekomen dat deze nu vóór zich heeft. Het aantal
11
drempeldichten bedraagt slechts twee: één van G. Cinq en één van Jakob Zeeus. Het
sonnet van de laatste verdient in zoverre aandacht, dat in de eerste twee regels De Kruisheld
uitdrukkelijk als de lang-verwachte Paulinade wordt aangekondigd, zij het niet van de
eigenlijke Antonides:
Een andre Antonides herleeft in Paulus leven.
Een andre Paulus, dan men wachtte, treedt in 't licht.

Daarna begint het epos dat uit zeven boeken bestaat, elk voorzien van een konstplaat door
Houbraken, maar zonder argumentum. Aan de voet der bladzijden is een groot aantal noten
opgenomen, die blijkens het titelblad evenals de platen het werk van Houbraken zijn. De
meeste ervan zijn vrij omvangrijk, vol citaten en verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur,
maar niet altijd relevant voor een beter verstaan van de tekst. Zij leveren een goed voorbeeld
van het steriele geleerdheidsvertoon in de annotatie, dat in deze jaren gebruikelijk was en
12
in de Poëten-oorlog mede over de hekel werd gehaald. Houbraken maakt bovendien van
zijn tekenaars-gaven gebruik om deze kanttekeningen soms te illustreren met afbeeldingen
van medaillons en penningen; aan het beeld van de Diana der Efeziërs, dat aanleiding was
19

tot het oproer in Efeze uit Handelingen , wordt zelfs een afzonderlijke plaat gewijd. Hoewel
dergelijke toelichtingen bij alle boeken voorkomen, zijn zij toch bij de laatste drie veel
schaarser dan bij de voorafgaande. Dat is een punt, waaraan wij bij de bespreking van
Houbraken's aandeel aan het werk rekening zullen moeten houden.
Véél waardevoller dan de ‘Kanttekeningen’ zijn de zeven ‘Konstplaten’ van Houbraken.
Stuk voor stuk zijn het voortreffelijke composities, in verschillende technieken maar steeds
met dezelfde zorg uitgevoerd. In enkele daarvan herkent men duidelijk het Rembrandtiaanse
clair-obscur; Houbraken was niet voor niets bij Samuël van Hoogstraten in de leer geweest,
die op zijn beurt een rechtstreekse adept van Rembrandt was. Het hoogtepunt is ongetwijfeld
de plaat bij het derde boek, die een illustratie geeft bij de gebeurtenissen in de gevangenis
van Filippi, waarover Handelingen 16:22-40 vertelt. Houbraken beeldt het moment uit, dat
de stokbewaarder - na de aardbeving die de boeien van al zijn gevangenen verbroken heeft
- half-naakt en vertwijfeld de kerkergewelven binnenstormt, een brandende fakkel in de
linkerhand, en in de rechter het zwaard waarmee hij van plan is zich van het
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Op het frontispice wordt de titel van het epos aangegeven als Leven en Bedryf van den Grooten Apostel
Paulus. Het verschil met het titelblad zou erop kùnnen wijzen, dat eerst achteraf tot het conformeren van
de titel aan die van Rabus' jeugdwerk werd besloten, toen de plaat van Houbraken reeds getekend was.
Hij leefde van 1662 tot 1713, en was een zoon van de Goudse burgemeester Jacob van der Dussen uit
diens huwelijk met Adriana Cincq, dochter van de Goudse schepen Gerard Cincq. Jan van Hoogstraten
zal hem in Gouda hebben leren kennen, wellicht door toedoen van zijn vriend Govaert Cinq (t 1728), die
ongetwijfeld een neef van Gerard van der Dussen was.
Zie de vorige noot, en vgl. P.C.A. van Putte, Heijmen Dullaert, diss. Utrecht, 2 delen (Groningen 1978),
deel I, blz. 41-43.
2
Vgl. J. te Winkel, Ontwikkelingsgang , V, blz. 106.
Voor de Poëten-oorlog zie men vooral: E.F. Kossmann, ('s-Gravenhage 1915), blz. 30-74; J. te Winkel,
, deel V (Haarlem 1924), blz. 90-108.
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leven te beroven. Terwijl de gewelven en de groepen gevangenen in het donker of half-donker
blijven, valt het volle licht van de fakkel op het in angst en wanhoop verwrongen gezicht van
de bewaarder, dat het middelpunt van de plaat vormt. - Het minst gelukkig is de plaat bij het
zevende boek uitgevallen. Zij is bedoeld als illustratie bij de onthoofding van Paulus, maar
wordt volkomen beheerst door een groot portret-medaillon van Nero, terwijl de terechtstelling
daaronder in een kleine bas reliëf-tekening wordt afgedaan. Bovendien laat Houbraken de
onthoofding plaats vinden in een zaal, vó6r de troon van de aandachtig toekijkende Nero wat zowel met de overlevering in strijd is als met de beschrijving die in de tekst gegeven
wordt.
Zoals de eerste uitgave in de woonplaats van Houbraken verscheen, zo de tweede in die
van Hoogstraten: Gouda. Het titelblad vermeldt:
De // Kruysheld, // of het // Leven van den Grooten // Apostel Paulus, // Leeraar
der Heydenen, // in VII Boeken begrepen, // door // J.V. Hoogstraten, // Den
tweeden druk. // Op niews van den Auteur overzien, met zeer kurieuse Kopere
Platen // versiert, van alle misstellingen, en drukfeilen gezuivert, // merkelyk
vermeerdert en verbetert. // vignet // Tot Gouda, // By Lukas Kloppenburg. 1712.
De aanduiding van deze editie als een tweede druk is enigszins verwarrend. Wat Jan van
Hoogstraten bedoelt, is dat deze nieuwe uitgave als de enige echte moet worden beschouwd.
Dat blijkt uit een Berigt op de verso-zijde van het titelblad, waarin hij verklaart dat ‘de eerste
Druk dezes Boeks, naar eene defecte Copye, vol taal- druk- en letterfeylen uytgegeven’ en
geheel buiten hem om in de handel gebracht is. Hij desavoueert die dan ook volledig en
verleent aan Kloppenburg het alleenrecht tot uitgave van ‘dezen Druk, als de regten’.
Bovendien erkent hij geen exemplaar als echt, dat hij niet met zijn handtekening gewaarmerkt
heeft.
Uit deze editie is zo goed mogelijk alles geweerd wat aan Houbraken herinnert. De titelprent
13
en de zeven konstplaten zijn vervangen door werk van de tekenaargraveur Jan Wandelaar.
De uitvoerige kanttekeningen werden in principe geschrapt; waar dit niet kon zonder schade
voor de verstaanbaarheid van de tekst, zijn zij bekort en vaak enigszins anders geformuleerd.
Het onnodige geleerdheidsvertoon - met inbegrip van de illustraties in en bij de noten - werd
daarmee tot een minimum teruggebracht, al bleef er toch nog iets van over in de vele
verwijzingen naar wetenschappelijke bronnen.
De nieuwe titelprent maakte een nieuwe ‘Verklaring’ daarvan nodig; ditmaal is deze niet
ondertekend, maar er kan geen twijfel aan bestaan dat zij van Hoogstraten afkomstig is.
De Opdracht aan Gerard van der Dussen vertoont ten opzichte van de Amsterdamse
uitgave allerlei kleine maar nooit belangrijke varianten, vooral in het begin. Verder zijn er
spelling- en interpunctie-verschillen, terwijl de epistolaire plichtplegingen aan het slot
vervangen zijn door een simpele ondertekening met de naam van de dichter.
De uiteenzetting van A. Houbraken aan den gunstigen Lezer is uiteraard vervallen. In
plaats daarvan richt zich nu Den Drukker [= Lukas Kloppenburg] tot den bescheiden Lezer.
Hij begint met te herhalen wat Jan van Hoogstraten in zijn Berigt al over de Amsterdamse
uitgave gezegd had. Op het ‘ongelyk’, hem door die editie

13
2

2

J. te Winkel (Ontwikkelingsgang , V, blz. 213) noemt hem ten onrechte Jan Wandelman. Wandelaar werd
in 1690 te Amsterdam geboren en overleed in 1759 te Leiden.
Voor de Poëten-oorlog zie men vooral: E.F. Kossmann, ('s-Gravenhage 1915), blz. 30-74; J. te Winkel,
, deel V (Haarlem 1924), blz. 90-108.
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aangedaan, wil hij echter niet ingaan, ‘om dat de Auteur zulks, voor my, met eene Memorie
14
aan de werreld bekend gemaakt heeft’. Maar wel wil hij erop wijzen, dat het vervallen van
Houbraken's platen en kanttekeningen niet als een nadeel voor de ‘verbeterde Druk’ moet
worden beschouwd. In de ‘kantteikeningen’ gaf Houbraken niet meer dan een overbodige
herhaling van wat reeds lang bekend was: ‘opgewarmde spyzen, door andre (lang voor
hem) ettelyke malen, en met betere sauzen opgedist’. En de platen? Ja, die van Houbraken
15
waren groter en daardoor indrukwekkender , maar bij nadere beschouwing viel er heel wat
op aan te merken. En dan volgt een hatelijke kritiek op enkele van die platen om dit aan te
tonen. Het stuk ontaardt hier in kleinzielige vitterij, die alleen maar bewijst hoe verbitterd
Kloppenburg was. Alleen met zijn kritiek op de plaat over de onthoofding van Paulus heeft
hij niet helemaal ongelijk.
De drempeldichten van Cinq en Jakob Zeeus werden opnieuw opgenomen. Maar er zijn
drie nieuwe bijgekomen: één van Gerard Kempher, praeceptor (en later rector) van de
Latijnse school in Alkmaar; één van Jan van Hoogstraten's zoon Frans; en één van een
zekere A. 's Herenberg, die wel tot Hoogstraten's Goudse vriendenkring zal hebben behoord.
In de beide laatste verzen wordt - evenals in het sonnet van Zeeus - verband gelegd tussen
De Kruisheld en de uitgebleven Paulinade van Antonides. Naar de mening van Hoogstraten's
zoon zou Antonides, als hij voor een ogenblik uit zijn graf mocht verrijzen,
van enkle vreugde zingen,
Terwyl hy u zyn lauwer gaf,
Om dat ge waarde Vader, 't leven
Aan zynen Paulus hebt gegeven.

Volgens het titelblad zou de tekst van het dichtwerk ‘merkelyk vermeerdert en verbetert’ zijn.
Dat blijkt echter een schromelijke overdrijving. De enige toevoeging is, dat elk boek nu wordt
voorafgegaan door een Inhoud in gekruist rijmende alexandrijnen, steeds van 26 regels. Op
zichzelf is dit een verbetering, die het de lezer gemakkelijker maakt een bepaalde episode
uit het leven van Paulus terug te vinden, maar aan het epos zelf wordt daardoor niets
‘vermeerdert’. Ook ‘verbeteringen’ zijn er - afgezien van een héél enkele en volkomen
onbeduidende woordverandering - niet in aangebracht. Waarschijnlijk heeft Hoogstraten
vooral het verbeteren van de spelling willen aankondigen: een teer punt voor hem, zoals
straks uit zijn Memorie zal blijken en zoals ook valt op te maken uit de nadruk die hij in zijn
Berigt op de ‘taal- druk- en letterfeylen’ van de Amsterdamse uitgave legt. In ieder geval is
de tekst onveranderd gebleven. Zelfs de uitvoerige beschrijving van Houbraken's konstplaten
16
in de eerste twee boeken werd gehandhaafd, al is die door het weglaten van de platen in
de lucht komen te hangen. Hoogstraten heeft dit blijkbaar aanvaard, omdat hij anders vrij
ingrijpende veranderingen had moeten aanbrengen die hem meer tijd zouden hebben gekost
dan hij tot zijn beschikking had. De tweede uitgave moest immers met spoed verschijnen,
als men wilde voorkomen dat zij helemáál mosterd na de maaltijd zou worden.
Ook in andere opzichten draagt de Goudse editie er trouwens de sporen van, haastwerk
te zijn geweest. Drukfouten uit de eerste uitgave werden verbeterd, maar

14
15
16

Zie voor deze Memorie beneden, blz. 54-55.
De platen van Houbraken beslaan een gehele bladzijde buiten de tekst; die van Wandelaar zijn maar
half zo groot en aan het begin van elk boek in de tekst ingebouwd.
Zie beneden, blz. 57.
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andere zijn er voor in de plaats gekomen. De ‘zuivering’ van de annotatie is weinig consequent
en soms ook weinig zorgvuldig uitgevoerd. Op blz. 131 is zelfs een noot geheel onveranderd
gebleven, waarin verwezen wordt naar ‘onze prentverbeelding’ (van de Diana der Efeziërs)
die niet meer is opgenomen. Vergissingen in de opgave van Bijbelplaatsen zijn niet verbeterd.
Meer dan eens vraagt men zich af, waarom het uitbannen van overbodig geleerdheidsvertoon
niet wat verder werd doorgevoerd; soms ook vervangt Hoogstraten door een etalage van
eigen eruditie wat hij van Houbraken weglaat.
Samenvattend kunnen wij dan ook vaststellen, dat de Goudse uitgave over de hele linie
achterstaat bij de Amsterdamse. Ook het papier is van mindere qualiteit en het lettertype
minder fraai. Het enige plus-punt vormen de argumnenta, maar de winst daarvan kan het
verlies van Houbraken's platen bij lange na niet goedmaken.
Bij mijn verdere bespreking van De Kruisheld verwijs en citeer ik steeds naar de Amsterdamse
uitgave, tenzij er een bijzondere aanleiding is om van de Goudse editie gebruik te maken.

§ 3. De ontstaansgeschiedenis en de ruzie om de uitgave
Het belangrijkste stuk uit het voorwerk van de Amsterdamse uitgave is ongetwijfeld de
uiteenzetting van Arnold Houbraken Aan den gunstigen Lezer omtrent de wijze, waarop De
Kruisheld tot stand gekomen is. Hoewel hij schilder was - zo vertelt hij - had hij van jongs
af ook belangstelling voor poëzie, en zo kwam het dat hij zich af en toe wel eens aan het
schrijven van een vers waagde. Aanvankelijk beperkte dit zich tot bruilofts- en lijkdichten,
maar bij het ouder worden kreeg hij lust in serieuser werk dan ‘deze voddekraam’ van
gelegenheids-poëzie. Het kostte hem veel tijd en moeite daarvoor een geschikt onderwerp
te vinden, aangezien ‘de meeste zaken, daar ons oog op viel, al waren afgehandelt, en dus
het gras voor onze voeten afgemayt’. Maar:
Eindelyk viel de keure op het beschryven van het leven des grooten Apostels
Paulus in vaarzen, van niemant onzes wetens tot nog toe by der hant gevat, en
dus wat nieuws, dat wel den meesten ingang vint. De Heer Jan Brant had dat
wel voor het grootste gedeelte in Predikatien, zyne geloofsgenooten, en verdere
gezintheden nagelaten; maar geene Poëzye, of spreekende schilderye vertoont,
gelyk wy, zanglustig, voor hadden. Heerlyk en onverbeeterlyk ware dit werk, als
een hemels tafereel en proefstuk van de konst, ons door den Fenixdichter
Antonides gemaalt en nagebleven, hadde eene ontydige dood, nydig op zyne
zo vroeg verkrege glory, ons die zege niet ontrooft, en de werrelt van dat
kunstjuweel versteken.
De passage over Antonides hangt er een beetje los bij en maakt de indruk min of meer
plichtmatig te zijn toegevoegd. Veel belangrijker is de vermelding van Brandt's prekenbundel.
Want daarmee geeft Houbraken - zij het in verdoezelde vorm - het werk aan, dat niet alleen
de keuze van zijn onderwerp heeft bepaald, maar tevens zijn voornaamste bron is geweest.
Het gaat hier om een lijvige bundel in quarto, waarin Ds. Joannes Brandt, de
jongste zoon van Vondel's biograaf, de reeks predikaties had bijeengebracht,
die hij van november 1689 tot juli 1692 als Remonstrants predikant in Den Haag
voor zijn gemeente uitgesproken had. Het boek verscheen in 1695 bij de
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Haagse boekverkoper Daniël Gezelle, onder de titel Paulus Leven, of XXVII
Predikaatsien over 't voornaamste werk van zyn Apostelschap. De bewuste
predikaties zijn bijzonder uitvoerig en bestaan telkens uit twee gedeelten, die bij
het uitspreken ongetwijfeld door een tussenzang gescheiden werden. In het
eerste deel worden alle details van de tekst of het tekstverhaal - meestal ontleend
aan de Handelingen, maar ook wel eens aan de Paulinische Brieven - omstandig
verklaard, met een groot vertoon van geleerdheid, maar toch zó dat ook
eenvoudige gemeenteleden het betoog zouden kunnen volgen. Wanneer b.v.
van de jonge Saulus verteld wordt dat hij een leerling van Gamaliël was, wordt
in de uitleg alles vermeld wat er omtrent deze schriftgeleerde bekend is (blz. 5).
Als later Paulus in Corinthe komt, wordt een klein college ingelast over deze stad
zoals zij in de Oudheid was, met zelfs een verwijzing naar wat Homerus en
Pindarus over haar hebben gezegd (blz. 303-304). In het tweede deel van de
preek, aangekondigd als ‘Toepassing’, worden dan een of meer motieven uit het
eerder behandelde als exempel voorgehouden aan de Christenen van alle tijden,
in het bijzonder uiteraard aan die van de eigen tijd en de eigen gemeente. - Bij
dit alles is het er Brandt niet om te doen, het leven van Paulus volledig te
behandelen. Hij beperkt zich tot de belangrijkste momenten daaruit, al stipt hij
de tussenliggende episoden meestal wel even aan en volgt hij de chronologie
‘zo net [...] als in die duisternis van zaken my mogelyk was’. Veel profijt heeft hij
- zoals hij in zijn Voorrede aan alle oprechte Kristenen opmerkt - daarbij gehad
van ‘zeker kleen geschrift na de doodt van zyn maker, den grooten J. Pearson,
weleer Bisschop van Chester in Engelant, in 't licht gebragt; waarin hy een kort
opstel gemaakt heeft van den tydt waarin Paulus zyn voornaamste reizen her17
en derwaarts volbragt heeft’. Voor de oplossing van taalkundige en
historisch-culturele problemen heeft hij steun gevonden bij verschillende
deskundigen, en met name bij de vermaarde Utrechtse hoogleraar Johannes
Georgius Graevius, klassiek philoloog en oudheidkundige.
Opmerking verdient dat Joannes Brandt, hoewel hij nooit in Rotterdam heeft
gewoond, toch tot de vriendenkring rondom Oudaan kan worden gerekend. Zijn
beide broers, Kasper en Geeraardt, zijn predikant bij de Remonstrantse gemeente
van Rotterdam geweest, en zijn vader stierf er in 1685 tijdens een familie-bezoek.
Toen hij een onderwerp en een bron had, zette Houbraken zich aan het werk. Maar hij bleek
boven zijn krachten gegrepen te hebben. De moeilijkheden waren zó groot, dat hij er niet
uit kwam.
Dit dwarsboomde eenen geruimen tyt mynen voortgang, en deed me met stukken
en brokken nu en dan myn lust verzadigen, waar my de groote Paulus, of in
deftige redeneeringen, of in opmerkenswaarde zaken nu en dan te voren kwam,
of in heerlykheit boven de andre Apostelen uitstak.
De moeilijkheden waren dus blijkbaar vooral van compositorische aard. Houbraken bracht
wel enkele fragmenten op schrift, maar slaagde er kennelijk niet in, deze tot een
samenhangend geheel te verbinden.
‘Onder dit lastige werk gelyk als zugtende’, kreeg hij bezoek van zijn jonge vriend
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John Pearson (1613-1686), vanaf 1673 bisshop van Chester, schreef de Annales Paulini, die na
zijn dood werden uitgegeven in Posthumous Works (1868).
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Jakob Zeeus, aan wie hij zijn plan voorlegde, ‘met het vertoonen van eenige stukken, door
my reeds berymt’. De reactie van Zeeus was weinig bemoedigend; hij bracht zóveel bezwaren
te berde, dat hij zich achteraf gedrongen voelde Houbraken met een toegezonden vers
‘wederom een hart onder den riem te steken’. Dat was nauwelijks nodig geweest: de Dordtse
schilder dacht niet aan opgeven en ‘schikte [zich] ten voortgang’.
Er kwam echter een nieuwe kink in de kabel. Kort vóór of in het begin van 1710 verhuisde
Houbraken van Dordrecht naar Amsterdam, ‘'t welk my met zo veele bezigheden ook
aanstonts overstolpte, dat door dezelve de begonne levensbeschryving ten enemaal agter
de bank raakte’. Het zag ernaar uit dat zij daar voorgoed zou blijven liggen, toen een bezoek
van Jan van Hoogstraten onverwachts uitkomst bracht. Houbraken maakte van de
gelegenheid gebruik zijn oude vriend om hulp te vragen, ‘hem verzoekende dit begonne
webbe (zonder zig juist aan dat model te binden) voor my, die nu de tyt te kort had, te willen
afweven, of een nieuw uit zich zelven te willen opzetten’. Het kostte heel wat moeite
Hoogstraten over te halen,
maar ziende met welk een yver de konstplaten daar toe reeds vervaardigt
wierden, behalven de beloften die ik'er by voegde, van hem met myne
kantteekeningen rustig [= flink] ter voltojing van 't werk te zullen byspringen,
greep hy moed, nam dat arbeidzaam werk aan, en voltoyde het in korter tyt, als
ik durven wagten had.
Naar ik meen, mogen wij dit zó interpreteren, dat Hoogstraten de vrije beschikking kreeg
over de gedeelten die Houbraken in vers had gebracht - ‘myne begonne stukken en
ontwerpen’ - alsmede over de daarbij behorende toelichting (eventueel nog niet in de vorm
van de latere ‘Kanttekeningen’), en wellicht ook over notities bij episoden die nog
geversificeerd moesten worden, maar waaromtrent Houbraken de nodige informatie al had
19
bijeengezocht. En hoewel dat er niet uitdrukkelijk bij wordt gezegd, kreeg hij natuurlijk ook
de kostbare aanwijzing mee, dat hij in de prekenbundel van Joannes Brandt vrijwel alle
gegevens kon vinden die hij nodig had.
Op deze basis heeft Hoogstraten De Kruisheld weten te voltooien in zó korte tijd, dat
Houbraken er terecht verbaasd over was. Wanneer wij in aanmerking nemen dat het werk
tussen Houbraken's verhuizing en het bezoek van Hoogstraten ‘geruimen tyt had geslapen’,
en dat de verschijning van de eerste druk in het begin van 1712 door de strubbelingen bij
de uitgave ‘een rond jaar’ was vertraagd - zoals Hoogstraten in zijn Memorie meedeelt -,
dan mogen wij veronderstellen dat de Goudse dichter er minder dan een jaar, misschien
slechts enkele maanden, voor nodig heeft gehad!
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Jakob Zeeus (1686-1718) was als jongen enige tijd op het atelier van Houbraken in de leer geweest. De
relatie werd naderhand aangehouden en ontwikkelde zich tot vriendschap.
Uit de praktijk van Houbraken's annotatie blijkt, dat hij zich daarvoor nogal wat moeite heeft getroost.
Weliswaar werd een groot aantal van de kanttekeningen aan de bundel van Brandt ontleend, vaak vrijwel
letterlijk en met inbegrip van de verwijzing naar bronnen. Maar daarnaast heeft Houbraken toch ook
andere literatuur geraadpleegd, in hoofdzaak contemporaine. De Rotterdamse kring speelt daarbij weer
een belangrijke rol. Van Oudaan's grote numismatische werk Roomsche Mogentheyd (1664, 2e druk
1706) wordt herhaaldelijk een dankbaar gebruik gemaakt, maar ook naar geschriften van Pieter Rabus
en David van Hoogstraten wordt verwezen. - Als belangrijke bron van buiten deze kring noem ik het boek
van Willem Goeree, De Kerklyke en Weereldlyke Historien; Uyt d'Aal-Ouwde Aardbeschryving, en
Uytgezogte Gedenk-Penningen opgehelderd (Amsterdam 1705).
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Houbraken was verrukt over het resultaat. Op het door hem gelegde fundament was ‘door
een bouwkundiger hant’ een gebouw opgetrokken zoals hij niet had durven hopen:
gelyk het nu breeder uitgezet, en met hooger verdiepingen, onder een
verheevener dak, en trotser voorgeevel opgetrokken, (als geene gelykenis naar
het eerste bestek hebbende) voor het oog der werrelt gestelt wort.
Zonder beeldspraak gezegd: hij had een pretentieloze levensbeschrijving-in-verzen voor
ogen gehad, maar onder de handen van Hoogstraten had het werk de allure gekregen van
een epos.
Een epos overigens, waarin ‘de kerne is en blyft het zuivere woort Godts’! Wat Houbraken
daarmee bedoelt, werkt hij als volgt uit:
Wy dissen UE. [= de lezer] hier geene ydele hersenschimmen, of bedenkingen
uit ongeregelde, of buiten het regte spoor hollende hartstogten op; geene
bedrieglyke eigen vindingen, met schyn van waarheit overkleedt, om de werrelt
te misleiden, maar eene stigtelyke uitbreiding van de kortheit des Evangelisen
Historyschryvers, zo na gevolgt als doenlyk is geweest. Zoo toonen wy ook geene
bedenkingen of redeneringen die het wezentlyk van de zaak raken, of zy hebben
haren gront op Gods woort: want de Aanleggers en Voltojers van dit werk hebben
noit ander oogmerk gehad, dan om 'er de Christen werrelt mede te verpligten,
en dus hun schryf- en zanglust eens den toom te geven.
Terecht heeft Van Galen opgemerkt dat niet goed duidelijk is, tegen welk soort epen hier
20
bezwaar wordt gemaakt. Doelt Houbraken met ‘ydele hersenschimmen’ op de
fantasie-voorstellingen van het profane epos en denkt hij aan werken als de Aeneis, de
Gerusalemme liberata of - in de kring van Oudaan is dat zeker niet ondenkbaar - De Ystroom
van Antonides? Of richt hij zich tegen ‘hersenschimmen’ zoals Vondel zich die in Joannes
de Boetgezant veroorloofd had door het aanbrengen van ‘bedrieglyke eigen vindingen’ met name de uitbeelding van Hemel- en Helleraad - die tekort deden aan ‘het zuivere woort
Godts’?
Op grond van mijn analyse van De Kruisheld meen ik dat Houbraken het laatste bedoelde,
maar tevens dat hij ten onrechte eenzelfde kritische instelling tegenover de Joannes ook
aan Hoogstraten toeschreef. In de volgende paragraaf zal dit punt nader aan de orde komen.
Hier beperk ik mij tot het uiterlijke aspect van de ontstaansgeschiedenis.
Daaraan valt overigens niet veel meer toe te voegen. Houbraken vermeldt nog slechts,
dat Hoogstraten en hij na de voltooiing van het gedicht ‘geen van beide lang stilgezeten
(hebben)’, waarmee ongetwijfeld bedoeld wordt dat zij begonnen aan het voorbereiden van
de uitgave. Houbraken zorgde voor het (laten) graveren van de platen en zocht wellicht nog
wat materiaal bijeen voor de kanttekeningen. Hoogstraten zal zijn tekst gereviseerd en
persklaar gemaakt hebben. Het zal ook wel in dit stadium zijn geweest, dat de
‘arbeidsverdeling’ op het titelblad werd vastgesteld: Hoogstraten zou er als de (enige) dichter
worden vermeld, terwijl Houbraken de eer kreeg voor de konstplaten en de kanttekeningen.
Gegeven de voorgeschiedenis, was dit een redelijke oplossing, en moeilijkheden deden zich
dan ook niet voor.
Daarin kwam echter verandering door een reeks van onenigheden over de uitgave. Hoe
deze uitgroeiden tot een definitieve breuk, heeft Jan van Hoogstraten uiteen-
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H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 143.
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gezet in een pamflet onder de titel Memorie Van het gepasseerde, ontrent het drukken van
het Leien van den Apostel Paulus Troulooslyk behandeld door Aart Houbraken (Te Gouda
21
by Lukas Kloppenburg. 1712).
Hoogstraten zelf wilde De Kruisheld doen verschijnen ‘te Gouda, onder zyn opzigt, en by
Lukas Kloppenburg, die al zyne voorgaande dingen gedrukt had’. Houbraken daarentegen
was bijzonder gesteld op uitgave in Amsterdam, ongetwijfeld met het oog op een ruimer
debiet. Maar tenslotte legde hij zich bij de wens van Hoogstraten neer: Kloppenburg moest
maar eens met hem over de prijs voor de platen komen praten. ‘De Auteur’ - zo duidt
Hoogstraten zichzelf in de Memorie steeds aan - ‘met deze resolutie vernoegd, zeyde, tuys
gekomen zynde, Kloppenburg den druk zynes boeks toe’. De zaak leek in der minne geregeld.
Enkele dagen later krabbelde Houbraken echter terug. Hij was in contact gekomen met
een Amsterdamse boekverkoper ‘die 'er wel een brave stuyver voor wilde geven’ om het
werk uit te geven. Het was dus ook in Hoogstraten's belang niet vast te houden aan
Kloppenburg, van wie hij geen honorarium te verwachten had. Hooghartig antwoordde de
dichter:
dat hy enkel uit Liefhebbery schryvende, niet gewoon was, zyne dingen voor
geld te verkoopen, of daar iets voor te trekken, dan eenige gedrukte exemplaren.
Dat hy daar en boven zyn woord aan L. Kloppenburg gegeven hebbende, dat
ook diende te houden.
Maar nu ging Houbraken chicaneren. Hij stelde aan Kloppenburg voor zijn platen ‘zulken
infamen en cikaneuzen eys’, dat deze daarop onmogelijk kon ingaan en er ‘tussen hun
beyden zoodanigen twist reez, dat de auteur geen kans zag, om die twee te vereenigen’.
De zaak zat muurvast, en dus eiste Hoogstraten van Houbraken zijn manuscript - ‘schoon
maar in eene Copye; na zyn eygen hand’ - terug, ‘om daar mede te leven na zyn welgevallen’.
Houbraken, die zijn platen slechts verkopen kon in combinatie met ‘het regt van de Copye
des boeks’, weigerde echter terugzending; hij motiveerde dit met de mededeling dat hij ‘zyne
kantteykeningen’ reeds op het manuscript had aangebracht en die niet kwijt wilde. Maar hij
begreep dat het nu ernst werd en voegde daarom bij zijn weigering de meest aanlokkelijke
voorspiegelingen - met inbegrip van ‘een somme van 50 guldens’ -, als Hoogstraten zich
alsnog bij uitgave in Amsterdam wilde neerleggen.
Om de impasse te doorbreken stemde deze toe. Maar op scherpe voorwaarden ten
aanzien van papier, letter en lay-out! Bovendien moest ‘Doktor D.V.H.’ - Jan's broer David
van Hoogstraten, die als praeceptor aan de Latijnse school van Amsterdam ter plaatse was
- de drukproeven corrigeren ‘op dat de bladen zonder Spel-Taal- en Letterfauten mogten
voor het ligt komen’. En tenslotte diende het eerste boek, zodra dit was afgedrukt, ter controle
aan de dichter te worden toegezonden; deze behield zich het recht voor, zijn volledige vrijheid
te hernemen als het resultaat hem niet aanstond.
Houbraken aanvaardde al deze voorwaarden, en haastte zich op deze basis zowel de
platen als het gedicht aan zijn uitgever te verkopen, hoewel hij ‘geene de minste eygendom
aan des auteurs werk had’.
Daarmee begon voor Hoogstraten een nieuwe periode van ergernis. De Amsterdamse
uitgever - Pieter Boeteman uit de Munnikestraat - zette geen vaart achter het werk, al
dupeerde hij daarmee Houbraken die ‘de somme gelts, daar voor be-
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dongen, ontfangen zoude, twee maanden, na de uitgave des boeks, en niet eer’. Bovendien
beschouwde hij zich als eigenaar van de copy die hij gekocht had, zodat hij zich niet gebonden
achtte aan de wensen en aanwijzingen van Hoogstraten, die hem door Houbraken werden
overgebracht. Toen ten langen leste het eerste boek gereed was en Hoogstraten daarvan
een stel afgedrukte vellen kreeg, was deze dan ook diep teleurgesteld over het resultaat:
‘Zoo deerlyk met Druk- Taal- en Spelfouten doorzayd, dat men geene eene pagina van
dezelve beyryd [lees: bevryd] vond: en het getal daar af te schandelyk was om aan te wyzen’.
Wij dienen dit zó te verstaan, dat Hoogstraten zijn eigen wijze van spelling als
de enig juiste beschouwde en elke afwijking daarvan een fout noemde. Vandaar
dat hij correctie van de proeven door zijn broer David als voorwaarde voor zijn
toestemming tot uitgave in Amsterdam had gesteld. Boeteman's zetter had zich
echter niet aan de spelling van Hoogstraten gehouden, en de proeven waren
niet aan David voorgelegd.
In een verontwaardigde brief aan Houbraken dreigde de dichter voor het eerst met een eigen
uitgave, naar het oorspronkelijke manuscript dat hij in zijn bezit had. En dat dreigement werd
met meer kracht herhaald, naarmate - tergend langzaam - de afgedrukte vellen van de
volgende boeken binnenkwamen. Houbraken erkende dat Hoogstraten reden tot misnoegen
had, maar betoogde dat hij de drukker niet dwingen kon. ‘En dit was waar. Want de drukker
hadde de Copie van het heele werk, benevens den Tytel, Vooreden, en Opdragt, en A.H.
die verstandige Bestierder bezat niet met al’.
Houbraken zag dan ook wel aankomen, dat Hoogstraten inderdaad tot een eigen uitgave
zou overgaan. Een beetje (klein)zielig smeekte hij zijn vroegere vriend in ieder geval te willen
wachten tot ruim twee maanden na het verschijnen van de Amsterdamse druk; dan zou hij
tenminste veilig zijn honorarium binnen hebben. ‘Verder te kennen gevende, dat hy wel
lyden mogte, dat zyn drukker schade leed, als hij slegs aan het zyne geraakte’. En toen ging
de kogel door de kerk:
De auteur hem geen antwoord, hier op, gewaardigende, eyste zyne Opdragt
wederom, met verbod, van zynen naam voor dien bedorven druk te planten.
Maar dat was vergeefs. Want A.H. had geene magt tot een van beyde.
Vervolgens wendde Hoogstraten zich opnieuw tot zijn Goudse uitgever Lukas Kloppenburg,
aan wie hij ‘lisentie’ verleende ‘om eene betere druk in de werreld te brengen’.
- Tot zover Jan van Hoogstraten's relaas. Natuurlijk moeten wij er rekening mee houden,
dat het gekleurd is en de gang van zaken voor de schrijver zo gunstig mogelijk voorstelt.
Des te meer valt het op, dat de rol van Houbraken in feite minder schandelijk was dan de
Memorie ons wil doen geloven. Men kan hem verwijten dat hij terugkwam op de eenmaal
gemaakte afspraak tot uitgave van De Kruisheld bij Kloppenburg in Gouda. Maar het is
begrijpelijk, dat hij moeilijk weerstand kon bieden aan de verlokking van het hoge honorarium
dat Boeteman bood; zijn ‘cikaneuzen eys’ aan Kloppenburg hangt daar onmiddellijk mee
samen. En tenslotte ging hij niet definitief met de Amsterdamse uitgever in zee, voordat
Hoogstraten daarmee - zij het op voorwaarden - had ingestemd. Zijn fout was, dat hij de
volledige copy aan Boeteman overdroeg, waardoor hij geen enkel middel meer had om
pressie uit te oefenen ter nakoming van Hoogstraten's voorwaarden. Dat is echter eerder
naíef dan ‘trouloos’, te meer omdat duidelijk blijkt dat hij wel degelijk zijn best gedaan heeft
Boeteman daartoe te bewegen.
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En wat Hoogstraten betreft: ook op zijn houding valt wel wat aan te merken, zelfs op grond
van zijn eigen Memorie. Na zich eerst beroepen te hebben op zijn woord aan Kloppenburg,
liet hij deze tenslotte toch schieten, toen hij meende aannemelijke voorwaarden te kunnen
bedingen. Zijn bezwaren tegen papiersoort, letter en lay-out van de Amsterdamse uitgave
22
waren ongefundeerd en werden alleen maar gebruikt als stok om de hond te slaan. Ten
aanzien van de spelling had hij gelijk, maar een breekpunt had dit niet behoeven te worden.
En tenslotte: hij ging volkomen voorbij aan het feit dat Houbraken een niet onbelangrijke rol
had gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van De Kruisheld, zodat het hoogstens formeel
juist was te zeggen dat deze ‘geene de minste eygendom aan des auteurs werk had’.

§ 4. Wat Hoogstraten kreeg en wat hij ermee deed
De snelheid, waarmee Hoogstraten het vastgelopen werk van Houbraken tot een goed einde
wist te brengen, valt alleen te verklaren, als wij ervan uitgaan dat hij van zijn vriend een
stevige basis had gekregen om op voort te bouwen. Ik acht het daarom verantwoord, aan
te nemen dat hetgeen Houbraken in zijn voorbericht ‘stukken en brokken’ en later nog eens
‘myne begonne stukken en ontwerpen’ noemt, méér omvatte dan deze geringschattende
aanduiding zou doen vermoeden. Het ligt trouwens voor de hand dat de auteur, in een gevoel
van opluchting en dankbaarheid, zijn eigen aandeel aan De Kruisheld bagatelliseerde om
aan dat van zijn vriend des te meer luister te verlenen.
Wij zouden graag precies weten, wàt Hoogstraten aan ‘stukken en brokken’ meegekregen
heeft en wàt hij daarmee deed; dan pas zou het mogelijk worden, het hybridische karakter
van De Kruisheld afdoende te verklaren. Maar wij beschikken slechts over de vage gegevens
van Houbraken. Voor het overige zijn wij aangewezen op de gevolgtrekkingen en
veronderstellingen, waartoe aandachtige lezing van het werk aanleiding geeft. Het spreekt
vanzelf, dat wij die met voorzichtigheid moeten hanteren en er niet verder mee kunnen
komen dan een globale benadering van de vermoedelijke gang van zaken. Maar ook in dit
opzicht is een half ei beter dan een lege dop. Op deze basis acht ik de volgende reconstructie
verantwoord.
Wij mogen er, dunkt mij, van uitgaan dat Houbraken een schema had opgesteld, waarin
de te behandelen stof over zeven boeken verdeeld was. Dat het er zeven waren, valt af te
leiden uit het aantal van de konstplaten (voor elk boek één), die ‘reeds vervaardigt wierden’
op het moment dat Hoogstraten bij de zaak betrokken werd. De verdeling in zeven boeken
lijkt tevens een aanwijzing, dat Houbraken niet aan een epos dacht, maar aan een simpele
levensbeschrijving-in-verzen. Anders zou hij wel rekening gehouden hebben met de epische
traditie, die uitging van een aantal boeken dat in een zekere verhouding stond tot de twaalf
23
van de Aeneis. Maar hoe dit ook zij, tot de stukken die Houbraken aan Hoogstraten bij
diens bezoek voorlegde, zal stellig een - op enkele punten misschien nog enigszins voorlopig
- indelingsschema hebben behoord.
Op grond van die indeling was Houbraken zelf al begonnen met het uitwerken van bepaalde
episoden, hetzij omdat hij er bijzondere belangstelling voor had, hetzij
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Zie boven, blz. 46.
De Homerische epen telden 24 boeken; Vergilius had dit aantal in de Aeneis teruggebracht tot 12; op
zijn beurt had Vondel in Joannes de Boetgezant dit opnieuw gehalveerd tot 6. In die lijn doorgaande zou
men tot 3 boeken kunnen komen, en eventueel tot 4 of 2 (één derde of één zesde van de Aeneis), maar
nooit tot 7.
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omdat zij weinig moeilijkheden boden. Tot de eerste groep reken ik de momenten uit Paulus'
leven, die hij wilde vastleggen op een van zijn platen (waarvoor het ontwerp misschien al
gereed lag). Heel duidelijk blijkt deze samenhang in de boeken I en II. De daarbij behorende
‘printen’ - respectievelijk voorstellende Saulus' bekering op de weg naar Damascus (Hand.
9:3-9) en de voorbereiding voor een offer ter ere van Paulus en Barnabas in Lystra (Hand.
14:11-13) - worden in de tekst niet alleen vermeld, maar ook uitvoerig beschreven. Het ligt
voor de hand, dat deze print-beschrijvingen - althans in eerste instantie, want Hoogstraten
zou er achteraf een en ander in gewijzigd kunnen hebben - van Houbraken afkomstig zijn.
Maar aangezien het moeilijk denkbaar is, dat deze ze geschreven zou hebben buiten de
context van de betrokken verhalen om, volgt daaruit dat hij ook die op schrift had gebracht.
- In de vijf overige boeken komen dergelijke verwijzingen naar de plaat niet meer voor.
Misschien zijn ze er oorspronkelijk wel geweest en werden zij door Hoogstraten bij zijn
bewerking uitgewied. Maar het is even goed mogelijk, dat Houbraken aan versificatie van
de betrokken Bijbelgedeelten nog niet was toegekomen.
Als tweede groep episoden, waarvan ik veronderstel dat Houbraken ze ter hand nam,
noemde ik die welke hem weinig moeilijkheden boden. Ik denk daarbij aan passages, waar
hij niets hoefde uit te werken of te groeperen, maar kon volstaan met vrijwel letterlijk berijmen
van wat er in het Bijbelverhaal of in de prekenbundel van Brandt stond. Een goed voorbeeld
levert de weergave van Paulus' afscheidsrede tot de ouderlingen van Efeze (Hand. 20:18-35)
in boek IV (blz. 140-143). Er is hier en daar wat ‘uitgebreid’, maar in het algemeen wordt de
Bijbeltekst nauwkeurig gevolgd. Herhaaldelijk zijn er woorden of uitdrukkingen rechtstreeks
aan de Statenvertaling ontleend. Ook op andere plaatsen herkennen wij meermalen dergelijke
ontleningen, hoewel niet zo uitgesproken als hier. Vaak betreft het dan de reisroute van
Paulus, zoals Lucas die in de Handelingen telkens aangeeft.
De meest sprekende berijmingen naar Brandt vinden wij aan het slot van Boek III (blz.
110-111) en het begin van boek IV (blz. 114-116). De eerste betreft een verheerlijking van
Paulus als ‘een helle zon, door geenen mist te dekken’, waarop dan een recapitulatie volgt
van zijn zendingsreizen tot en met zijn vertrek uit Athene (Hand. 17:33). Die recapitulatie
doet op deze plaats wat vreemd aan, omdat zij een voorlopige afsluiting suggereert die in
de context niet zinvol is. Dat is echter een onhandigheid van de dichter, die de hele passage
- de vergelijking van Paulus met de zon inbegrepen - aan Brandt heeft ontleend, maar op
een ongelukkig punt ingelast. Bij Brandt zelf (blz. 301) vormen de verheerlijking en de
recapitulatie het begin van een nieuwe preek en zijn zij het uitgangspunt voor een volgende
climax. - Het tweede geval heeft betrekking op de komst van Paulus in Korinthe (Hand.
18:1). In de ‘Toepassing’ van zijn daaraan gewijde preek prijst Brandt de stad ‘zalig, ja
driemaal zalig door de komst van onzen grooten Paulus’, méér dan door haar schatten en
24
haar roem. Wij vinden dit precies zo, en ditmaal in het juiste verband, in De Kruisheld terug.
Bij nadere beschouwing van de besproken fragmenten blijkt, dat zij zich kenmerken door
een vrij gelijkvormige zinsbouw en stijl. De zinnen zijn doorgaans simpel

24

Ter illustratie laat ik enkele zinnen uit Brandt's betoog en enkele regels uit De Kruisheld volgen:
Brandt, blz. 309:
O Zalig Korinthe! niet door de kracht van uwe Vorstelyke schatten, uwe koperryke mynen, vermaart door
de hele werelt, niet door uwe vleeschelyke lusten: [...] niet door Pirene, die aangename waterval verheerlykt
in de schriften der oude Poëten, [...] maar zalig, ja driemaal zalig door de komst van onzen grooten
Paulus. (z.o.z.)
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geconstrueerd en betrekkelijk kort. Het woordgebruik vertoont een neiging tot aansluiting
bij de gebruikelijke Parnastaal, maar het resultaat blijft vrij vlak. De versregels volgen zó
rustig en regelmatig op elkaar, dat zij enigszins monotoon worden. Een enkele maal komt
een uitdrukking voor, die in de context wat al te ‘gewoon’ aandoet. Kortom: het gaat hier
kennelijk om nogal moeizaam werk door een dichter van beperkte capaciteit.
Daarnaast treffen wij in De Kruisheld grote gedeelten aan, die zowel stilistisch als
syntactisch van geheel andere aard zijn en die - dat blijkt uit vergelijking met de Opdragt toegeschreven mogen worden aan Jan van Hoogstraten. Deze beschikt over een veel grotere
vers-vaardigheid dan Houbraken en schrijft poëzie met de gemakkelijkheid van een routinier.
Hij heeft een voorkeur voor lange en ingewikkelde constructies, waarin binnen eenzelfde
zin de ene gedachte aan de andere gekoppeld wordt; zo strekt de eerste zin van boek VI
zich over niet minder dan 25 regels uit (blz. 189-190). Verder kan hij moeiteloos putten uit
een arsenaal van dichterlijke wendingen en uitdrukkingen, waarmee hij een sfeer van
verhevenheid weet te bereiken die vaak wat geforceerd is, maar in het algemeen toch een
zekere conventionele charme bezit. Zijn zwakke punt is een uitgesproken neiging tot
overdrijven; als zijn dichtader eenmaal vloeit, weet hij niet meer van ophouden en verliest
hij elk gevoel voor verhouding.
Er vallen dus in De Kruisheld twee ‘handen’ te onderscheiden! En het verschil is
kenmerkend genoeg om buiten twijfel te stellen, dat Hoogstraten allerlei passages van
Houbraken praktisch onveranderd heeft overgenomen. Natuurlijk zou het dwaasheid zijn,
op grond van dit verschil precies te willen uitmaken wáár hij dat deed en wáár niet. Daarvoor
zijn er te veel tussen- en twijfelgevallen. Daarvoor is ook de kans te groot dat Hoogstraten
de tekst van Houbraken op tal van plaatsen in meerdere of mindere mate gewijzigd heeft.
Het is zelfs niet uitgesloten dat hij zich in een bepaalde context daaraan wel eens heeft
geconformeerd om een betere samenhang te verkrijgen. Omgekeerd mogen wij Houbraken
niet aprioristisch binden aan zijn gemiddelde; het is best mogelijk dat hij af en toe een moment
van grotere inspiratie heeft gekend, waarin hij boven zijn gebruikelijke peil uitkwam.
Dit alles neemt echter niet weg, dat de ‘hand’ van Houbraken frequent genoeg herkenbaar
is om de conclusie te rechtvaardigen dat diens ‘stukken en brokken’ gezamenlijk reeds het
grootste deel van Paulus' leven moeten hebben omvat. Afgaande op hun Houbrakeniaanse
inslag mag men aannemen, dat de eerste vier boeken in de vorm van een reeks losse
episoden nagenoeg compleet zullen zijn geweest. Minder zekerheid bieden het vijfde en
vooral het zesde boek. Niet alleen domineert

De Kruisheld, blz. 114-116:
Korinthe, nu te regt gezegent, ryke stad,
Niet om de bouwpragt, die uw groote muur omvat,
Niet om de menigte van uwe kopermynen,
Berugt, waar 't dagligt staat de werrelt te beschynen,
Niet om uw zugt tot weelde, en lust, die onvermoeit
In dartelheden door uwe ingewanden gloeit,
Nog om Pirene, dien vermaarden waterval,
Waar af uw zangberg dreunt met aangenaam geschal:
Gelukkig zyt ge, door een schat van hooger waarde,
Ja driemaal zalig, door uw nieuw verkregen lot!
De groote Paulus komt..
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hier de hand van Hoogstraten, maar ook compositorisch blijken deze boeken een sterkere
epische grondslag te hebben dan hun voorgangers. Er valt niet uit te maken, of Hoogstraten
vanaf boek V zelfstandiger is gaan werken, omdat hij niet meer over fragmenten van
Houbraken als uitgangspunt beschikte dan wel omdat hij gaandeweg minder aan zijn Vorlage
gebonden raakte. In beide boeken komen echter ook passages voor, die een incidenteel
gebruik van zulk een Vorlage niet uitsluiten. Ik ben daarom geneigd aan te nemen, dat
Houbraken reeds enkele gedeelten uit deze boeken bewerkt had, zij het in een nog zó
fragmentarische en voorlopige vorm dat Hoogstraten er slechts af en toe iets van gebruiken
kon en in hoofdzaak op zichzelf was aangewezen. Ook ten aanzien van het zevende boek
- waarin het leven van Paulus behandeld wordt na het moment waarop Lucas zijn
mededelingen daarover in Handelingen afsluit - is er op dit punt geen zekerheid. De eerste
helft is gewijd aan de reizen die Paulus gemaakt zou hebben tussen zijn eerste
gevangenschap in Rome (waarover het slot van Handelingen vertelt) en de tweede, een
zestal jaren later, die uitliep op zijn terechtstelling. De veronderstellingen omtrent deze
periode zijn nauwkeurig aan Brandt ontleend, en in zoverre zou er aan versificatie door
Houbraken kunnen worden gedacht. Maar de ‘hand’ is hier niet overtuigend de zijne, al doet
af en toe een aantal regels daar wel even aan denken. Het meest waarschijnlijk lijkt mij, dat
Houbraken aan dit gedeelte gewerkt had, maar dat Hoogstraten er veel in veranderd heeft.
Als dit juist is, wordt het aannemelijk dat Houbraken ook reeds een en ander op schrift had
gesteld over de dood van Paulus, waarover de tweede helft van het boek handelt. Brandt
deelt daarover geen enkele bijzonderheid mee, zodat Houbraken hier dan op zichzelf
aangewezen was geweest en zodoende tot de voorstelling van zaken kwam die hij op zijn
plaat van de onthoofding heeft uitgebeeld. Maar Hoogstraten verwierp die voorstelling en
verving ze door een geheel andere - wat geleid heeft tot de discrepantie tussen plaat en
25
tekst, waarover hierboven gesproken is.
Hoogstraten kon dus uitgaan van een groot aantal geheel of gedeeltelijk voltooide fragmenten,
die gezamenlijk vrijwel de gehele stof van het geprojecteerde dichtwerk omvatten. In principe
behoefde hij daarvan nog slechts een goed samenhangend geheel te maken. Dat vroeg
van hem: het zorgen voor een passende inzet en voor vloeiende overgangen van het ene
fragment naar het andere, afwerking van de gedeelten die niet (helemaal) voltooid waren,
toevoeging van episoden die nog ontbraken, en een kritische revisie van wat hij uit
Houbraken's tekst handhaafde.
Als Hoogstraten zich daartoe inderdaad beperkt had, zou De Kruisheld een Bijbelse
levensbeschrijving-in-verzen zijn geworden, zoals Houbraken voor ogen had gehad. Hij
deed echter méér dan dat. Uit alles blijkt dat hij zich beijverd heeft, van Houbraken's
kroniekmatige fragmenten een epos te maken naar het model van Vondel's Joannes de
Boetgezant.
Daarbij stuitte hij echter al dadelijk op een principiële moeilijkheid. Essentieel voor het
klassiek-Renaissancistische epos is het Wonderbaarlijke, dat fungeert als movens voor de
handeling en tevens de basis vormt voor de eenheid daarvan. In een Christelijk epos
behoorde volgens Tasso dit Wonderbaarlijke een merveilleux chrétien te zijn. Vondel had
zich in zijn Joannes daaraan gehouden, en in een corresponderende Paulinade zou dit
voorbeeld eigenlijk moeten worden gevolgd. Maar de fragmenten van Houbraken maakten
het onmogelijk dit te doen. Immers, het merveilleux chrétien is geen uiterlijk ornament dat
achteraf kan worden toegevoegd; elke episode
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Zie boven, blz. 48.
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dient er in laatste instantie op betrokken te zijn. Met de kroniekmatige Bijbelweergave van
zijn fragmenten had Houbraken dus bij voorbaat een epische motivering van de handeling
door een metaphysische verbeelding uitgesloten. Hij had dan ook geen epos bedoeld.
Wanneer wij verband leggen tussen de manier waarop hij werkte en de uiteenzetting omtrent
26
zijn bedoelingen in het voorbericht, kan er trouwens niet aan getwijfeld worden dat hij het
merveilleux chrétien als ‘bedrieglyke eigen vindingen’ principieel afwees.
Hoogstraten kon niet anders dan zich daarbij neerleggen; anders zou hij met een andere
conceptie geheel opnieuw hebben moeten beginnen. Als ik het goed zie, deelde hij overigens
het standpunt van Houbraken niet, althans niet in zo absolute vorm. In ieder geval hield hij
er zich minder streng aan dan deze. In de laatste boeken van De Kruisheld - waar hij het
meest naar eigen inzicht werkt - maakt hij incidenteel wel degelijk van bestanddelen uit het
merveilleux chrétien gebruik; zowel in het vijfde als in het zevende boek wordt er zelfs een
gehele episode op gebaseerd. Maar deze occasionele concessies accentueren onbedoeld
slechts, dat het merveilleux géén dominerend structuur-element is in het werk als geheel.
Het zal Hoogstraten overigens niet zo héél veel moeite hebben gekost dit te aanvaarden.
Wij mogen niet vergeten dat de opvatting van Boileau, als zou het Christelijk-wonderbaarlijke
tekort doen aan de vereiste eerbied voor de mysteriën van het geloof, ook in de Nederlanden
aanhang had gevonden. Lucas Rotgans had er zich in zijn Wilhem de Derde reeds aan
27
geconformeerd. Hoogstraten kon dus vertrouwd zijn met een epos zonder merveilleux
chrétien, en er is een aanwijzing dat hij inderdaad van Rotgans' voorbeeld profijt heeft
28
getrokken. Maar Rotgans had, eveneens volgens de aanbevelingen van Boileau, veelvuldig
gebruik gemaakt van een allegorisch-gekleurd merveilleux païen, en daarin kon - of liever:
mocht - Hoogstraten niet met hem meegaan. In een Bijbels epos was elke heidense
goden-apparatuur, hoe doorzichtig de allegorische bedoeling ook mocht zijn, naar algemene
overtuiging volstrekt ontoelaatbaar: het heilige sloot restloos het heidense uit.
29
Zo werd dus De Kruisheld een epos zonder merveilleux. Om er desondanks nadrukkelijk
genoeg een episch karakter aan te verlenen, moest Hoogstraten de andere - meer uiterlijke
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Zie boven, blz. 53.
Zie Deel I, blz. 721-722.
Zie beneden, blz. 72.
Van Galen is het daar niet mee eens. Volgens hem ‘is het merveilleux volop aanwezig in het werk’, al is
het geen Vondeliaans merveilleux. Het verschil is dat ‘ongeveer iedere regel van het merveilleux chrétien
in De Kruisheld zijn oorsprong vindt in de bijbel’. Wij treffen er ‘een overvloed van op de bijbel gefundeerde
wonderen aan en in het laatste deel van het werk zelfs een aantal waar de bijbel niet de bron voor is
geweest.’ Ook het merveilleux païen ontbreekt naar zijn opvatting allerminst: ‘Het werk wemelt van namen
van goden en andere mythologische figuren’. (Bijb. ged. J. de Haes, blz. 81, 169-172; de citaten resp.
op blz. 81, 170, 169, 170).
De fout van Van Galen is, dat hij ten onrechte de verwerking van Bijbelse wonderen en de vermelding
van heidense godennamen beschouwt als een vorm van het epische ‘merveilleux’. Van dit laatste is
echter slechts sprake, wanneer het Wonderbaarlijke gehanteerd wordt als structuur-element, als movens
voor de handeling in haar geheel of voor die van een bepaalde episode. In verband daarmee berust het
epische merveilleux altijd op een dichterlijke verbeelding. Deze gaat wel van bestaande religieuse of
mythologische voorstellingen uit, maar herschept ze tot een constellatie ad hoc, zoals de dichter die
nodig heeft om er zijn fabula mee te motiveren en in een metaphysisch perspectief te stellen.
De vele bovennatuurlijke elementen in De Kruisheld kunnen - met uitzondering van de twee gevallen in
boek V en boek VII, die ik al even vermeldde en waarop ik in de volgende paragraaf terugkom - géén
van alle beschouwd worden als episch merveilleux. Zij hebben geen structurele functie, maar zijn onderdeel
van het Bijbelverhaal dat de dichter bewerkt; elk van die wonderen zou gemist kunnen worden zonder
dat daardoor de conceptie van het geheel werd aangetast. Merveilleuse elementen in een kroniek worden
niet tot episch merveilleux, alleen omdat zij merveilleus zijn.
Dit alles geldt in nog sterkere mate voor het merveilleux païen, dat Van Galen in De Kruisheld meent te
kunnen aanwijzen. Het betreft hier slechts de vermelding van heidens-mythologische namen, waarvan
verreweg de meeste ook in de Handelingen worden genoemd. Zij maken dus, evenals de verhaalde
wonderen, deel uit van de kroniek; de toevoeging van enkele historische bijzonderheden - ontleend aan
Brandt - maakt er evenmin als in diens prekenbundel ‘merveilleux’ van. En nog veel minder een episch
merveilleux, want de genoemde mythologische figuren staan niet alleen volstrekt buiten de handeling,
maar worden zelfs niet als reëel voorgesteld. - Een heel enkele maal berust het noemen van een
mythologische naam niet op het voorkomen daarvan in het Bijbelverhaal, maar op een terloopse
vergelijking. Zo verwijst de dichter in zijn exordium, in verband met de vermetelheid van zijn onderneming,
naar Faëton en Ikarus (blz. 4-5). Men kan desnoods verdedigen dat dit in een Bijbel-epos beter achterwege
had kunnen blijven, maar onmogelijk dat het een vorm is van merveilleux païen.
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duidelijk aansluit bij die van Joannes de Boetgezant. Maar reeds hier doen zich de
excessiviteit en het gebrek aan gevoel voor verhouding gelden, die hierboven werden
gesignaleerd. Terwijl bij Vondel, overeenkomstig regel en traditie, op de propositio onmiddellijk
de invocatio volgt, zijn deze bij Hoogstraten door niet minder dan 130 regels van elkaar
gescheiden. - Ook herhalingen van de invocatio binnen het werk zelf komen vaak voor. Bij
Hoogstraten verraden zij echter hun formeel-uiterlijk karakter, doordat zij vrijwel nooit
functioneel zijn, d.w.z. niet inleiden tot een belangrijke episode waartoe de dichter zich
toerust met een nieuwe bede om bezieling. Eenmaal zelfs, aan het begin van boek IV, treffen
wij opnieuw een combinatie van propositio en invocatio aan, een tweede exordium dus.
Verder maakt Hoogstraten veelvuldig gebruik van ‘bedenkingen’ (beschouwingen) en
apostrophe's - die trouwens vaak samengaan of in elkaar overlopen - om er de kroniekmatige
gang van het verhaal mee te onderbreken en te verlevendigen. Voor een deel zullen die al
wel voorgekomen zijn in de fragmenten van Houbraken; ze behoren tot de ‘stigtelyke
uitbreiding van de kortheit des Evangelisen Historyschryvers’ en zijn geheel in
overeenstemming met wat Brandt in zijn preken doet. Maar Hoogstraten heeft - als ik de
bouw van De Kruisheld goed begrijp - het aantal van dergelijke onderbrekingen zódanig
uitgebreid, dat zij een episch structuur-element gingen vormen. Hij was daarbij trouwens in
goed gezelschap. In Joannes de Boetgezant komen eveneens beschouwende interpolaties
voor, zij het niet met een structurele functie - eerder het tegendeel -, maar als gevolg van
30
Vondel's persoonlijke betrokkenheid bij zijn stof. In Wilhem de Derde had Rotgans de
apostrophe aangewend als middel om te voorkomen dat zijn verhaal al te kroniekmatig werd
31
en ze dus inderdaad als episch vormgevings-element gebruikt. Hoogstraten vond voor zijn
manier van doen dus aanknopingspunten in de twee Nederlandse epen, die hij als voorbeeld
tot zijn beschikking had. Maar ook op dit punt wist hij geen maat te houden. Het aantal
onderbrekingen is te groot om niet als storend te worden ervaren, en vaak dwalen zij véél
te ver af om nog zin te hebben in verband met het leven van Paulus. Zo wordt ‘Neêrlands
scheuring’ erbij gehaald (blz. 48), en elders een felle uitval gedaan naar de Roomse Inquisitie
(blz. 88) en ‘den heidensen beeldendienst
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Zie Deel I, blz. 672.
Zie Deel I, blz. 752.
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onder de Roomsen’ (blz. 232-233). Opnieuw ontbreekt het de dichter aan gevoel voor
evenwichtigheid en functionaliteit.
In een epos dienden uiteraard ‘gelykenissen’ (Homerische vergelijkingen) voor te komen,
en Hoogstraten zorgt daar dan ook voor. Ze zijn steeds conventioneel - b.v. de stormvloed
die het land onder water zet -, maar verhoudingsgewijs niet overmatig in aantal. - Nog weer
een ander epos-element is het beëindigen van een boek op het moment dat de held het
woord neemt en alle aandacht van de toehoorders op hem is geconcentreerd. Het grote
voorbeeld is het slot van Aeneis I, waar Aeneas aan het feestmaal van Dido het verhaal van
zijn avonturen zal gaan doen. Maar ook in Vondel's Joannes treffen wij deze situatie aan,
als aan het slot van boek I Johannes op het punt staat met zijn prediking te beginnen.
Hoogstraten maakt tweemaal van dit middel gebruik, aan het einde van het eerste en van
het vierde boek. Het effect wordt bij hem echter beperkt door het feit, dat in beide gevallen
de aldus aangekondigde rede van Paulus te incidenteel blijft om zoveel structurele nadruk
te rechtvaardigen. De betrokken toespraken vormen slechts een klein deel van het boek dat
zij inzetten, waarna dit weer kroniekmatig wordt voortgezet of er niets bijzonders aan de
hand is geweest.
Dit valt des te meer op, omdat Hoogstraten wel degelijk geprobeerd heeft één van Paulus'
redevoeringen tot een centraal moment van De Kruisheld te maken, naar het voorbeeld van
wat Vondel met de prediking van Johannes gedaan had. De toespraak, die hij daarvoor
koos, staat echter niet op de kentering van twee boeken, wat er al bij voorbaat een structurele
steun aan ontneemt. Het gaat om de rede van Paulus op de Areopagus in Athene (Hand.
17:22-31), aan het slot van het derde boek (blz. 95-106). De tien verzen uit Handelingen
zijn door Hoogstraten ‘uitgebreid’ tot een omvangrijk geheel van ruim 300 regels, waarin de
hoofdmotieven van de Bijbeltekst nog wel te herkennen zijn, maar zózeer opgenomen in
een andere gedachtengang en voorstellingswijze dat het logisch verloop van Paulus' betoog
er vrijwel geheel door verloren is gegaan. De dichter vergeet dat Paulus zich hier richt tot
een gehoor, dat vreemd staat tegenover het Jodendom en van Jezus nog nooit heeft gehoord.
Hij laat de apostel een Christelijke dogmatiek uiteenzetten, alsof de Atheners uit de eerste
eeuw niet de grondslagen daarvan even vertrouwd waren als kerkgangers uit zijn
32
(Hoogstraten's) tijd. En Isrels schaduwdienst moet voor dit ligt verdwynen. Daardoor komt
deze weids opgezette omdichting van de toespraak náást het Bijbelverhaal te staan in plaats
van ertoe te behoren; zij wordt een eigen geloofsbelijdenis, los van de situatie op de
Areopagus.
Een tweede rede van Paulus, waaraan veel aandacht is besteed en waarin ik eveneens
de hand van Hoogstraten meen te herkennen, vindt men aan het slot van boek V. Hier betreft
het de verantwoording van Paulus in Caesarea tegenover stadhouder Festus en koning
Agrippa (Hand. 26:2-23). Maar de dichter beperkt zich hier tot 180 regels en houdt zich meer
aan de Bijbeltekst, zodat hij ditmaal niet op drift raakt.
De nadruk op de redevoeringen van Paulus berust niet enkel op navolging van boek II uit
Vondel's Joannes de Boetgezant. De welsprekendheid van de apostel

32

Een enkel fragment om dit te illustreren:
[... die Godtheit....]
Door Jesus kruisdood nu verzoent: die met gedult
Betaalt heeft, wat 'er faalde aan aller menschen schult.
De Joodse plegtigheit smoort in haar nagtgordynen.
(blz. 103)
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behoorde van oudsher tot wat men het meest in hem bewonderde, en moest dus in een
Paulinade haar neerslag vinden. Wanneer Oudaan in zijn lijkdicht op Antonides het uitblijven
van diens heldendicht betreurt, herinnert hij in dit verband aan de wens van Augustinus
33
‘Paulus prekende te hooren’, die in dat epos vervuld had kunnen worden. En ook Joannes
34
Brandt vermeldt in zijn preken tot tweemaal toe diezelfde Augustinische wens.
- Behalve het plaatsen van Houbraken's fragmenten in een episch kader, heeft Hoogstraten
er ongetwijfeld ook in ander opzicht allerlei mee en aan gedaan. Bij nauwkeurige lezing van
de tekst komt men telkens passages tegen, die doen vermoeden dat er op de een of andere
manier in een Vorlage werd ingegrepen: hetzij door een kleine wijziging, hetzij door een
invoeging of uitbreiding, hetzij anderszins. Hoe ver Hoogstraten bij deze revisie gegaan is,
valt echter onmogelijk na te gaan. Vast staat alleen, dat de hand van Houbraken op vele
plaatsen herkenbaar bleef.

§ 5. Inhoud en structuur
Wat is nu het resultaat van deze wel heel ongebruikelijke vorm van ‘samenwerking’
geworden?
Om daarop een antwoord te kunnen geven, dienen wij inhoud en bouw van De Kruisheld
nader te onderzoeken. Wat de inhoud betreft, behoeven wij daarbij niet in details te treden.
Het zal voldoende zijn te verwijzen naar de passages uit Handelingen, die eraan ten grondslag
liggen en in het algemeen nauwgezet worden gevolgd. Alleen waar zich iets ongewoons
voordoet, wordt meer uitvoerigheid nodig. Een tweede punt, waarop ik de aandacht moet
vestigen, is dat ik bij mijn bespreking Hoogstraten slechts als auteur noem, wanneer het
gaat om gedeelten die naar mijn overtuiging uitsluitend aan hem moeten worden
toegeschreven. In andere gevallen vermijd ik het onderscheiden tussen zijn aandeel en dat
van Houbraken, door gebruik te maken van een neutrale term: de dichter.

Boek 1 (1080 regels; blz. 1-39)
Hoogstraten begint met een propositio welke duidelijk opgesteld is naar het voorbeeld van
die uit Vondel's Joannes de Boetgezant. Ook hier de Ovidiaanse inzet met fert animnus (‘My
lust den Kruisgezant te schetsen naar het leven’); ook hier na de eigenlijke aankondiging
nog een nadere uiteenzetting omtrent de taak die ‘myn Zangheldin’ op zich gaat nemen.
Vondel heeft voor dit alles 22 regels nodig, Hoog- straten 28. So far so good.
Maar dan slaat Hoogstraten ineens op haast onvoorstelbare wijze op hol. In plaats van,
evenals Vondel, op zijn propositio de invocatio te laten volgen, last hij tussen die
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Maar had het U gelukt dit Konstweb af te weven,
Voorzeker zouw men zich verbêelden te beleven
't Geluk, het geen de wensch van Heylig Augustijn,
Dat 's Paulus prekende te hooren, plach te zijn.
Aanhangsel in Gedichten van J. Antonides van der Goes 1685, blz. 15)
J. Brandt, Paulus Leven, blz. 371: ‘Men verhaalt van Augustinus, een Leraar van gezegende gedagtenis
en voorhenen Bisschop van Hippone, hoe hy plag te wenschen dat hy dry zaken mogt hebben gezien
en beleeft: 1. 'T oudt Rome in zyn luister. 2. Den Here Jezus in de dagen van zyn vleesch, en endelyk
3. Den Apostel Paulus hadt mogen zien en hooren bezig met zyn prediken’. - De andere plaats vindt
men op blz. 6: ‘Hier [nl. op Paulus' wel- sprekendheid] zag Augustinus op, als hy onder drie dingen
wenschte, dat hy Paulus had nmogen hooren prediken’.
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35

beide de reeds gesignaleerde uitweiding in, waarmee hij zijn exordium grondig bederft.
De bewuste excurs, die 132 regels telt, zou kunnen worden getypeerd als een mengsel
van bescheidenheids-topos en captatio benevolentiae. Hoogstraten wil daarmee aan zijn
lezers duidelijk maken, waarom hij ondanks het besef van zijn beperkte vermogens een zó
groots onderwerp ter hand heeft durven nemen. Daartoe begint hij met nogmaals zijn
36
‘voornemen’ - aldus de aanduiding in de marge - uiteen te zetten, met het gevolg dat de
zo juist beëindigde propositio onmiddellijk door een tweede gevolgd wordt: in structureel
opzicht een onvergeeflijke fout. Bovendien knoopt hij er nu een reeks ‘bedenkingen’ en
persoonlijke mededelingen aan vast, die de zaak nog erger maken. Na verzekerd te hebben
37
dat ‘Het Evangeli de zekerste weg tot deze geschiedenis’ is, richt hij zich in een ‘Aanspraak’
tot de Schriftgeleerden die Saulus als hun instrument gebruikten om de jonge Christenkerk
te vervolgen, doet een terloopse uitval naar de ‘Inquisitie nog geoeffent by de Roomse Kerk’,
38
en geeft een ‘Schetse van Paulus naderende bekeering, en daden’. Vervolgens komt
Hoogstraten echter tot de vraag, of hij met dit alles niet ver boven zijn vermogen reikt. Getuigt
zijn onderneming niet van een overmoed als die van Faëton of Ikarus, en zou hij niet
verstandig doen zich te spiegelen aan hun lot? Aanvankelijk - zo erkent hij - was hij geneigd
op die vragen een bevestigend antwoord te geven en van zijn plan af te zien. Maar tenslotte
39
liet hij zich door de aandrang van vrienden overhalen om toch door te zetten. Zij wezen er
hem op, dat hij zijn pen niet beter kon gebruiken dan om het werk te realiseren dat Antonides
zou hebben geschreven als hij niet zo ontijdig gestorven was. En dat laatste gaf de doorslag:
‘De gedagtenis van dezen Fenixdigter geeft nieuwen lust’, en helpt hem over zijn aarzeling
40
heen.
Op grond van dit hernieuwd besluit keert Hoogstraten weer tot zijn epos terug. In een
breedvoerige invocatio wendt hij zich tot de ‘Alziende Majesteit in 't eindloos hof hier boven’,
om Diens hulp af te smeken. En hij voelt hoe deze bede verhoord wordt. Er daalt kracht in
hem neer, om te tonen ‘Door welke wegen God zyn koninkryk op aard // Regeert, bestiert,
en op wat oogmerk hy 't bewaart’ (blz. 7).
41

Van Galen ziet in deze regels ‘de grondgedachte van De Kruisheld’, d.w.z. de
centrale idee van het werk. Op zichzelf is dit niet onjuist. Er dient echter aan
toegevoegd te worden, dat deze idee volkomen op de achtergrond blijft
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Zie boven, blz. 61.
In dit verband treft ons de regel: ‘Den grooten Paulus met penseel, en pen te malen’ (blz. 2), waaruit blijkt
dat Hoogstraten de platen van Houbraken als een essentieel bestanddeel van het ondernomen werk
beschouwde.
Marginale samenvatting op blz. 3. Ook de overige citaten in deze alinea zijn ontleend aan de notities in
de marge van het gedicht.
Hier wordt Paulus voor het eerst Boetgezant genoemd (blz. 4), een aanduiding die nadien herhaaldelijk
terugkeert, afwisselend met Kruisheld en Kruisgezant. Het is een verdere ontwikkeling van de situatie
die wij ook in het gedicht van Pieter Rabus over Paulus opmerkten (zie Deel I, blz. 696), en met dezelfde
oorzaak: invloed van Vondel's Joannes de Boetgezant.
In de Amsterdamse uitgave luidt de marginale notitie bij deze plaats: ‘Aanmoediging van A. Houbraken
tot dit werk’ (blz. 5). In de Goudse editie is dit gewijzigd tot: ‘Aanmoediging der digtlievenden tot dit werk’.
Ten onrechte interpreteert Van Galen (Bijb. ged. J. de Haes, blz. 73) dit gedeelte als een invocatio van
Antonides, zodat hij concludeert tot een ‘tweevoudige invocatio. Eerst wordt n.l. Antonides van der Goes
aangeroepen [...] en pas daarna God’. Er is wel een ‘aanspraak’ tot Antonides, maar deze wordt niet
‘aangeroepen’ om hulp.
H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 65.
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en in het gedicht nergens toelichting of uitwerking vindt. Wij zien hier hetzelfde
gebeuren als in Wilhem de Derde van Rotgans: het ontbreken van een merveilleux
chrétien maakt het onmogelijk, dat de centrale idee in het epos gestalte krijgt en
42
er ook structureel het middelpunt van vormt. Maar terwijl Rotgans trachtte
daaraan tegemoet te komen door zoveel mogelijk te suggereren wat hij niet
uitbeelden kon, laat Hoogstraten dit na. Bij hem wordt het helemaal aan de lezer
overgelaten om de geschiedenis van Paulus' leven al dan niet vanuit dit
gezichtspunt te interpreteren. Daardoor dragen de bewuste twee regels een te
incidenteel karakter om formeel als sleutel voor het gehele werk te kunnen worden
aangemerkt.
Na 192 regels kan dan de narratio beginnen. Evenals Vondel laat ook Hoogstraten ter
inleiding een descriptio loci voorafgaan, die neerkomt op een beschrijving van de situatie
op het moment dat het verhaal aanvangt. Vondel deed dit in 16 regels, waardoor zijn inleiding
zonder bezwaar als begin van de narratio wordt aanvaard. Hoogstraten daarentegen heeft
er 109 regels voor nodig, met het gevolg dat de zijne een te zelfstandig karakter krijgt om
nog onderdeel van de narratio te zijn. Bij hem wordt zij een verhaal op zichzelf, dat opnieuw
de epische structuur doorbreekt en opnieuw vertraging brengt. Op wijdlopige manier vertelt
hij over de jonge Christengemeente in Jeruzalem en over de marteldood van Stefanus,
waarbij ook de nog onbekeerde Paulus betrokken was. Dat laatste is een kwalijke zaak,
omdat daarmee een gebeurtenis aan de orde komt die deel uitmaakt van de eigenlijke fabula
en dus in de inleiding niet op haar plaats is. Hoogstraten trekt zich daarvan echter niets aan.
Rustig onderstreept hij het verhaal van de steniging door een brede Homerische vergelijking
en knoopt hij daaraan een aanspraak tot de ‘Rabbinen’ vast, waarin hij hun de verwoesting
van de Tempel als straf voor hun euveldaad aankondigt. Zelfs een ‘Aanspraak aan Saulus,
toen aanhitser van Stefanus doot’ blijft niet achterwege! Hoogstraten gebruikt die tevens als
overgang van zijn inleiding naar de werkelijke narratio. Het denken aan Paulus heeft hem
bezield en voorbereid op zijn taak:
't Gaat wel. ik voel myn geest van ievervier aan 't blaken.
Myn Zangeres, gy meugt den Kruisgezant genaken.
Toon ons zyn leven van zyn wieg, tot aan zyn graf.
43
Waar hem de hemel 't eerste, en tweede leven gaf:
5 Wat dorp, gehugt, of stad hem teelde in hare poorte.
(blz. 11)

Met regel 302 zijn wij dan ten langen leste aan het einde van alle inleidingen en begint de
44
narratio in ernst. Het levensverhaal van Paulus wordt ab ovo verteld, vanaf zijn geboorte
in Tarsen: een duidelijk bewijs voor de kroniekmatige opzet die uiteindelijk aan het werk ten
grondslag ligt.
De gegevens omtrent Paulus' jeugd zijn wel Bijbels gefundeerd, maar bijeenge-

42
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Zie Deel 1, blz. 754-755.
Het tweede leven is het eeuwige leven na de dood. Bedoeld wordt dus: Waar hij geboren werd en waar
hij stierf.
Van Galen (Bijb. ged. J. de Haes, blz. 80) trekt dit enigszins in twijfel. Op grond van het feit dat er een
heel stuk narratio aan de vermelding van Paulus' geboorte voorafgaat, acht hij het mogelijk te stellen dat
het verhaal nièt ab ovo wordt verteld. Het voorafgaande stuk narratio is echter - zoals ik heb trachten
aan te tonen - niet meer dan een inleiding die door haar onmatige omvang de indruk maakt een zelfstandige
passage te zijn. De hierboven geciteerde vijf regels, waarmee zij wordt afgesloten, laten er m.i. geen
twijfel aan bestaan, dat naar de bedoeling van de dichter de eigenlijke narratio eerst daarnà begint.
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plaatst op een wijze die niet aan de Handelingen is ontleend. Eerst met de Christenvervolging
door Saulus komt er een rechtstreekse aansluiting bij dit Bijbelboek, op een punt (Hand.
8:3) na de steniging van Stefanus, zodat het verhaal daarvan - en dat is een plus-punt - niet
voor de tweede maal behoeft te worden verteld.
Achtereenvolgens komen dan aan de orde: Hand. 8:3; 9:1-30; 11:27-30; 13:1-16a (Saulus
als verwoester der gemeente; de bekering op de weg naar de Damascus, met beschrijving
van Houbraken's plaat; eerste contact met de discipelen in Jeruzalem; verblijf in Antiochië;
eerste zendingsreis door Azië tot op het ogenblik dat Paulus het woord neemt in de synagoge
van Antiochia Pisidiae). In het algemeen is de dichter er goed in geslaagd zich te beperken
tot wat er in de betrokken Bijbelhoofd-stukken - waarin Paulus nog geen centrale plaats
inneemt - over zijn held wordt meegedeeld. Slechts éénmaal heeft hij zich laten verleiden
tot het inlassen van een episode, die geen enkel verband houdt met de lotgevallen van
45
Paulus en dus de voortgang van diens levenskroniek verstoort.
Hierboven heb ik al aangegeven, hoe de kroniek ‘verlevendigd’ werd met bedenkingen
en aanspraken. Ik behoef daar nog slechts aan toe te voegen, dat ook in de verhalende
gedeelten niet in de eerste plaats gestreefd wordt naar een boeiende en kleurige uitbeelding
van het gebeuren. De dichter blijft er zich voortdurend van bewust dat hij een overbekend
verhaal vertelt, waarvan het verloop zijn lezers niet verrassen kan. Zijn manier van vertellen
heeft dan ook vaak meer een rappellerend dan een informerend karakter, met een inslag
van exegese en meditatie - zoals bij een predikant op de kansel.
Boek I eindigt met een duidelijke reminiscens aan het slot van het eerste boek uit Vondel's
Joannes. Paulus neemt het woord:
't Gewoel verstomde, elk zweeg, en de aandagt rees in 't ront,
46
Wanneer Godts stem zich voort liet hooren door zyn mont.
(blz. 39)

Boek II (1030 regels; blz. 40-77)
Het tweede boek brengt allereerst de rede van Paulus in de synagoge van Antiochia Pisidiae.
Lucas geeft die in Handelingen 13:16b-41 uitvoerig weer, en de dichter volgt deze
uitvoerigheid in 144 regels vrij tekstgetrouw na. Vervolgens zet hij zijn verhaal van Paulus'
lotgevallen voort, in nauwe aansluiting bij het slot van hoofdstuk 13, de hoofdstukken 14 en
15, en het grootste deel van hoofdstuk 16 (tot en met vers 24) uit het Bijbelboek. Daarmee
is hij dan gekomen tot de gevangenschap van Paulus en Silas in de kerker van Filippi, met
hun voeten in de stok.
Van een epische omlijsting als in het eerste boek is hier geen sprake. De kroniekvorm
domineert, al worden er telkens pogingen gedaan deze enigszins te camoufleren door de
onderbreking met stichtelijke beschouwingen of aanspraken.
Centraal staat in dit boek de geschiedenis van Paulus' avontuur in Lystra, waar Barnabas
en hij na een wonderbaarlijke genezing voor goden worden aangezien en de bevolking hen
met een goden-offer wil eren (Hand. 14:8-18). De bijzondere aandacht, die aan deze
gebeurtenis wordt gewijd, is overigens meer aan Houbraken dan aan Hoogstraten te danken.
Zij is namelijk een gevolg van het feit dat de bijbeho-
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Het gaat om de wonderbaarlijke genezing van de verlamde Enéas door Petrus in Lydda (Hand. 9:32-35).
In De Kruisheld vindt men deze episode op blz. 30.
Vgl. Joannes de Boetgezant I, 491b-492 (WB IX, blz. 702): elck zweegh in 't ront.
Toen opende Godts geest d'orakels van dien mont.
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rende plaat tot in details beschreven wordt, met vermelding van alle gegevens omtrent de
47
offerdienst die men daar afgebeeld vindt. Als onderdeel van het gedicht is deze
archaeologische uitvoerigheid niet functioneel genoeg om zichzelf te rechtvaardigen.
Om een indruk te geven van de ‘onderbrekingen’ laat ik hier de marginale samenvatting
van enkele der voornaamste volgen. Als Paulus kort na het mislukte goden-offer in Lystra
bijna ten dode gestenigd wordt (Hand. 14:19), is dit voor de dichter aanleiding tot een
bedenking over de ‘Blinde ondankbaarheit der woeste Heidenen, voor genoote weldaden’,
gevolgd door een ‘Gelykenis’ waarin het lot van de apostel vergeleken wordt met dat van
Christus, voor wie het Hosanna ook overging in een ‘Kruist hem’ (blz. 59-60). - Elders wordt
in een aanspraak ‘Paulus liefde, en gadelooze yver in zyn beroep’ verheerlijkt (blz. 65). - In
verband met de actie die de eigenaars van het waarzeggende slavinnetje in Filippi tegen
Paulus ondernemen, omdat deze hen door het uitdrijven van de waarzeggende geest beroofd
heeft van ‘de hoop huns gewins’ (Hand. 16:19), wordt een ‘Vloek der geltzugt en gierigheit’
uitgesproken, terwijl even verder ‘Naam-Christenen beschreeven, en doorgestreeken [=
scherp berispt]’ worden (blz. 73-75). - En tenslotte geeft de gevangenschap van Paulus en
Silas in Filippi de dichter, als slot van zijn boek, een troostende overdenking in de pen: ‘Godt
de zynen nooit verlatende, geeft wisse hoope van verlossing. Voorbeelt hier af in Petrus, in
Josef, in Daniël, en de jongelingen in Babels oven’ (blz. 76-77).

Boek III (940 regels; blz. 78-111)
Het begin van het derde boek zet de bezinning aan het slot van het tweede voort. De dichter
laat een bespiegeling over ‘Stantvastigheit der geloovigen, in druk en lyden’ (blz. 79)
voorafgaan aan zijn verhaal over de wonderbaarlijke verlossing van de twee gevangen
apostelen uit de kerker van Filippi (Hand. 16:25-40). Vervolgens komen de gebeurtenissen
uit Handelingen 17 aan de orde; evenals dit hoofdstuk eindigt ook het boek met de rede van
Paulus op de Areopagus.
In het algemeen blijft de wijze, waarop dit alles verteld wordt, dezelfde als tot dusver. Maar
er zijn drie passages, die daarboven uitkomen.
1. Op blz. 83 treft ons een beschrijving van de morgenstond:
Het kriekend morgenlicht verdreef in 't end de schim
Der nare duisterheit, de zon rees uit de kim,
En kleedde met een zoom van gout, en diamanten,
Gebergte, heuvels, en begraasde waterkanten,
5 Om, op gebloemte, en kruit, met versen dauw gelaên,
Verlekkert, naar gewoonte in 't velt te gast te gaan:
Terwyl zich rozeknop ontsluit, en witte leli...

Er staat in deze zeven regels niets dat niet conventioneel is. Maar de dichter - ongetwijfeld
Hoogstraten - heeft er toch iets fleurigs en kleurigs van weten te maken, dat op gelukkige
wijze de kroniek doorbreekt en een voorstelling voor ons oproept. Er blijkt uit, dat Hoogstraten
wel degelijk over een klein dichterschap beschikte en behalve betogen ook beeldend vertellen
kon - wanneer dat vermogen niet werd doodgedrukt door de veel te zware taak die hij op
zich genomen had.
2. Op blz. 91 vinden wij daarvan nòg een voorbeeld. Het gaat hier om de moeilijkheden
die Paulus ondervindt in Thessalonica, waar verbitterde Joden het gepeupel tegen hem
opzetten (Hand. 17:5-9). De dichter - en weer moeten wij stellig aan

47

In een reeks noten wordt daarbij nog een nadere toelichting gegeven.
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Hoogstraten denken - vindt daarin aanleiding voor een ‘Beschryving van 't oproerig graeu,
by een veelhoofdig beest geleken’. Ook deze beschrijving is opgebouwd uit conventionele
48
elementen, maar er komt een gestalte uit naar voren die zich inderdaad aan de lezer
opdringt. Wanneer er in de marge niet op werd gewezen dat het om een vergelijking gaat,
zouden wij zelfs geneigd zijn dit ‘veelhoofdig beest’ op te vatten als deel uitmakende van
een allegorisch merveilleux. In ieder geval nadert Hoogstraten zowel hier als in zijn
beschrijving van de morgenstond dichter tot de sfeer van het epos dan met zijn onderbrekende
beschouwingen en aanspraken.
3. Wellicht waren dit toevalstreffers. Maar in de uitwerking van Paulus' rede op de
Areopagus heeft Hoogstraten bewùst getracht de prediking van Johannes in het tweede
boek van Vondel's epos na te volgen en te evenaren. In de vorige paragraaf is al ter sprake
49
gekomen, wat de oorzaak is dat hij daarin niet is geslaagd. Dit neemt echter niet weg, dat
in poëtisch opzicht deze rede stellig verdiensten heeft. Er zit vaart en overtuigingskracht in;
de zware dichterlijke taal vervalt niet in excessen die schade doen aan de verhevenheid
van de stof; de motieven uit Handelingen 17:22-31 zijn op gelukkige wijze geïntegreerd als
onderdeel van de geloofsbelijdenis. Hoogstraten heeft hier voor zijn doen een hoogtepunt
bereikt, dat niet alleen naar het uiterlijk aan Vondel herinnert. Maar het blijft bij een hoogtepunt
voor zijn doen, terwijl de relatieve verdienste niet van het algemeen-poëtische tot het epische
reikt.
- Vondel laat op de prediking van Johannes nog slechts zes regels volgen ter afsluiting
van het boek: de climax wordt niet afgezwakt. Bij Hoogstraten gebeurt dit wel. Er komen bij
hem na de rede nog 164 regels, waarin hij terugkeert tot de kroniek (van Houbraken?) om
te vertellen dat Paulus bij de Atheners geen gehoor vond, op twee uitzonderingen na (Hand.
17:34) die uitvoerig worden besproken. En dan eindigt het boek met een lof van Paulus als
leraar der heidenen bij uitstek, waarvan het zwaartepunt ligt in de - aan Joannes Brandt
ontleende - recapitulatie van zijn zendingsreizen tot en met zijn komst in Athene. Ook over
50
deze ontlening heb ik al eerder gesproken. Hier wijs ik er dus slechts op, dat de bewuste
164 regels wel een héél sterke anti-climax vormen na de rede van Paulus. Die rede moest
het bewijs leveren van zijn beroemde welsprekendheid en het voor de lezer mogelijk maken
naar de wens van Augustinus ‘Paulus prekende te horen’. Zij doet dit tot op zekere hoogte
ook. Maar dan volgt onmiddellijk de mededeling dat zij géén succes had en dat de apostel
slechts twee bekeerlingen maakte. Een teleurstellend resultaat, en een vreemd uitgangspunt
voor de lof van Paulus als ‘den grooten Leeraar der heidenen, boven anderen’ (blz. 110)!

Boek IV (1056 regels; blz. 112-150)
51

Van Athene zet de dichter met Paulus weer koers naar Korinthe. Maar alvorens te vertellen
wat zijn held daar overkwam, last Hoogstraten opnieuw een propositio in, die hij inleidt met
de overweging; ‘Is 't webbe ons opgelegt van uw doorlugtig
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Afgezien van de veelkoppigheid herinnert dit ‘beest’ aan Invidia uit Ovidius' Metamorfoses II, 761-782,
en aan de op haar geïnspireerde Haet en Nijt uit Vondel's Joseph in Dothan (2e bedrijf,vs. 434-450).
Zie boven, blz. 62.
Zie boven, blz. 57.
De eerste regels luiden: ‘De streek nu weer verzet, en oostwaart opgevaren, // Tot daar Achaje 't hooft
steekt uit de Egeese baren’ (blz. 112). Oostwaart doet hier vreemd aan; vanuit Athene gezien, ligt Achaia
westwaart. Blijkbaar heeft de dichter een ogenblik vergeten dat zijn ‘vertellende ik’" zich in Athene bevindt,
en gaat hij van zijn woonplaats Gouda uit. In de tweede editie is daarin geen verandering gebracht.
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leven, // Verkore Boetgezant, het dient ook afgeweven’ (blz. 113). Daarop volgt dan wat in
de marge wordt samengevat als: ‘Voornemen des Digters om Paulus leere te vervolgen, en
ten einde te brengen, zo zyn levenstyt dat toelaat’. In eigen kracht kan hij dit echter niet
volbrengen, zodat ook weer een invocatio nodig is: ‘Aanroeping om hulpe tot het voorgenomen
besluit’ (blz. 114), ditmaal gericht tot de Heilige Geest. Eerst na dit alles krijgt het verhaal
weer zijn voortgang, ingezet met de zaligspreking van Korinthe, die aan de prekenbundel
52
van Brandt is ontleend.
Het is niet goed duidelijk, hoe dit tweede exordium midden in het dichtwerk moet
worden verklaard. Aanvankelijk heb ik gedacht, dat het de plaats zou markeren
waar Hoogstraten de taak van Houbraken overnam, d.w.z. niet meer gebonden
53
was aan diens ‘begonne stukken en ontwerpen’. Ik ben daar echter op
teruggekomen. Als deze veronderstelling juist was, zouden wij in het vierde boek
althans iets van een opvlucht mogen verwachten en een domineren van
Hoogstraten's ‘hand’. Noch het een noch het ander is evenwel het geval. Boek
IV is het meest matte van de zeven boeken, en draagt m.i. duidelijk de sporen
van een sterk Houbrakeniaans substraat. Misschien is Hoogstraten zich het
zwakke karakter van dit boek bewust geweest, en heeft hij getracht met zijn
tweede exordium een tegenwicht te vormen door de band met het epos nog eens
nadrukkelijk te onderstrepen.
Het boek geeft weer wat er in Handelingen 18 tot en met 21 over Paulus wordt meegedeeld,
vanaf diens verblijf in Korinthe tot de gevangenneming in Jeruzalem, als de Joden hem uit
de Tempel sleuren om hem te doden (Hand. 21:30-31). Er komen in deze hoofdstukken
belangrijke momenten voor, die een aanknopingspunt boden voor brede en kleurrijke
behandeling: de weigering van Gallio om recht te spreken over Paulus (Hand. 18:12-17);
de wonderbaarlijke genezingen en de openbare verbranding der toverboeken in Efeze (Hand.
19:11-19); het oproer van Demetrius en zijn aanhangers in diezelfde stad ter redding van
de eredienst voor Diana (Hand. 19:23-40). Maar de twee eerste van deze episoden worden
zonder enige nadruk, haast terloops afgedaan - ondanks het feit dat Houbraken's plaat voor
dit boek de verbranding van de toverboeken uitbeeldt. Het Diana-oproer krijgt meer aandacht,
maar de stijl is hier - afgezien van enkele kleine (toegevoegde?) brokstukken - zó droog en
betogend, dat er geen enkele voorstelling door wordt opgeroepen.
Deze dorre kroniekmatigheid duurt voort tot het einde van het boek. Zij gaat gepaard met
een opvallend groot aantal letterlijke ontleningen aan de Bijbeltekst in de weergave van de
rede, waarmee Paulus in Milete afscheid neemt van de aldaar ontboden ouderlingen uit
Efeze (Hand. 20:17-38). Bovendien treffen wij hier - voor het eerst - een tweetal passages
aan, waarin een voorstelling van zaken gegeven wordt die niet helemaal klopt met wat er
54
in het Bijbelverhaal staat. Een bewijs van haastwerk? Of deed zich hier gelden, dat de
prekenbundel van Brandt niet op de betrokken punten ingaat?
Evenals boek I eindigt ook boek IV met een ‘epische situatie’: er valt een stilte, als Paulus
het woord neemt. Maar ditmaal behoefde de dichter deze situatie niet zelf te bewerkstelligen;
hij vond ze kant en klaar in de Handelingen, waar hoofdstuk 21 op precies dezelfde manier
wordt afgesloten.
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Zie boven, blz. 57.
W.A.P. Smit, La vogue.., blz. 340 (Twaalf studies, blz. 103).
Men vergelijke blz. 123 (laatste deel) met Hand. 18:24-25 en 19:1-7; blz. 146 (slot) en 147 (begin) met
Hand, 21:16.
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Boek V (1176 regels; blz. 151-188)
Het vijfde boek bevat de gebeurtenissen vanaf Paulus' gevangenneming in Jeruzalem tot
het moment dat hij uit Caesarea naar Rome zal worden gezonden (Hand. 22 t/m 26). Er
komt nu wat meer samenhang in het verhaal, overigens meer dank zij de gebeurtenissen
dan dank zij de dichter. De verschillende phasen van Paulus' gevangenschap houden
verband met elkaar, terwijl zijn voorafgaande lotgevallen slechts een chronologische
juxta-positie opleverden.
Toch zijn er aanwijzingen, dat Hoogstraten hier zelfstandiger is gaan werken dan tot nu
toe. In ieder geval zien wij voor het eerst sporen van een merveilleux chrétien opduiken, dat
de handeling stimuleert. Aanvankelijk blijft dit beperkt tot een paar losse regels, in verband
met de samenzwering van de veertig Joden uit Jeruzalem om Paulus te doden (Hand.
23:12-13): ‘Verdoemde Lucifer blies hun dien raad in de ooren’, en enkele regels verder:
‘De Vorst des afgronds baant het spoor voor zyn tierannen’ (blz. 161). Maar een volgende
maal groeit dit uit tot een korte episode. Het gaat dan om het besluit van Felix de Joden ter
wille te zijn door Paulus niet volgens de gewoonte vrij te laten bij zijn aftreden als stadhouder
55
(Hand. 24:27). Bij Hoogstraten komt ‘een Hidra , stout uit 's afgronds donkre holen //
Geborsten, dol van wraak’ Felix dit laffe besluit in het oor blazen, en vijftien regels lang horen
wij haar aan het woord (blz. 172). - Het verdient opmerking, dat slechts het boze op deze
manier gestalte krijgt; wij zouden kunnen spreken van een merveilleux infernal. Aan het
daarmee corresponderende merveilleux divin waagt Hoogstraten zich niet. Dat blijkt uit de
weergave van Gods verschijning aan Paulus om hem te bemoedigen in zijn gevangenschap
(Hand. 23:11). In het Bijbelverhaal wordt God sprekende ingevoerd. Hier lag dus een unieke
kans voor een op de Bijbel gefundeerde ‘wonderbaarlijke’ episode. Maar er wordt geen
gebruik van gemaakt. De dichter volstaat met de mededeling dat God ‘Verscheen zyn'
dienaar, met een hemels ligt bestraalt, // Nog schooner dan de dag in 't geurig oosten praalt’,
en met weergave van Diens woorden in oratio obliqua (blz. 160-161). Door deze
merkwaardige differentiatie tussen de beide aspecten van het merveilleux chrétien werd
enerzijds tegemoet gekomen aan het grote bezwaar van Boileau - het tekort doen aan Gods
majesteit - en anderzijds de mogelijkheid opengehouden het merveilleux te handhaven ten
aanzien van de helse machten, voor welke men géén consideratie behoefde te hebben.
Paulus komt in dit boek veelvuldig aan het woord. Ruim een derde deel van het totale
aantal regels is aan de weergave van zijn toespraken en verantwoordingen gewijd. Maar
slechts éénmaal wordt getracht daarbij boven het kroniekmatige uit te komen: in de grote
56
rede van Paulus vóór Festus en Agrippa (Hand. 26:2-23).

Boek VI (984 regels; blz. 189-220)
In dit boek zijn de laatste twee hoofdstukken (27 en 28) van Handelingen verwerkt, waarin
Lucas vertelt over de gevaarlijke zeereis van Paulus als gevangene naar Italië en over diens
57
milde behandeling na aankomst in Rome.
Nadrukkelijker nog dan in boek V zien wij Hoogstraten hier een poging doen het
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Het onbepaalde lidwoord wijst erop, dat Hidra hier gebruikt is in de algemene betekenis van monster,
zonder verband met de Hydra van Lerna en Hercules.
Zie boven, blz. 62.
Hand. 28:30: ‘En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot
hem kwamen..’.
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kroniekmatige te vermijden en aan zijn narratio een episch karakter te geven. Hoewel er
inzinkingen voorkomen, is hij daar ditmaal niet onverdienstelijk in geslaagd. Zijn zesde boek
is het meest leesbare en levendige geworden van de zeven waaruit De Kruisheld bestaat.
De te behandelen stof werkte daar trouwens toe mee. Het ging hier om één enkele
gebeurtenis: de tocht van Paulus naar Rome. Binnen dit boek was dus eenheid van handeling
mogelijk, en met die eenheid een duidelijke ontwikkelingslijn.
De inzet is een gelukkige vondst. Hoogstraten stelt ons Paulus voor ogen, wachtend op
zijn overbrenging naar Rome. Maar een Paulus, aan wie God het vergund heeft opgetrokken
te zijn geweest tot in de derde hemel en in het paradijs (2 Cor. 12:2-4), waar hij de
geloofshelden heeft zien ‘blinken als noit ondergaande zonnen // In 't hemels bruiloftskleedt,
dat van karbonkels barnt, // En goud, en diamant, en edeler gestarnt, // Als 't geen by heldren
nagt zich toont aan 's hemels bogen...’ (blz. 190). Door de beschrijving van dit visioen komt
Paulus zelf te staan in de afglans van hemelse luister, krijgt hij deel aan de glorie van Gods
uitverkoren helden.
Hier nadert Hoogstraten zo dicht bij het merveilleux divin als mogelijk was zonder
er een episch gebruik van te maken. Want dat doet hij niet. Hij vermeldt slechts
een Bijbels gegeven, dat - hoe functioneel ook in ander opzicht - nièt wordt
aangewend om de handeling te beïnvloeden of op gang te brengen. Met deze
restrictie maakt hij er echter van, wat ervan te maken valt. Duidelijk op en door
Vondel geïnspireerd, omgeeft hij Paulus met de verhevenheid van het
boven-aardse.
Het is dan ook volkomen aanvaardbaar, dat deze schets van de wachtende Paulus leidt tot
het verlangen hem op zijn reis naar Rome te volgen: ‘Wel aan: het lust ons, hem, van wat
gevaar bevogten, // Daar heen te volgen, langs gevreesde watertogten, // En zeegevaren,
stout en moedig uitgestaan...’ (blz. 190). En het is eveneens aanvaardbaar, dat daaraan
geen invocatio meer wordt toegevoegd: de beschrijving van het visioen heeft het contact
met de hemel al gelegd.
Na deze inzet begint de narratio rustig en zakelijk. Achtereenvolgens komen de inscheping
en het vertrek aan de orde, het voorspoedig begin van de reis, de aankomst op Kreta, de
vergeefse waarschuwing van Paulus als de zeelieden besluiten ondanks het ver-gevorderde
seizoen door te varen. Hoogstraten houdt zich bij dit alles nauwgezet aan het Bijbelverhaal,
maar slaagt erin een vaart en levendigheid te bereiken zoals die niet eerder in De Kruisheld
waren voorgekomen. Het kroniekmatige wordt er niet helemáál door overwonnen, maar wel
boeiend genoeg gemaakt om de aandacht van de lezer vast te houden.
Dat is vooral zo in de beschrijving van de storm die tot de schipbreuk op Malta leidt (Hand.
27:14-44). Hoogstraten werkt ze breed uit, en levert daarmee een overtuigend bewijs van
58
zijn vermogen tot beeldend vertellen. Op de achtergrond van zijn beschrijving speelt - zoals
vrijwel steeds bij Renaissancistische en klassicistische dichters die een storm uitbeelden de herinnering mee aan de storm uit Aeneis I, die de Trojanen schipbreuk doet lijden op de
kust van Karthago. Maar Hoogstraten blijft opmerkelijk zelfstandig. Er valt bij hem geen
enkele reminiscens te ontdekken aan Aeolus en de razende stormwinden die uit hun kerker
zijn losgebroken. In plaats daarvan maakt hij op bijzonder gelukkige wijze gebruik van de
motieven uit het Bijbelverhaal. Ik geef een klein voorbeeld ter illustratie. In Handelingen
27:39-41 wordt verteld, hoe het schip op de kust van Malta stuurloos een inham binnendrijft
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Zie boven, blz. 67.
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en daarbij vastraakt op een zandplaat: ‘en het voorschip vastzittende, bleef onbeweeglijk,
maar het achterschip brak van het geweld der baren’. Bij Hoogstraten wordt dit:
Hier zette zig de kiel, gedwongen om te stranden,
Van barre zee gejaagt, zo vast in diepe zanden,
Gelyk een steile rots, opryzende uit den vloet,
Waar op het zeegeklots met felle slagen woedt,
5 De dolle baren tergt op zynen vasten wortel.
Het agterschip slaat door het zeegewelt te mortel,
En Maltaas oever schynt een doodelyke reê.
Het dondert slag op slag, en weêrligt over zee.
59
De noortse kaak neemt aan in scheuren en verslinden,
10 Beproeft zyn kragt op mars- en braamzeil, fok en blinden60,
Vermorzelt mast en steng, en reeds geknakten spriet,
Gelyk de zomerbui het zwak, en jeugdig riet.
Gebroke riemen, steng, en touwerk, door het rukken
Der winden, wyd, en zyd, in ongelyke stukken
15 Van een gereten, ziet men dryven op den stroom.
De dyning sleept ze weg: de zee brult zonder toom,
Op 's hemels voorbeschik, in woede los gelaten.
(blz. 202)

Na dit hoogtepunt komt het niveau aanmerkelijk lager te liggen. Bij het verhaal van de
gebeurtenissen op Malta gaat weer het betoog over de uitbeelding domineren. Zelfs het
wonder, dat Paulus bij het verzamelen van brandhout door een adder gebeten wordt en het
dier in het vuur afschudt zonder door het gif gedeerd te worden (Hand. 28:3-5), komt niet
goed uit de verf.
Ook Hoogstraten's poging om aan Paulus' aankomst in Rome het karakter van een
triomfantelijke intocht te verlenen, is eerder opmerkelijk dan geslaagd. Na een kort verblijf
in Puteoli, waar het gezelschap aan land is gegaan, wordt de reis naar Rome te voet
voortgezet: ‘En van daar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons
tegemoet...’ (Hand. 28:15a). Hoogstraten wil deze uittocht van de ‘broeders’ en de ontmoeting
met Paulus uitheffen boven het gewone. Nu het merveilleux chrétien hem daartoe niet ter
beschikking staat, neemt hij zijn toevlucht tot een allegorische voorstelling. Uit de hemel
daalt Christenliefde neer, vergezeld van Vreê met Godt, en mensen, van Barmhertigheit,
Herbergzaamheit in noot, Onnozelheit [= onschuld] en Liefde Godts [= voor God]. Deze
stoet van Christen-deugden doet in het hart van de broeders in Rome ‘'t vuur van liefde
blaken’, zodat zij het verlangen niet kunnen weerstaan hem tegemoet te gaan. ‘De Apostel
zag hier door de zynen haast genaken’ (blz. 214). Het is echter alles te geforceerd om veel
effect te hebben, in het bijzonder omdat de personifiëring niet veel verder gaat dan het
aanduiden van de namen met een hoofdletter.
Een soortgelijke stoet van allegorische personificaties, ter compensatie voor het
ontbreken van een merveilleux chrétien, hebben wij indertijd ook aangetroffen
61
in Wilhem de Derde van Rotgans. Ik acht het waarschijnlijk, dat Hoogstraten
dit voorbeeld voor ogen gehad heeft.
Aldus voorbereid, volgt dan de ‘intocht’. De beoogde aansluiting bij het epos is
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kaak: stormbui.
blinden: zeilen onder aan de boegspriet (WNT II, 2859).
Zie Deel I, blz. 737.
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dankende, dat hy tot hier toe buiten schroomen, // Voor pyn en banden, was door zyn gena
geleit’ (blz. 214). En even verder wordt nogmaals nadruk gelegd op het bereiken van het zo
lang nagestreefde doel: ‘Zie daar, d'Apostel zet in Rome zynen voet, // De groote hooftstadt,
met een onbezweken moet...’ (blz. 215).
Hiermee is dan de episode van de tocht naar Rome tot afsluiting gekomen en had ook
het zesde boek moeten eindigen. Dat is echter helaas niet het geval. Hoofdstuk 28 van
Handelingen vertelt nog meer, en Hoogstraten voegt dit daarom eveneens aan zijn boek
toe. Er volgen nog 150 regels, waarin het ongelukkig verlopende contact met de Joden van
Rome en de prediking van Paulus ‘in zijn eigen gehuurde woning’ aanleiding geven tot
uitvoerige beschouwingen. Dit aanhangsel is een compositorische fout, die opnieuw bewijst
dat Hoogstraten geen gevoel had voor de eisen van een epische structuur. Het zou immers
voor de hand hebben gelegen, deze 150 regels onder te brengen in het eerste deel van
boek VII - waar zij goed zouden hebben gepast - in plaats van ze vast te haken aan de
episode van de intocht. Maar blijkbaar woog voor Hoogstraten zwaarder, dat de grens tussen
beide boeken zou liggen op het punt, waar de Handelingen ophouden en hij op grond van
niet-Schriftuurlijke bronnen verder moest gaan.

Boek VII (1132 regels; blz. 221-256)
Het niet-Bijbelse boek van De Kruisheld valt uiteen in twee ongeveer even grote delen,
waarvan het eerste handelt over de lotgevallen van Paulus na zijn aanvankelijke vrijlating
door Nero, en het tweede over zijn nieuwe gevangenschap en zijn dood. De gegevens voor
de eerste periode zijn vrijwel alle ontleend aan de prekenbundel van Brandt, die voor de
tweede in hoofdzaak aan Vondel.
Hoogstraten zet zijn laatste boek ‘hooghdravend’ in, met een brede beschouwing van
ruim 100 regels over Paulus' prediking in Rome gedurende zijn eerste gevangenschap, de
‘Kragt des geloofs’ die hem daarbij bezielt, en de vrees van de Aziatische gemeenten voor
zijn leven. Daarna vermeldt hij, dat sommige geleerden menen de terechtstelling te moeten
plaatsen onmiddellijk na de twee jaar waarover Lucas spreekt (Hand. 28:30), maar dat dit
naar alle waarschijnlijkheid niet juist is. En dan volgt de uiteenzetting, zoals Brandt die geeft,
omtrent zijn vrijlating en een nieuwe reeks van reizen, eerst door Italië, dan naar Spanje,
62
en tenslotte naar de gemeenten in Klein-Azië en Griekenland. Ondanks de pogingen tot
dichterlijke aankleding blijft dit gedeelte een vaag en vrij rommelig verhaal.
De tweede helft van het boek is bevredigender uitgevallen, doordat Hoogstraten hier
vaster grond onder de voeten had. In plaats van de - eventueel reeds door Houbraken
berijmde - theoretische veronderstellingen van Brandt, vindt hij nu voor de dood van Paulus
een meer concrete en vooral een veel inspirerender bron: de Peter en Pauwels van Vondel.
De invloed daarvan is al dadelijk merkbaar. Als de apostel voor de tweede maal
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Deze opvatting, die o.m. steunt op de interpretatie van kleine indicaties in de Paulinische brieven, gaat
terug op de ‘vader der Kerkgeschiedenis’ Eusebius van Caesarea, die in de eerste helft van de 4e eeuw
een ' Εκκλησιαστική ίστορία in tien boeken schreef (van Christus tot 324). In caput 22 van het tweede
boek betoogt hij nadrukkelijk ‘dat Paulus niet den marteldood onderging tijdens het verblijf in Rome waar
Lucas over schrijft’. - Ik citeer naar de vertaling van Eusebius' Kerkelijke Geschiedenis door P. Dr.
Desiderius Fransen O.F.M. (Bussum 1946), blz. 75.
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Rome betreedt, zien wij hoe zijn woorden - evenals bij Vondel - ‘De Aartswichelaar, die
vast van wraakzugt zwanger gaat, // En Vestaas Nonnekoor doen hollen over straat’ (blz.
238), om bij Nero aan te dringen op zijn terechtstelling.
Hoogstraten richt zich overigens niet alleen naar de Peter en Pauwels. Ook in ander
opzicht volgt hij het voorbeeld van Vondel. Zoals deze in Joannes de Boetgezant een ruime
plaats had ingeruimd aan de legende, zo doet de Goudse dichter het nu in zijn leven van
Paulus. In de zes voorafgaande boeken was dit niet mogelijk geweest, omdat de Bijbelse
waarheid erdoor zou zijn aangetast. Maar het zevende boek steunde slechts op menselijke
overlevering, zodat toevoeging van legendarische motieven niet als onaanvaardbaar
64
verworpen behoefde te worden. Hoogstraten maakt daarvan gebruik om de haat van Nero
tegen Paulus te verklaren.
De eerste aanleiding voor die haat is, dat de gevangen apostel ‘zyn Sipier, en hem
bewakende soldaten (bekeert); die zig voor den Roomsen Raadt Christenen verklaren’
(marginale samenvatting op blz. 241). Uitgangspunt voor dit motief zal wel het optreden van
de ‘Rey van gekerstende soldaten’ in de Peter en Pauwels zijn geweest. Daar blijkt wel niet
dat zij juist door Paulus zouden zijn bekeerd, en over een cipier wordt niet gesproken, maar
deze gegevens vond Hoogstraten elders bij Vondel, namelijk in het tweede boek van De
Heerlyckheit der Kercke, reg. 736-740 (WB IX, blz. 850).
De ‘tweede schult’ van Paulus is de bekering van ‘Tekla, eene maagt uit Keizerlyken stam’
(blz. 242), gedurende zijn gevangenschap in Iconium. De bijzonderheden daarover ontleende
Hoogstraten - zoals in een noot wordt aangegeven - ditmaal aan Vondel's Brieven der Heilige
65
Maeghden. De elfde van deze brieven is er een van Thecla aan haar vriendin Tryphene,
voorafgegaan door een korte inleiding in proza, waarin Vondel de legende omtrent haar
66
samenvat. Het is deze inleiding, die ten grondslag ligt aan Hoogstraten's beschrijving van
Thecla's bekering en van de vergeefse pogingen haar om haar geloof ter dood te brengen.
Véél zwaarder is echter nog de ‘schuld’, die Paulus op zich laadt door de bekering van
‘Neroos boel’: de keizerin Poppaea Sabina! Over deze legende spreekt Vondel maar zéér
terloops, in één enkele regel van De Heerlyckheit der Kercke (II, 732). Hoogstraten maakte
hier dan ook gebruik van een andere bron. Een noot in de Goudse editie van De Kruisheld
- maar ontbrekend in de Amsterdamse uitgave - noemt die bron: ‘zie van hare [Poppaea's]
bekeering Goeree Aardbeschr. p.242. en verdre’ (blz. 249). Bedoeld worden De Kerklyke
67
en Weereldlyke Historien van Willem Goeree. Wanneer wij de bewuste plaats daarin
naslaan, blijkt dat Hoogstraten hier als zekerheid stelt wat door de historicus Goeree slechts
68
als de mening van ‘zommige’ wordt vermeld. Maar dat was het goed recht van de epicus,
en Hoogstraten weet er handig gebruik van te maken. Hij laat Nero, dol van woede, van
Paulus zijn Poppaea terug-eisen zoals zij was vóórdat ‘zij 't hof ontvlood, en 's Keizers min
met een’ (blz. 247). Tevergeefs uiteraard. En daarmee is het lot van Paulus in principe
bezegeld.
Na de episode over Poppaea wordt opnieuw Vondel de gids van Hoogstraten.
63
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Vgl. het tweede bedrijf van Peter en Pauwels, waar in de eerste scène de Aertsofferwichelaer en Cornelia
(‘Moeder der Nonnen van Vesta’) besluiten met hun ‘sleep’ van priesters en maagden een beroep op
Nero's ingrijpen te gaan doen, en zij in de derde scène inderdaad vóór de keizer staan (WB IV, resp. blz.
250-254 en 258-265).
Blijkens zijn instemming met het voltooide werk deelde ook Houbraken deze opvatting.
De naam van Tryphene wordt door Paulus genoemd in Rom.16:12.
WB IV, blz. 513.
Zie boven, blz. 52, noot 19.
Goeree noteert: ‘Onder andere dingen, die buyten Lukas van hem [= Paulus] worden aangeteekend,
verhaald Chrysosthomus, Dat hy te Roome den Schenker en het Bywyf van Nero zou gegroet hebben:
en veele twyffelen niet, of men moet voor dit Bywyf, Sabina Poppea verstaan, op welke Nero verslingerd,
haar eygen Man Rufus Krispinus, afgenomen en aan Sylvius Otho verknoopt had; dien hy in Gezandschap
naar Portugaal zond, op dat hy Poppea alleen had. En zommige zeggen, Dat deze Poppea door Paulus
tot het Kristen-Geloof gebragt is; ten zy misschien dat'er een dwaling in de Naam begaan word: zoo dat
het Neroôs tweede Vrouw Poppea Sabina zy geweest de Dogter van Titus Ollius. Dat'er egter eenige
van des Keyzer Neroôs Hofgezin, door hem tot het Geloof gebragt zyn, schynd men uyt zynen Brief aan
de Philippenzen te konnen afnemen, als hy zeyd; alle Heyligen groeten uw, en meest die van 't Huys
des Keyzers zyn. Willende Paulus misschien om 't gevaar des tyds, niemand by name noemen’. - Ik
citeer naar de tweede, posthume druk (Leiden 1730), blz. 242.
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Deze keert tot de Peter en Pauwels terug. In de eerste scène van het eerste bedrijf
69
verschijnen daar de geesten van Simon Toveraar en Elymas ten tonele, uit de hel naar de
aarde gezonden om de dood van Petrus en Paulus te bewerkstelligen. In vs. 167 van deze
scène kondigt Simon Toveraar aan: ‘Ick vliegh naer Neroos hof’, en Hoogstraten haakt
70
daarop in. Hij laat Simon aan de slapende Nero verschijnen om diens laatste aarzeling te
71
overwinnen: ‘Wat is een hant vol bloet? of hebt gy moet gebrek?’ (blz. 252). De keizer
schiet wakker uit zijn ‘benauwden droom’ en geeft bevel tot onmiddellijke terechtstelling van
Paulus.
Rustig en onversaagd volgt deze ‘den hofsoldaat’ naar de plaats van zijn dood, ‘Tot men
72
te Gutte, in 't end aan 't Salvis water kwam’ (blz. 254). Daar knielt hij neer, ‘En bid: ô Heilant!
hebt ge my by Godt verbeden, // Zie neder, na myn doodt, op uw verdrukte leden! // Myn
73
stryd is afgestreén: ik ben de werrelt moe’ (blz. 255). Dan valt de zwaardslag van de
scherprechter: ‘De wreetheit slaat op 't end van deze woorden toe, // En scheid het hooft
74
van 't lyf’ (blz. 255). Vervolgens wordt het boek besloten met ‘Paulus lof na dit volstandig
stryden’.
Het valt niet te ontkennen, dat Hoogstraten er met zijn beschrijving van Paulus' martelgang
in geslaagd is, opnieuw een episch niveau te bereiken. In vaart en dichterlijke bezieling blijft
deze episode beneden het peil van de eerste helft uit ‘de tocht naar Rome’. Daar staat
evenwel tegenover, dat hij ditmaal zijn stof - de legenden - zelfstandig bijeengezocht en tot
een goed sluitend geheel samengevoegd heeft. Hoeveel hij daarbij ook aan Vondel ontleend
heeft, toch heeft hij er iets min of meer eigens van weten te maken.
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Simon Toveraar: de tovenaar uit Samaria die door Petrus vervloekt werd, omdat hij voor geld de macht
wilde kopen door hand-oplegging de Heilige Geest uit te delen (Hand. 8:9-24). - Elymas: de tovenaar uit
Pafos die door Paulus met blindheid geslagen werd, omdat hij zich tegen diens prediking verzette (Hand.
13:6-11).
Dat hij daarvoor Simon Toveraar kiest, is in zoverre minder gelukkig dat deze de vijand van Petrus was
en niet van Paulus (zie vorige noot). Bij Vondel gaat de geest dan ook naar Nero's hof om de ondergang
van Petrus te bewerken (Peter en Pauwels, vs. 168; WB IV, blz. 234). - De keuze van Hoogstraten zal,
behalve door het feit dat Simon Toveraar in het drama uitdrukkelijk aankondigt naar Nero te gaan, wel
mede bepaald zijn door Vondel's voorstelling van hem als leider van de beide helse geesten.
Vgl. Joannes de Boetgezant V,38, waar Herodias tot Herodes zegt: ‘Ontzietge met een hant vol bloets
mijn' moedt te koelen?’ (WB IX, blz. 753).
Vgl. Peter en Pauwels, vs. 1602: ‘Zoo dra men nu te Gutte, aen 't Salvisch water, quam..’ (WB IV, blz.
292).
Vgl. Peter en Pauwels, vs. 1621b-1622: ‘hy roept: Godt reickt my d'armen toe. // De weerelt is mijn kruis:
ick ben de weerelt moe’ (ibidem).
Vgl. Peter en Pauwels, vs. 1623-1624: ‘De Wreetheit, op dat woort, met schitterende zwaerde, // Trof
toe, en onvoorziens lagh 't hooft geploft ter aerde’ (ibidem).
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De structuur
Na dit alles behoeft er over de structuur niet veel meer te worden gezegd. Het is duidelijk,
dat er in De Kruisheld van een eigenlijke compositie geen sprake is. De gang van het verhaal
wordt volledig en uitsluitend bepaald door de chronologie der gebeurtenissen. Verband
tussen die gebeurtenissen wordt slechts gelegd voor zover dat ook in de Handelingen
gebeurt; verder blijft het bij juxta-positie. Alleen in de tweede helft van het laatste boek valt
enige ordening van de stof door de dichter waar te nemen, maar het is de uitzondering die
de regel bevestigt.
Er is - althans structureel - géén centrale gedachte die het geheel overkoepelt en daarvan
een eenheid maakt. Er is zelfs geen eigenlijke hoofdhandeling, die zich van meer bijkomstige
episoden laat onderscheiden. Alle gebeurtenissen worden als gelijkwaardig náást elkaar
gesteld. Wanneer aan de ene wat meer aandacht wordt besteed dan aan de andere, gaat
dit terug op meerdere uitvoerigheid in het Bijbelverhaal of het is een gevolg van omkleding
met ‘aanspraken’ en ‘bedenkingen’. De enige maal, dat er binnen het verhaal wordt uitgebreid
- de rede van Paulus op de Areopagus -, blijft die uitbreiding in de lucht hangen, omdat zij
voor het verloop van de handeling irrelevant is.
Naast de held komen géén neven-figuren voor, die een rol van enige betekenis spelen.
De personen, wier namen worden genoemd, zijn nooit meer dan incidentele tegenspelers
of medestanders van Paulus in een bepaalde episode, en worden direct daarna weer
losgelaten.
Als wij bij dit alles nog voegen dat het verhaal ab ovo wordt verteld en dat het merveilleux
slechts in de laatste boeken min of meer tersluiks een plaats vindt, is er geen andere conclusie
mogelijk dan dat De Kruisheld structureel op vrijwel alle denkbare punten afwijkt van de
eisen, waaraan volgens de theorie een epos behoorde te voldoen.

§ 6. Conclusie
75

Indertijd heb ik De Kruisheld een half-epos genoemd, en ik acht dat nog altijd de best
mogelijke karakteristiek. In bepaalde opzichten immers vertoont dit werk uitgesproken epische
trekken, terwijl het in andere even uitgesproken in strijd is met de beginselen van het genre.
Daarbij mogen wij echter niet over het hoofd zien dat De Kruisheld niet als zodanig werd
opgezet, maar er door zijn twee auteurs onbedoeld een gewòrden is. Zijn half-epische
karakter is het gevolg van de ontstaansgeschiedenis en niet van een bewuste poging een
andersoortig Bijbel-epos te schrijven dan dat van Vondel.
De Kruisheld was evenwel het éérste werk, dat zich na de verschijning van Joannes de
Boetgezant als Bijbels epos presenteerde. En het deed dat in een periode van algemene
onzekerheid omtrent de normen en voorbeelden, waaraan men zich bij literaire arbeid te
houden had. In het bijzonder gold dit voor het Bijbel-epos, waarvoor de 17de eeuw nog geen
bindende regels had kunnen vinden. Onder deze omstandigheden kon De Kruisheld, juist
vanwege zijn afwijkende aspecten, gemakkelijk worden gezien als een alternatieve vorm
van het Bijbels heldendicht, naast die van Vondel. Lag hier misschien een uitweg uit de
impasse waarin het genre nog altijd verkeerde? Was er niet iets voor te zeggen, naar dit
nieuwe voorbeeld het spel van de dichterlijke verbeelding - waarmee Vondel in de Joannes
bij gelovige lezers zoveel
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W.A.P. Smit, La vogue.., blz. 342 (Twaalf Studies, blz. 105).
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weerstand opriep - tot een minimum te beperken en de nadruk te leggen op Bijbelgetrouwheid
en rechtstreekse stichting?
Het is zeker niet zo, dat De Kruisheld van doorslaggevende betekenis is geweest voor de
wijze waarop het Bijbel-epos zich in het tweede en derde decennium van de 18de eeuw is
gaan ontwikkelen. Daarvoor was dit werk niet belangrijk genoeg, en deden zich in die tijd
zowel de vernieuwingsdrang als de zucht tot godsdienstige bespiegeling en moralisatie te
algemeen gelden. Maar het feit ligt er nu eenmaal dat de lange reeks afwijkende
verschijningsvormen, die het Bijbel-epos van de 18de eeuw vertoont, juist met dit half-epos
inzet. Dat rechtvaardigt het vermoeden van enige samenhang, ook als wij daarnaast ruimte
laten voor allerlei andere factoren. Weliswaar is De Kruisheld blijkbaar geen succes geweest;
na de beide edities van 1712 is het nooit tot een herdruk gekomen. Maar beÏnvloeding van
latere auteurs behoeft niet samen te gaan met populariteit bij de lezers. Ik meen dan ook,
dat er van de tweeslachtigheid in De Kruisheld een katalyserende werking is uitgegaan, die
het opkomen van nieuwe typen Bijbel-epos heeft bevorderd en versneld.
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Hoofdstuk IV
De Bijbelse epen van Joan de Haes
1714; 1723
§ 1. Het proefschrift van H.M.J. van Galen
Twee jaar na De Kruisheld, in 1714, verscheen Judas de Verrader van de Rotterdamse
dichter Joan de Haes, in 1723 gevolgd door diens epische bewerking van het Bijbelboek
Jona: Jonas de Boetgezant.
Aan deze twee werken heeft H.M.J. van Galen in 1970 een proefschrift gewijd onder de
1
titel De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes. In het vorige hoofdstuk is deze studie
2
reeds even ter sprake gekomen, maar hier dien ik er - als inleiding op mijn onderzoek naar
aard en betekenis van De Haes' epische werk - uitvoeriger op in te gaan.
De voornaamste verdienste van Van Galen is, dat hij voor het éérst de epische
Bijbelbewerkingen uit het eerste kwart van de 18de eeuw aan een serieuse bespreking en
analyse heeft onderworpen. Want al staan in zijn boek uiteraard de beide gedichten van
Joan de Haes centraal, ook aan de overige Bijbel-epiek uit deze periode wordt de nodige
aandacht geschonken. Terecht heeft Van Galen ingezien, dat het niet mogelijk is het werk
van De Haes te bespreken buiten verband met de contemporaine ontwikkeling van het genre
waartoe het behoort, al zou het alleen zijn om te kunnen vaststellen in hoeverre de Judas
en de Jonas daardoor werden beïnvloed. Hij betrekt daarom bij zijn onderzoek alle ‘lange
epische bijbelse gedichten uit de periode 1662-1723’ d.w.z. vanaf de opkomst van het genre
in onze literatuur met Vondel's Joannes de Boetgezant tot en met de verschijning van De
Haes' Jonas. Behalve met het Bijbel-epos van Vondel vergelijkt hij de beide gedichten van
De Haes dus voortdurend ook met De Kruis-held van Pieter Rabus (1681), De Kruisheld
van Jan van Hoogstraten (1712) en Het Leven van de Koning en Propheet David door
3
Koenraet Droste (1716).
Het eigenlijke doel van Van Galen is ‘een bijdrage te leveren tot het onderzoek van de
literatuur uit het eerste kwart van de achttiende eeuw’, die tot dusver nog nauwelijks
belangstelling van de literatuur-historici heeft ondervonden. Voor zover er door hen aan
deze periode aandacht werd besteed, beperkten zij zich tot het werk van ‘de buitenbeentjes’
zoals Luyken, Poot, Van Swaanenburg en Zeeus. ‘Dat is heel begrijpelijk’, - aldus Van Galen
- ‘maar op die manier is het niet mogelijk, een vervalperiode als vervalperiode te beschrijven.
Dat kan alleen door een figuur te kiezen die karakteristiek is voor zo'n tijdperk. Welnu, Joan
4
de Haes is een van demeest typerende exponenten van de achteruitgang’.
Deze doelstelling heeft de opzet van zijn studie volledig bepaald. Het epische werk

1
2
3
4

H.M.J. van Galen, De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes (1685-1723), diss. Leiden, (z.pl. en jr.
[Tilburg 1970]). - Ik duid dit werk verder aan als Bijb. ged. J. de Haes.
Zie boven, blz. 45-46.
H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 47-48.
Ibidem, blz. 1.
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van De Haes wordt in de eerste plaats besproken als uitgangspunt voor een karakterisering
van de verval-verschijnselen uit de betrokken periode. Dit gaat zelfs zó ver, dat Van Galen
aan een afgeronde behandeling van de Judas en de Jonas niet toekomt. Allerlei aspecten
van deze twee werken worden aan de orde gesteld en met citaten uitvoerig toegelicht, maar
een bespreking ervan als samenhangend gehéél blijft achterwege. Het gevolg is, dat de
lezer geen duidelijk beeld krijgt van wat Joan de Haes in zijn grote Bijbel-gedichten nu
eigenlijk gewild en al dan niet bereikt heeft. Wij komen precies te weten, op welke wijze de
dichter als imitator te werk is gegaan en aan wie de verschillende stof- en vorm-elementen
werden ontleend, maar niet wat het resultaat van dit alles is geweest. Op de compositorische
aspecten van de Judas en de Jonas gaat Van Galen nauwelijks in, terwijl ook naar de
poëtische en stilistische qualiteit van de versificatie geen onderzoek wordt ingesteld. Wat
de literaire evaluatie van De Haes' werk betreft, moeten wij het doen met de terloopse
opmerking van Van Galen, dat de dichter na zijn dood spoedig vergeten werd ‘en m.i. niet
ten onrechte, ofschoon ik voor Judas de Verrader en een vijftal gelegenheidsgedichten wel
5
enige waardering kan opbrengen’.
Er wordt dus in dit proefschrift niet helemaal recht gedaan aan de twee Bijbeldichten, die
er blijkens de titel het onderwerp van vormen. Maar afgezien daarvan valt er veel te
waarderen. Met scrupuleuse nauwgezetheid signaleert Van Galen de kenmerkende
eigenaardigheden van De Haes' werkwijze, vergelijkt ze met die van zijn tijdgenoten, stelt
de problemen die daarmee samenhangen, en zoekt tenslotte naar een verklaring of een
ontwikkelingslijn. Achtereenvolgens komen aan de orde: 1. de literaire stromingen en
religieuse opvattingen die De Haes' Bijbel-gedichten beïnvloed zouden kunnen hebben; 2.
de vraag of deze laatste als epen mogen worden aangemerkt, een vraag waarbij ook het
gelijksoortige werk van Rabus, Hoogstraten en Droste wordt betrokken; 3. de verschillende
manieren waarop De Haes zijn voorbeelden imiteert en die een ontwikkeling te zien zouden
6
geven ‘van beperkte creativiteit naar niet-creatieve translatio’ ; 4. het probleem van de
dichterlijke vrijheid in verband met de vereiste eerbied voor de Bijbeltekst; 5. het gebruik
van het merveilleux in de Bijbelse epiek tussen 1662 en 1723.
Voor elk van deze vijf punten geef ik kort de conclusie aan waartoe Van Galen komt,
zoveel mogelijk met diens eigen woorden.
ad 1. De Haes is aanvankelijk een overtuigde vertegenwoordiger van de Vondeltraditie.
Het is zelfs mogelijk, Judas de Verrader vanwege de ‘zwaarte’ van de Vondel-imitatie als
een eindphase van die traditie te zien. Als gevolg van de felle aanvallen, die in de
Poëten-oorlog tegen de Vondel-naäperij ontketend werden, zag hij zich echter ‘gedwongen
naar andere mogelijkheden om te zien’. Hij zocht toen aansluiting bij de oude
7
Protestants-Nederlandse traditie van ‘vrome, stichtelijke gelegenheidspoëzie’.
ad 2. Zoals ook uit de titel van zijn proefschrift blijkt, beschouwt Van Galen de Judas en
de Jonas nièt als Bijbelse epen. Naar zijn mening mogen zij slechts ‘lange epische bijbelse
gedichten’ worden genoemd. Als nadere genre-aanduiding geeft hij voor Judas de Verrader
op: ‘dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse persoon’ en voor Jonas de Boetgezant:
‘mengvorm van een dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse persoon en een berijmde
8
preek’.
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Ibidem, blz. 22.
Ibidem, titel van hoofdstuk III (blz. 84-137).
Ibidem, blz. 45.
Ibidem, blz. 47.
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ad 3. Het feit dat de Poëten-oorlog voor De Haes voortzetting van de Vondelimitatie in de
trant van Judas de Verrader onmogelijk maakte, is funest geweest voor zijn poëzie. ‘Tussen
1714 en 1723 ontwikkelt De Haes zich van dichter tot rijmer; het weinige wat aan creativiteit
aanwezig was, verdwijnt en maakt plaats voor de dienstbaarheid van de vertaler van het
9
werk van anderen’.
ad 4. In 1714 volgde De Haes Vondel ook in diens opvatting omtrent de verhouding tussen
dichterlijke vrijheid en gebondenheid aan de Bijbeltekst. In 1723 blijkt hij echter een veel
strenger standpunt in te nemen. ‘Een van de oorzaken hiervan is zeker geweest de
poëtenstrijd om Vondel. Invloed van Houbraken en Van Hoogstraten en Droste is niet
ondenkbaar en het is zelfs mogelijk, dat de theorieën van Boileau hier en daar een zekere
10
rol hebben gespeeld’.
ad 5. Ten aanzien van het merveilleux geldt ongeveer hetzelfde. ‘In Judas de Verrader
maakt de dichter in navolging van Vondel op grootse wijze gebruik van op de bijbel
11
gefundeerd “merveilleux chrétien”’. In Jonas de Boetgezant doet hij dit niet meer,
waarschijnlijk onder dezelfde invloeden als bij punt 4 werden aangegeven.
Zoals verder-op in dit hoofdstuk zal blijken, ben ik het op verschillende punten niet met
Van Galen's conclusies eens. In het bijzonder geldt dit voor zijn opvatting, dat de Judas en
de Jonas niet als Bijbelse epen kunnen worden beschouwd. Ook meen ik, dat hij de betekenis
van de Poëten-oorlog voor de latere ontwikkeling van De Haes overschat en op grond
12
daarvan de Jonas te veel ziet als ‘een grote stap terug’. Dit neemt echter niet weg, dat ik
oprechte waardering heb voor de conscientieuse wijze waarop hij bij zijn onderzoek te werk
is gegaan, voor de vele gegevens die hij heeft bijeengebracht, en voor zijn nauwgezette
opgave van de talloze ontleningen of reminiscensen in de betrokken gedichten. Ik heb van
dit alles voor mijn hoofdstuk over De Haes veel profijt gehad.

§ 2. De auteur en de uitgaven van zijn epiek
De auteur
Dank zij de onderzoekingen van Van Galen, met name ook in het gemeente-archief van
13
Rotterdam, zijn wij omtrent de familie-omstandigheden van Joan de Haes vrij goed ingelicht.
Wat ons daarin vooral opvalt, is hoezeer de nauwe betrekkingen tussen de leden van de
Rotterdamse vriendenkring in zijn persoon als het ware gestalte gekregen hebben.
Joan's grootvader Jan Albertsen de Haes is tweemaal gehuwd geweest, eerst met Neeltie
Aerts Verstolc - die binnen de twee jaar stierf - en vervolgens met Maria Frans Oudaan, een
zuster van de dichter Joachim Oudaan. Van Galen heeft niet kunnen vaststellen, uit welk
van deze beide huwelijken Joan's vader Frans geboren is en of deze dus een echte dan wel
een aangetrouwde oomzegger van Oudaan was. Op grond van de namen acht ik echter het
eerste verreweg het meest waarschijnlijk. Wij weten namelijk dat uit het huwelijk van Jan
de Haes met Neeltie Verstolc een zoon geboren is, die naar zijn grootvader Albert werd
genoemd; dit wijst erop dat
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Ibidem, blz. 84.
Ibidem, blz. 138.
Ibidem, blz. 166.
Ibidem, blz. 84.
Ibidem, blz. 17-20. Vgl. ook C.M. Geerars, Hubert Korneliszoon Poot, diss. Utrecht (Assen 1954), blz.
467-468.
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deze zoon het eerste mannelijke kind van Jan de Haes is geweest. Aangezien deze Albert
op 4 februari 1653 geboren werd, is het uitgesloten dat zijn moeder vóór haar dood op 12
mei van datzelfde jaar nog een tweede zoon ter wereld zou hebben gebracht. Daar komt
nog bij, dat ook de naam van Joan's vader - Frans - naar het tweede huwelijk wijst. Nu Jan
Albertsen zijn oudste zoon naar zijn vader had vernoemd, lag het voor de hand dat een
tweede zoon naar de grootvader van moederskant zou heten. Frans is dan ook een volkomen
begrijpelijke naam voor de zoon van Maria Frans(dr.) Oudaan, maar niet voor die van Neeltie
Aerts(dr.) Verstolc.
Hoe dit ook zij, in ieder geval is Frans opgegroeid in een gezin, waarvan Oudaan's zuster
het middelpunt vormde en waarin de dichter een geregelde gast zal zijn geweest. De invloed,
die daarvan op Joan's vader is uitgegaan, werd stellig niet bepaald door de aard van de
verwantschap.
Frans de Haes trouwde in november 1683 te Rotterdam met Cornelia Brandt, een dochter
van Vondel's levensbeschrijver Geeraardt Brandt. Uit dit huwelijk werd op 3 november 1685
- eveneens te Rotterdam - een zoon geboren, die naar zijn grootvader van vaderskant Joan
werd genoemd: de auteur om wie het ons hier te doen is, achterneef van Joachim Oudaan
en kleinzoon van Geeraardt Brandt.
Joan was nog geen vijf jaar, toen zijn vader in september 1690 stierf. In het begin van
1696 hertrouwde zijn moeder met Reinier Leers, waardoor hij verder in het gezin van zijn
stiefvader opgroeide. Op 20-jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met Cornelia de Haes,
dochter van zijn half-oom Albert de Haes; de verbintenis, op 22 maart 1706, vond plaats
buiten gemeenschap van goederen. Dit leidde tot moeilijkheden, toen Cornelia ruim twee
jaar later, op 23 september 1708, overleed. Uit een aantal gedichten van Joan blijkt, dat
bloedverwanten aanspraak maakten op (een deel van) haar erfenis aan zijn zoon Frans,
die op 18 april 1708 uit hun huwelijk geboren was. De zaak is in zoverre voor ons van belang,
14
dat een echo ervan doorklinkt in de hekeling van de geldzucht in Judas de Verrader.
Joan de Haes is na de vroege dood van zijn vrouw nooit hertrouwd. Hoewel hij in
verschillende notariële acten te Rotterdam als koopman wordt genoemd, komen er in de
protocollen weinig gegevens voor omtrent zakelijke.transacties; blijkbaar was hij vermogend
15
genoeg om het grootste deel van zijn tijd aan poëzie en studie te wijden. Vanaf 1711 heeft
hij geregeld gepubliceerd. Daarbij raakte hij al spoedig betrokken bij de Poëten-oorlog,
waarin hij een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld. In twee van de polemieken, die in deze
oorlog te onderscheiden vallen, had hij zich tegen felle aanvallen te verweren. In de eerste
was Jakob Zeeus zijn grote tegenstander en ging het vooral om de verzen van De Haes
zelf, die gehekeld werden als kreupeldicht en plagiaat. De tweede polemiek, bekend als ‘de
strijd om Vondel’, ontbrandde naar aanleiding van de voorrede, die Joan de Haes had
toegevoegd aan zijn uitgave van R. Ansloos Poezy (Rotterdam 1713) en waarin Vondel als
zon van de Nederlandse Parnas-hemel verheerlijkt werd. Ditmaal kwam de aanval van de
Journal Litéraire, uitgegeven door een Frans-Nederlandse vriendengroep in Den Haag
16
waarvan Justus van Effen deel uitmaakte. Ook in andere polemieken is Joan de Haes
verwikkeld geraakt; deze waren echter van meer plaatselijke of persoonlijke
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Zie beneden, blz. 85, 87, 89.
C.M. Geerars, H.K. Poot, blz. 468.
Zie voor deze beide polemieken: E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het
Nederlandsche tooneel ('s-Gravenhage 1915), resp. blz. 35-41 en blz. 61-70. Kossmann noemt in dit
verband Justus van Effen niet; men vindt deze echter als medewerker aan de Journal Litéraire vermeld
2
bij J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V (Haarlem 1924), blz. 98.
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aard en houden ‘met den Poëtenoorlog alleen in zooverre verband, dat zij opkomen tegen
de destijds zoo ergerlijk optredende vleierij in versvorm van Regeeringspersonen en andere
17
rijke Maecenassen’.
Op 12 februari 1723 overleed Joan de Haes, nog slechts 37 jaar oud, in zijn huis aan de
Nieuwehaven te Rotterdam. Vier dagen later werd hij in de Grote Kerk begraven. Zijn zoon
Frans moest toen nog vijftien jaar worden.

Judas de Verrader
Het eerste van De Haes' twee Bijbelse epen verscheen in 1714. Het titelblad van deze
uitgave luidt:
Judas // de // Verrader // Begrepen in drie boeken // door // Joan de Haes. //
vignet // Te Rotterdam // By Joannes Hofhout, // MDCCXIV.
Het werk werd in 1720 herdrukt, toen de auteur het opnam in de uitgave van zijn
verzamelde poëzie: Gedichten van Joan de Haes. Hier by komt F. Sidneis Verdediging der
Poëzy [,] uit het Engelsch vertaelt (Rotterdam, bij Maarten van Loon, 1720). Deze
verzamel-editie vormt een lijvig boekwerk-in-quarto van ongeveer 770 bladzijden. De vertaling
van Sidney's Defence of Poesie, die De Haes in 1712 had gepubliceerd en waarop hij 18
terecht - trots genoeg was om ze ondanks de proza-vorm aan zijn gedichten toe te voegen,
neemt er (met voorwerk) ruim 100 van in beslag. De ereplaats is echter voor Judas de
Verrader, waarmee de bundel wordt geopend. Van het voorwerk werd alleen het ‘Aen den
Lezer’ toegevoegd. De lof- en drempeldichten zijn, evenals die uit andere publikaties,
overgeheveld naar de rubriek ‘Toezangen aen Joan de Haes’ (blz. 647-726), waarin alle
verzen werden opgenomen die niet dóór maar vóór de dichter waren geschreven: verjaars-,
bruilofts-, geboorte- en lofdichten. Twee van de zeven liminaria voor de Judas werden daarbij
19
echter weggelaten.
In 1724, een jaar na de dood van De Haes, verzorgde Hubert Kornelisz. Poot een nieuwe
presentatie van diens verzameld werk: Alle de gedichten van Joan de Haes. Hier by komt
F. Sidneis Verdediging der Poëzy [,] uit het Engelsch vertaelt. In twee deelen (Delft, bij
Reinier Boitet, 1724). Een eigenlijke nieuwe editie is dit niet. Wij hebben hier te doen met
een titel-uitgave van Gedichten 1720, vermeerderd met wat Joan de Haes nadien nog
geschreven had. De paginering van het toegevoegde gedeelte sluit bij die van 1720 aan.
Slechts aan het begin en het einde werden, waar dit voor een goede aansluiting wenselijk
was, enkele bladzijden opnieuw gezet. De scheiding in twee delen werd verkregen door
halverwege het geheel, bij het begin van een nieuw vel, een titelblad aan te brengen voor
het Tweede Deel. Hoe willekeurig deze twee-deling is, blijkt uit het feit, dat het laatste blad
van Deel I de Franse titel bevat van de rubriek ‘Vertalingen’ (met blanco verso-zijde), terwijl
de rubriek zelf in Deel II volgt. - Judas de Verrader is in 1724 ten opzichte van de editie-1720
geheel onveranderd gebleven.

Jonas de Boetgezant
Het tweede grote Bijbeldicht van Joan de Haes verscheen in het jaar van zijn dood. In
verband met de sterfdatum - 12 februari - is het onzeker, of hij de ver-

17
18
19

2
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang , deel V, blz. 106. Vgl. ook E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen, blz. 41.
H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 21
Zie beneden, blz. 87, noot 33.
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schijning daarvan nog heeft beleefd. Het titelblad kondigt aan:
Jonas // de // Boetgezant, // of // Poëtische // uitbreiding // zyner histori // door //
Joan de Haes. // Hier by komen eenige Aenmerkingen des Dichters over de
Uitbreiding. // vignet // Te Delf // By Reinier Boitet // MDCCXXIII.
In 1724 werd uiteraard ook de Jonas door Poot bij zijn uitbreiding van de Gedichten 1720
tot Alle de gedichten betrokken. Tot een herdruk heeft dit echter niet geleid. De nog
onverkochte exemplaren van de editie-1723 kregen in plaats van het oorspronkelijke titelblad
een Franse titel en werden vervolgens (met behoud van de eigen paginering) aan deel II
van Alle de gedichten toegevoegd. Dit leidde ertoe, dat de Jonas daarin helemaal achteraan
komt, zelfs nà de omvangrijke ‘Blatwyzer der gedichten’, waarin hij wel vermeld wordt maar
zonder verwijzing naar een bladzijden-nummering. Tot een werkelijke her-uitgave is het
nooit gekomen.

§ 3. Judas de Verrader
Het ‘Aen den Lezer’ van de Judas is gedateerd op 1 maart 1714. Joan de Haes heeft zijn
eerste Bijbeldicht dus ongeveer twee jaar na het verschijnen van de Amsterdamse editie
van Hoogstraten's De Kruisheld voltooid. Die tussentijd is lang genoeg om het mogelijk te
maken, dat hij eerst aan zijn epos begonnen is nadat hij dat van zijn oudere vriend Jan van
Hoogstraten had leren kennen. Zekerheid daaromtrent hebben wij echter niet. Theoretisch
is het even goed denkbaar, dat hij reeds aan zijn epos werkte of althans het concept daarvan
gereed had, toen hij met De Kruisheld in aanraking kwam. Met het oog op de volledige
afwezigheid van enige invloed van Hoogstraten's half-epos op de Judas heb ik aanvankelijk
20
gemeend, dat wij dit laatste als waarschijnlijk dienden te beschouwen. Bij nader inzien ben
ik daar echter op teruggekomen. De omvang van het epos (1486 regels) is te beperkt om
de veronderstelling te rechtvaardigen dat Joan de Haes er langer dan twee jaar aan zou
hebben gewerkt. Dit klemt te meer, als wij in aanmerking nemen dat Jonas de Boetgezant
hem blijkens zijn voorbericht hoogstens acht maanden kan hebben gekost. Nu is de Jonas
met zijn 892 regels wel een heel stuk korter dan de Judas, maar daar staat tegenover dat
er niet minder dan 32 bladzijden toelichtende ‘Aenmerkingen’ op volgen, die in de Judas
geen aequivalent hebben. Bovendien wordt in het ‘Aen den Lezer’ van laatstgenoemd werk
zó nadrukkelijk een opvatting verdedigd, tegengesteld aan die van Arnold Houbraken in het
voorbericht van De Kruisheld, dat het nauwelijks mogelijk is er geen bestrijding van diens
standpunt in te zien. Natuurlijk is het op zichzelf niet onmogelijk, dat Joan de Haes daarin
achteraf zijn standpunt tegenover dat van Houbraken stelde, terwijl de Judas zelf buiten
deze tegenstelling om was ontstaan. Maar waarschijnlijk lijkt mij dit niet. Daarvoor is de
opzet ervan te uitgesproken - om niet te zeggen: te programmatisch - de tegenpool van die
in De Kruisheld.
Ik meen daarom, dat wij ons de ontstaansgeschiedenis van Judas de Verrader ongeveer
als volgt moeten voorstellen. Toen in 1712 De Kruisheld verscheen, zal De Haes die
ongetwijfeld - als voortgekomen uit de vriendenkring waartoe hij krachtens

20

W.A.P. Smit, La vogue de lèpopèe biblique dans les Pays Bas au XVIIIe siècle, in: ètudes Germaniques
XIX (1964), blz. 337-348; herdrukt in: id., Twaalf studies (Zwolle 1968), blz. 99-111. De opmerking over
de conceptie van Judas de Verrader resp. op blz. 343 en blz. 106. Van Galen sluit zich bij deze
veronderstelling aan (Bijb.ged. J. de Haes, blz. 141).
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geboorterecht behoorde - met veel verwachting ter hand hebben genomen. Maar de lezing
kan niet anders dan een teleurstelling voor hem zijn geweest. Als vurig bewonderaar van
Vondel moet hij zich gegriefd hebben gevoeld door de wijze waarop hier werd afgeweken
van het voorbeeld dat deze voor de epische bewerking van Bijbelstof had gegeven, en nog
meer door de laatdunkende kenschets van diens meriveilleux chrètien als ‘ydele
hersenschimmen’ en ‘bedrieglyke eigen vindingen’ in het voorbericht van Houbraken (al
21
noemde deze dan geen naam). Het zal hem natuurlijk niet ontgaan zijn, dat Hoogstraten
geprobeerd had zo dicht mogelijk bij Vondel's Joannes de Boetgezant aan te sluiten als
Houbraken's oorspronkelijke opzet achteraf toeliet, en hij zal waardering hebben gehad voor
de Vondeliaanse inslag die zijn vriend in de boeken VI en VII had weten aan te brengen.
Vermoedelijk heeft hij met voldoening geconstateerd, dat in de Goudse editie het
aanstootgevende ‘Aen den Lezer’ van Houbraken vervallen was. Maar dit alles nam niet
weg, dat hij - terecht - De Kruisheld als anti-Vondeliaans bleef zien. Bij een zo duidelijke
aantasting van de Vondel-traditie kon hij niet blijven zwijgen. Er moest een antwoord op
komen, waaruit overtuigend bleek dat Vondel gelijk had en De Kruisheld geen navolging
verdiende.
In de sfeer van de Poéten-oorlog had het voor de hand gelegen, dat Joan de Haes zijn
weerwoord gegeven zou hebben in de vorm van een verontwaardigd en schamper hekeldicht.
Dat deed hij echter niet. In plaats van een rechtstreekse aanval koos hij de indirecte vorm
van een tegen-demonstratie. Bij het kiezen van deze vorm zal niet alleen de overweging
hebben voorgezeten dat het effect groter zou zijn, omdat voor- beelden meer trekken dan
leringen. De Haes' vriendschap met Jan van Hoogstraten is stellig mede een belangrijke,
misschien zelfs de doorslaggevende factor geweest. De Kruisheld stond nu eenmaal op
Hoogstraten's naam, zodat een aanval op het gedicht onvermijdelijk als een aanval op hèm
zou worden opgevat. En daar lag de moeilijkheid! De Kruisheld was anti-Vondeliaans, maar
Hoogstraten was dat niet. De Haes zal het zijn vriend dan ook niet hebben willen aandoen,
hem aan te vallen op een punt waaromtrent zij in wezen niet tegenover elkaar stonden. Maar
dan kon de anti-Vondeliaanse tendens van De Kruisheld slechts bestreden worden door de
superioriteit van de Vondel-traditie met een eigen dichtwerk in het licht te stellen en de
conclusie aan de lezers over te laten.
Ik herhaal dat het bovenstaande niet meer is dan een hypothese. Maar zij laat zich
gemakkelijk verenigen met de feitelijke gegevens waarover wij beschikken. En bovendien
helpt zij de excessieve Vondel-navolging verklaren, die Judas de Verrader kenmerkt en die
er Van Galen toe bracht op te merken dat deze ‘de indruk (wekt) op z'n eentje een aparte
22
fase in de Vondeltraditie te vertegenwoordigen’.
- Een volgende vraag is, hoe Joan de Haes ertoe kwam juist het verraad van Judas als
onderwerp voor zijn tegen-demonstratie te kiezen. Ook daarop valt slechts een hypothetisch
antwoord te geven, maar ook ditmaal zijn er naar mijn mening toch wel enkele aanwijzingen.
Als voornaamste daarvan zie ik de samenhang met Vondel's Joannes de Boetgezant. Aan
het begin van zijn vierde boek laat Vondel Lucifer aan de Helleraad uiteenzetten, hoe God
bezig is door Johannes en Jezus de macht van het Kwaad te bestrijden. Daarom moeten
die beiden worden uitgeschakeld: ‘Het is nu waeckens tijt. 't zy afgezant, of heer, // Zy
zwoeren ons bederf: men ga hun bey te keer. // Joannes moet'er eerst, en dan de meester
23
kleven’. In de laatste drie
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boeken van Vondel's epos wordt dan uitgebeeld, hoe Lucifer de eerste helft van zijn plan
volvoert en de dood van Johannes weet te bewerkstelligen. Het tweede deel van dit plan
wordt verder, althans als onderdeel van de handeling, buiten beschouwing gelaten. En daar
knoopt Joan de Haes nu juist bij aan. In het eerste boek van de Judas is de Helleraad
opnieuw bijeen en ontvouwt ‘de grootvorst van den nacht’ - zoals ook Vondel in Joannes
IV, vs. 6, Lucifer had genoemd - zijn verdere voornemens. Johannes is inmiddels uit de weg
geruimd:
Nu moet, het ga, hoe 't will', de meester ook van kant,
En volgen op het spoor van zynen afgezant.
Wat baet my anders 't geen ik immer heb begonnen,
Zoo ik in 't hooftwerk word verschalkt en overwonnen?
(blz. 7)

Evenals bij Vondel wordt vervolgens in drie boeken de volvoering van dit plan uitgebeeld.
24
De Judas is niet enkel een navolging, maar ook een vervolg van de Joannes. Joan de Haes
wilde niet alleen maar imiteren; het was er hem om te doen, te bewijzen dat het werk van
Vondel in diens geest en trant kon worden vóórtgezet. Dat hij daarin niet slaagde, omdat hij
vooral compositorisch niet opgewassen bleek tegen de taak die hij zichzelf gesteld had,
doet aan deze bedoeling niet af. Er wordt door verklaard, waarom hij zich op Judas als
instrument van Lucifer concentreerde, zoals Vondel het gedaan had op Herodes.
Ongetwijfeld heeft een persoonlijke factor de aantrekkelijkheid van dit onderwerp voor de
dichter nog vergroot. In zijn tijd werd het verraad van Judas uitsluitend verklaard uit diens
geldzucht. Als motto voor zijn dichtwerk koos hij dan ook een uitspraak van Cicero over de
macht van het geld: ‘Niets is z6 heilig dat het niet ontwijd, niets zó sterk dat het niet
25
overwonnen worden kan door het geld’. Vanuit dit gezichtspunt zijn al degenen, die om
geld of goed tot schanddaden komen, nauw met Judas verbonden: ‘Dat zyn al Judassen,
die om een vuil genot // Hun' Heilant na zyn doot verraden en hun' Godt’. In de lange rij van
dergelijke Judassen noemt De Haes met nadruk ook hèn die ‘weezen op 't gebeent, gelyk
griffoenen plukken’ en ‘tegens recht en reên // D'onnooslen pogen op de harssepan te
26
treên.’ Daarmee doelt hij zonder twijfel op de bloedverwanten, die na de dood van zijn
27
vrouw de erfenis van zijn vijf maanden oude zoontje hadden aangevochten. De dichter
wist uit bittere ervaring waartoe geldzucht de mensen kan brengen. En hij heeft de kans,
die het verraad van Judas hem bood, dankbaar aangegrepen om deze ondeugd aan de
kaak te stellen en af te straffen.
Na al deze beschouwingen en veronderstellingen dienen wij ons nu met het epos zelf te
gaan bezighouden. Wat is dit ‘vervolg op de Joannes’ onder de handen van Joan de Haes
geworden, en op welke manier wordt het ons in het voorwerk aangeboden?

Het ‘Aen den Lezer’
Verreweg het belangrijkste stuk uit het voorwerk is de uiteenzetting onder het
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Van Galen (Bijb.ged. J. de Haes, blz. 92) wijst wel op de overeenkomst tussen de woorden van Lucifer
bij Vondel en bij De Haes, maar trekt daaruit geen conclusies.
‘Nihil tam sanctum, quod non violari: nihil tam munitum, quod non expugnari pecunia possit’ (M.Tull.Cicero
in Verrem Act.I).
Judas de Verrader I, resp. blz. 22 en 21.
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opschrift ‘Joan de Haes aen den Lezer’. Zonder zijn tegenstander te noemen stelt de dichter
hier tegenover de fundamentalistische opvatting van Houbraken de Vondeliaanse, waarmee
hij zich vereenzelvigd heeft. ‘Om alle steenen van aenstoot uit den wegh te ruimen’, wil hij
het bij voorbaat voor zijn lezers aannemelijk maken, ‘dat wy deze heilige geschiedenis van
Judas den Verrader breeder uitgebeeldt hebben, dan ze in de gewyde bladen beschreven
is’. Dat is geen ontheiliging. ‘Want men moet weten, dat'er een groot onderscheit is in het
ontvouwen eener geschiedenis op een historische, of op een poëtische wyze’. Bij het eerste
kan men volstaan met ‘een getrou en onbewimpelt verhael van gebeurde zaken’, maar voor
het laatste is dit niet genoeg. Dan moet de verbeelding van de dichter zijn stof ‘bekleeden
en verfraeien’. In dit verbeeldings-spel ligt het wezen van de poëzie: ‘Daer van ontleent zy
al hare aenvalligheit, daer van haren luister; die [= de gebloemde sieraden welke de dichter
toevoegt] zyn hare ziel, die haer leven’. Bij gewijde stof dienen overigens beperkingen in
acht genomen te worden. Daar gelden de ‘gulde regels’, die Vondel indertijd van Vossius
geleerd had en die De Haes hier letterlijk citeert zoals ze in de Opdracht van diens
28
Gebroeders staan: ‘'t Geen Godts boek zeit, nootzakelyk; 't geen het niet zeit, spaerzaem;
't geen hier tegens strydt, geensins te zeggen’.
‘Op dezen voet dan, en gesterkt door den voorgang der uitstekentste dichteren’ - aldus
Joan de Haes -, heeft hij niet geschroomd in zijn Judas episoden op te nemen die niet op
de Bijbel berusten. Hij noemt er enkele, maar voegt daaraan toe nooit ‘Heidensche Fabelen
met de heilige geheimenissen van den Christelyken Godtsdienst’ te hebben vermengd. In
hoeverre hij in zijn opzet geslaagd is, ‘moet de Christelyke Lezer oordeelen, die mynen
arbeit ten goede gelieve te nemen, en tot een stichtzame bespiegeling te gebruiken..’
Joan de Haes geeft hier een uitstekende samenvatting van Vondel's ideeën
omtrent de vrijheid van de dichter tegenover zijn stof, ook als die aan de Bijbel
ontleend is. Vondel zou ze bijna zelf geschreven kunnen hebben. In zekere zin
hééft hij dat trouwens ook. Want De Haes volgt in zijn voorbericht nauwkeurig
het ‘Aen den Lezer’ na, dat aan Joannes de Boetgezant is toegevoegd en waarin
Vondel eveneens zijn lezers geruststelt ten aanzien van niet-Bijbelse episoden
29
in zijn Bijbelse epos. Vrijwel alle kernwoorden van deze uiteenzetting vinden
wij hier onveranderd terug. Alleen heeft Joan de Haes de vergelijking met het
werk van een schilder weggelaten. In plaats daarvan heeft hij reminiscensen
verwerkt aan de opdrachten en voorberichten bij Vondel's tragedies, en daarbij
vooral nadruk gelegd op de ‘gulde regels’ van Vossius.

De drempeldichten
Op het ‘Aen den Lezer’ volgen niet minder dan zeven drempeldichten. Het lijkt wel, of Joan
de Haes al zijn vrienden gemobiliseerd heeft om door een bijdrage meerdere luister te
verlenen aan zijn demonstratie voor de superioriteit van de Vondel-traditie. De eerste drie
lofdichten zijn in het Latijn gesteld en werden geschreven door de secretaris van Amsterdam
Joan de Witt, door de reeds vermaarde David van Hoogstraten, en door De Haes' neef
30
Cornelis van Arckel die Remonstrants predikant was in Rotterdam. Daarna volgen vier
Nederlandse verzen, respectieve-
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lijk van: de Dordtse jurist François van Bokhoven, Jan van Hoogstraten, Jan Suderman (de
grote huisvriend van de dichter), en een zekere H.M., die overigens slechts een vrije en
uitbreidende vertaling geeft van het Latijnse vers dat Cornelis van Arckel had bijgedragen.
Veel aandacht behoeven wij aan deze lofdichten niet te besteden. Zij zijn in alle opzichten
conventioneel, en dragen slechts door aantal en omvang tot het aanzien van de uitgave bij.
Maar er is èèn merkwaardigheid, die vermelding verdient. De bewerking van Van Arckel's
Latijnse gedicht door H.M. vinden wij in de Gedichten 1720 - waar de lofdichten op de Judas
31
opgenomen zijn in de rubriek ‘Toezangen aen Joan de Haes’ - op blz. 711-712 terug met
de ondertekening J.D.H., wat moeilijk iets anders kan betekenen dan: Joan de Haes. Naar
ik meen, is daarvoor slechts èèn verklaring mogelijk. Het was inderdaad de dichter zelf, die
het vers van Van Arckel in het Nederlands had bewerkt, maar begrijpelijkerwijs vond hij het
niet passend onder een van de lofdichten, ook al was het een vertaling, zijn eigen naam te
zetten. Daarom verborg hij zich achter de initialen H.M. In de uitgave van de Gedichten was
het vers echter min of meer van de Judas losgemaakt, zodat De Haes het niet bezwaarlijk
meer achtte voor zijn auteurschap uit te komen.
Maar wat stond er dan in het gedicht van Van Arckel, dat De Haes belangrijk genoeg vond
om het door een Nederlandse bewerking toegankelijk te maken voor de lezers van Judas
de Verrader die geen Latijn kenden? Het antwoord behoeft nauwelijks hypothetisch te worden
genoemd. Van Arckel had in zijn vers verband gelegd tussen het verraad van Judas en dat
van ‘een andere Judas’ die zich - eveneens uit geldzucht - aan de erfenis van De Haes'
32
moederloze zoontje vergrepen had. Wie zou, zo vroeg hij, beter de wandaad van de eerste
Judas kunnen uitbeelden dan het onnozele kind dat het slachtoffer van die andere Judas
geworden was? Het is een wat verwrongen voorstelling van zaken, want Judas de Verrader
werd niet door dat kind geschreven maar door diens vader. De bedoeling was echter duidelijk,
en zij moet Joan de Haes uit het hart gegrepen geweest zijn. Tegen dèze achtergrond
moesten àlle lezers van de Judas zijn werk kunnen zien, ook als zij het Latijn niet beheersten!
Vandaar zijn bewerking, waarin hij overigens de anomalie van het Latijn wat verzachtte door
toe te voegen dat de tong van het onnozele kind ‘gelyk van hooger hant ontbonden’ was,
d.w.z. dat als het ware God het door zijn vader had doen spreken. Maar dat veranderde
niets aan de strekking. Ook de bewerking loopt uit op de vraag, wie het best ‘het schelmstuk’
van Judas zou kunnen uitbeelden. En het antwoord luidt:
Wie best, dan hy, die door vervloekte en helsche list
Van eenen Judas, die met schyngeloof vernist
Een stinkend graf gelykt, van buiten schoon bestreken,
Van zyn rechtvaerdigh erf te schendigh werdt versteken?

Er wordt nogmaals door bevestigd, dat de familietwist om de erfenis van zijn zoontje inderdaad
een factor is geweest, die De Haes tot de keuze van het onderwerp voor zijn epos heeft
33
gebracht.
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Boek 1 (470 regels; blz. 1-22)
Joan de Haes zet zijn werk in met een propositio van 8 en een invocatio van 30 regels. In
de propositio is aansluiting bij Vondel door het grote verschil tussen Judas en Johannes
nauwelijks mogelijk. Wij vinden dan ook alleen enige overeenkomst in De Haes' eerste regel:
‘Ik voel myn' geest belust om Judas val te zingen’, waarin een echo naklinkt van Vondel's
zevende: ‘Het lustme van den helt te zingen, die...’. - Bij de invocatio richt De Haes zich niet
34
zoals Vondel tot de Engelenkoren, maar tot God en tot Christus. Formeel heeft Van Galen
35
dan ook gelijk, wanneer hij ze ‘tweevoudig’ noemt. Maar de aanroep tot Christus eindigt
met een bede om de steun van de Heilige Geest. Dat wijst erop, dat wij geen scherpe
scheiding mogen trekken tussen de onderdelen van de invocatio. Joan de Haes richt zich
daarin tot God als de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Opmerkelijker is voor
mijn gevoel dan ook, dat hij kans ziet in zijn bede om de Geest indirect toch weer naar
Vondel's Joannes te verwijzen, door te herinneren aan de episode van Jezus' doop in de
36
Jordaan. De aanspraak tot Christus eindigt namelijk aldus:
Verlicht met uwen Geest myne onverlichte pen,
Verlicht my, die verrukt geene andre leistar ken,
Dan 't eeuwighblinkend licht der goddelyke stralen,
Die d'oever der Jordane op u zag nederdalen.
(blz. 3)

Zonder inleidende descriptio loci begint daarna onmiddellijk de narratio. In de kring van zijn
Helleraad haalt ‘de grootvorst van den nacht’ nogmaals zijn oude wrok tegen God op. Dat
brengt hem in een toestand van razernij, ‘Waer voor zyn geesten zelfs staen sidderen en
schrikken’ (blz. 5). En dan neemt hij het woord: ‘Toen bromde hy aldus, gelyk een klok, en
37
sprak..’. In zijn rede geeft hij uiting aan de frustratie om zijn machteloosheid tegenover
Christus: ‘Zal ik een' eenigen zoo vele jaren lang // Bevechten zonder hem te krygen in
bedwang?’ (blz. 5). Tot nu toe is het hem slechts gelukt Johannes de Doper ten onder te
brengen. Maar nu moet, koste wat het kost, op de knecht ook de meester volgen! En hij
heeft daarvoor reeds een plan: ‘'k Zal door Iskariot dit groote werk besteken. // De gretige
inborst is van Judas my bekent, // Die licht zyn handen om den glans van 't zilver schendt’
(blz. 7-8). Na deze aankondiging verlaat hij de hel en begeeft zich naar de aarde, op weg
naar Judas.
't Geeft alles, waer hy vliegt, den geest; hy zengt het gras,
En kruit, en klaver: al de bloemen worden asch.
De leli wordt misverwt en mist haer frisse geuren,
38
De roos besterft om 't hooft, verliest haer purpre kleuren.
(blz. 8-9)

Hij treft Judas slapende aan en maakt daarvan, uitgelaten van vreugde, gebruik:
Hy zweeft en streeft, gelyk een vogel op zyn veder,
En wemelt langs den vloer om 't bedde gins en weder,
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Is het toeval, dat hij daarin dichter aansluit bij De Kruisheld dan bij Joannes de Boetgezant? Ook Jan
van Hoogstraten richtte zijn aanroep tot God.
H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 74.
Zie Deel I, blz. 649-650.
Vgl. Joannes de Boetgezant IV, vs. 24: ‘En hy begon aldus, gelijck een klock, te brommen’ (WB IX, blz.
739).
Deze beschrijving is de tegenhanger van Jezus' tocht naar de Jordaan bij Vondel, toen alles opbloeide
‘waer hy de voeten zette en aenquam’ (Joannes III, vs. 275-290; WB IX, blz. 728).
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En blaest den droomer haet en woeste boosheit in,
Ondankbaerheit, verraet, en zucht tot snoot gewin,
5 En heeft op 't lest een slang hem in de borst gesmeten,
Die in 't onzaligh dal de Geltzucht wordt geheten.
(blz. 10)

Als Judas, ‘dien 't zweet was uitgebroken // Van 't slangengift’, wakker schrikt, neemt hij het
besluit Jezus voor geld te verraden.
39
Intussen is de morgen van het Paasfeest aangebroken. Op bevel van Kajafas komt het
Sanhedrin bijeen, en evenals daarstraks Lucifer in de Helleraad houdt de hogepriester de
zijnen voor, dat het nu eindelijk tijd is een einde te maken aan het optreden van Jezus. De
leden van het Sanhedrin zijn het allen met hem eens, op één na: ‘Een eenigh Raet alleen
van tienmael zeven Raden’ (blz. 13) tekent protest aan. Dat is Nikodemus, de leerling en
geheime vriend van Jezus. Moedig durft hij het uitspreken, dat Jezus de Zoon van God is:
‘Wat braekt men tegens hem dan bittre lastergal?’ (blz. 16). Maar met geschimp en gehoon
wordt hij tot zwijgen gebracht. Zonder verder acht op hem te slaan, gaat het Sanhedrin
twisten over de vraag wannéér Jezus moet worden gegrepen, op het Paasfeest of daarna.
Dan komt Judas ‘in 't hof van Kaïfas gestoven’ (blz. 17). Driemaal heeft hij geaarzeld, eer
hij ertoe komen kon de drempel te overschrijden; driemaal heeft zijn geweten hem gedrongen
tot terugtreden. Maar tenslotte heeft de geldzucht het van zijn geweten gewonnen en is hij
naar binnen gegaan. Daar wordt hij verbaasd, maar ‘beleeft gegroet en minnelyk ontfangen’
(blz. 18). Dan doet hij zijn verraders-voorstel, dat door de Raadsleden enthousiast wordt
aanvaard: ‘Van blyschap juicht hun hart, van blyschap springt het op’ (blz. 19). De dertig
zilverlingen worden hem onmiddellijk uitbetaald.
Het boek eindigt met een ‘aanspraak’ tot Judas, die met zijn bloedgeld het Sanhedrin
verlaat: ‘Ga, Judas, ga vry heen met dezen schat belaên. // Maer och! hoe wil die last eerlang
't geweten drukken..’ (blz. 20). Het wordt een lange peroratie van ruim 60 regels, die geleidelijk
overgaat in een hekeling van de geldzucht en de geldzuchtigen in het algemeen, met
40
nadrukkelijk inbegrip van hen die ‘weezen op 't gebeent, gelyk griffoenen, plukken’.
Voor zover mogelijk volgt Joan de Haes in dit boek nauwkeurig de opzet van het
eerste gedeelte uit boek IV van Joannes de Boetgezant (vs. 1-183; WB IX, blz.
738-744). Vondel beschrijft daar achtereenvolgens: Lucifer's verontrusting, zijn
rede tot de Helleraad, de uitzending van zijn dienaars naar de aarde, de
verschijning van Apollion aan Kajafas en Herodes om hen ‘op te rockenen’, het
begin van Herodes' verraad tegenover Johannes. Maar niet alleen de grote lijn
werd door De Haes aan Vondel ontleend. Telkens komen wij voorstellingen,
woorden of uitdrukkingen, soms zelfs gehele regels tegen, die vrijwel letterlijk
van hem zijn overgenomen. Van Galen heeft van al deze imitaties, ontleningen
en reminiscensen - niet alleen uit de Joannes, maar ook uit Adam in ballingschap
en Lucifer - met veel zorg een lijst opgesteld, zodat het geen zin heeft die hier
41
nog eens te herhalen. Wie er belangstelling voor heeft, kan bij hem terecht.
Curiositeitshalve vermeld ik hier alleen het feit,
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Dat is niet overeenkomstig de Bijbel. In alle Evangeliën vindt het overleg van de priesters en
schriftgeleerden enkele dagen vóór het Paasfeest plaats. Wellicht moeten wij daarom De Haes' ‘De
hooge dagh verscheen’ (blz. 11) interpreteren als: ‘De feestdag kwam in zicht’.
Zie boven, blz. 85.
H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 90-93; vgl. ook blz. 107-108.
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dat de frustratie van Satan vanwege zijn machteloosheid tegenover Jezus geen
imitatie van de Joannes is, maar van de Aeneis. De Haes laat Satan reageren
zoals Juno dat daar doet in boek I (vs. 34-49) en opnieuw in boek VII (vs.
286-322). Hij richt zich daarbij echter niet naar het Latijn, maar naar de
42
versvertaling van Vondel, zoals duidelijk uit de ontleningen blijkt.

Boek II (500 regels; blz. 23-46)
In Jeruzalem viert Jezus met Zijn discipelen - ‘Daer Judas onbeschaemt nu weêr was by
gekomen’ (blz. 24) - het Pascha. Aan de maaltijd stelt Hij het Heilig Avondmaal in, en wijst
Judas aan als degene die Hem verraden zal. Daarna gaat Hij met de overige discipelen
naar de Olijfberg, om Zich op Zijn lijden voor te bereiden in de hof van Gethsemané.
Tot zover heeft Joan de Haes het Bijbelverhaal gevolgd met een nauwgezetheid, waartegen
zelfs Houbraken niets zou hebben kunnen inbrengen. Maar bij de ingang van Gethsemané
wordt dit anders. De dichter laat zich door religieuse ontroering meeslepen en vertelt verder
met een lyrisch-elegische inslag die buiten de toon van het epos valt. Hij wekt zijn ziel op,
Jezus te volgen ‘in 't droef Gethsemané’, waar de schuld uit de hof van Eden wordt geboet:
‘Hier wordt het Paradys voor ons op nieu ontsloten, // Waer uit het hoog gerecht onze ouders
hadt gestooten’ (blz. 32). In diezelfde toon wordt beschreven, hoe Jezus reeds het lijden
beleeft dat Hem wacht:
Hy hoort alreê den schimp, de smaet en 't guichelspel,
Dat grimmen, dat gevloek, dat schuifelen en schenden.
Hy voelt de taeie roên gesleten op zyn lenden.
Hy ziet den rieten staf hem steken in de hant.
5 Hy voelt de koort alreê, die zyne leden spant,
Den hamer, nagelen, met kracht van yzre vuisten
Door 't vleesch geklonken van [= door] de schelmen, die hem kruisten.
(blz. 34-35)

Totdat het Jezus te veel wordt: ‘Och! och! hy zygt in 't stof, en krimpt, gelyk een worm. // De
bittre voorsmaek van dien bittersten der koppen // Verkeert van top tot teen zyn zweet in
roode droppen’ (blz. 35).
Maar dan grijpt God in. Uitvoerig beschrijft De Haes - naar hoofdstuk 4 van De Openbaring
van Johannes - het hemelse paleis, vanwaar de Vader neerziet ‘op zyn' troosteloozen Zoon’
(blz. 36). Op Gods bevel komt de Hemelraad bijeen om te luisteren naar Zijn wil en mede
getuige te zijn van het lijden in Gethsemané. Dan krijgt Gabriël opdracht, Jezus te gaan
vertroosten en Hem de lijdens-beker te brengen: ‘dezen kelk van my zelf ingeschonken, //
Den bittren kelk, tot heil van 't sterfelyk geslacht’ (blz. 40-41). De Aartsengel maakt zich
gereed, ‘zwaeit van ronde in ronde’ (blz. 42) naar de aarde omlaag, en strijkt neer in
Gethsemané. Hij heft Jezus op, kust en troost Hem, bemoedigt Hem om de ‘kruiskelk’ te
aanvaarden die hij Hem tenslotte aanbiedt. Na een laatste ‘hartekus’ vliegt hij dan weer naar
boven, sneller dan een bliksem, ‘En 't gansche Olyvendal scheen van dien glans te branden’
(blz. 46).

42

Vgl. Vondel's Aeneis-in-verzen I, 46 (WB VI, blz. 357): ‘Prins Paris vonnis stack noch diep haer
in den krop’, met Judas I (blz. 3): ‘Het hemelsch oordeel stak nogh diep hem in den krop’; en
Aeneis I, 62-63 (ibidem): ‘Hoe nu toe? geef ick 't op? en heeft mijn maght een' krack // Gekreegen?’
met Judas I (blz. 5): ‘Hoe nu toe? geef ik 't op? heeft myn gezagh een' krak // Gekregen?’
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In het eerste deel van boek II volgt Joan de Haes voor zijn beschrijving van het Laatste
Avondmaal geen andere bronnen dan de Bijbel. Bij de episode in de hof van Gethsemané
richt hij zich echter opnieuw naar het voorbeeld van Vondel. Zoals Van Galen heeft
43
aangetoond, vinden wij daarin diens Gethsemani of Engeletroost (WB V, 827-830) vrijwel
onveranderd terug. Niet alleen het gebeuren is identiek, maar ook de woorden en
uitdrukkingen zijn voor een groot deel dezelfde. Alleen is bij De Haes de tóón anders dan
bij Vondel: lyrischer, elegischer. Ik meen, dat wij daarin reminiscensen horen doorklinken
aan de passie-verzen van voorgangers als De Decker, Dullaert, Vollenhove, Luyken - het
meest misschien aan Goede Vrydag van de eerste. In ieder geval is het aan die elegische
toon - ook al valt hij eigenlijk buiten de sfeer van het epos - te danken, dat De Haes hier
ondanks al zijn onzelfstandigheid voor zijn doen een dichterlijk hoogtepunt bereikt.
Halverwege Gethsemani lezen wij bij Vondel: ‘Den Vader komt dit moortgeschrey [=
doods-gejammer] ter ooren, // En zent ten troost, uit 's hemels hoogsten troon, // Een' Engel
neêr aen zijnen eerstgeboren // En eenigen en troosteloozen Zoon’ (vs. 45-48). Joan de
Haes werkt dit breed uit, in een afzonderlijke episode. Maar ook deze is weer navolging van
Vondel. De samenkomst van de Hemelraad, de uitzending van Gabriël en diens neervlucht
naar de aarde zijn volledig aan Joannes de Boetgezant ontleend, voor de Hemelraad aan
boek III, voor de missie van Gabriël aan boek I. Ook hier worden met de feiten tal van
44
woorden en uitdrukkingen vrijwel letterlijk overgenomen, tot gehele regels toe. - Als Gabriël
bij Jezus in de hof gekomen is, keert De Haes naar het voorbeeld van Gethsemani terug.
De vertroosting door de Engel en de aanbieding van de ‘kruiskelk’ zijn weer daaraan ontleend,
evenals Gabriël's bliksemend verdwijnen na een laatste kus.

Boek III (516 regels; blz. 47-70)
Als Jezus na het vertrek van Gabriël alleen is achtergebleven, beziet Hij de voorstellingen,
‘vol kunst door Cherubynen // Op dezen kop, een stuk van eeuwigh diamant, // Rontom
gesneden en volwrocht met eige hant’ (blz. 47). Hij ziet er Zichzelf het kruis dragen en
Zichzelf met Zijn door de zwepen geteisterd lichaam aan het kruis hangen, ‘Gelastert en
beschimpt van Onjoôn en van Joôn, // Tot dat Jeruzalem den dootkreet hem hoort geven,
// Waer van de hemel schudt, en aerde en afgront beven’ (blz. 48). Daarna gaat Zijn blik
over de voorstelling van de dood
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H.M.J. van Galen, Bijb. ged J. de Haes, blz. 94-100.
Men vergelijke b.v. het begin van Gods toespraak tot de Hemelraad in de Judas:

Elk ziet hem [= God] naer den mont en luistert stom en stil.
Toen openbaert hy hun aldus zyn' wyzen wil:
Gy, Raden, weet, hoe ik uit klei, door lust gedreven
Den mensch geteelt heb en bezielt met vier en leven,
En hoe hy in den hof zoo deerlyk wierdt besmet
Door 't overtreden van myn aenbevolen wet.
(blz. 39)
met Joannes de Boetgezant III, 213-218 (WB IX, blz. 726):
Elck hoorde aendachtigh met verlangen, stom en stil.
Hy openbaerde in 't ende aldus zijn' wijzen wil.
Gy hemelraeden weet hoe wy, door lust gedreven,
Het menschdom teelden, om aen hun een lot en leven
Te deelen, en hoe zy vervielen door een smet.
Wy gaven Abraham nochtans een eige wet...
Men lette vooral ook op de gelijkheid in rijmwoorden.
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der eerste Christen-martelaren: Stefanus, Jacobus, en zo verder tot Petrus en Paulus. Maar:
Terwyl Godts Zoon van diep verwondren opgetogen
Dien wonderbaren kop bespiegelt met zyne oogen,
Komt d'opgeruide schaer der blinde Farizeen
En dolle priesteren; en Judas treedt voor heen
5 Aen 't hooft der benden, die met zwaerden en met stokken
En fakkelen verzien hier komen aengetrokken..
(blz. 50)

Van hieraf volgt De Haes weer getrouw de opeenvolging der gebeurtenissen uit het
Bijbelverhaal: de gevangenneming, de zwaardslag van Petrus, de ondervraging in het huis
van Kajafas, de verloochening door Petrus, de vóórgeleiding voor Pilatus, de doorzending
naar Herodes en de terugkeer naar Pilatus, de Ecce homo-episode, het steeds sterker
wordend geroep van ‘Kruis hem’, het zwichten van Pilatus voor de woede van het volk zodat
hij Jezus overgeeft om gekruisigd te worden.
Als Judas dit hoort, krijgt hij berouw over zijn verraad. Hij werpt het bloedgeld voor de
voeten van het Sanhedrin neer, en vlucht uit de stad: ‘Hy vlucht voor zyne schim: hy vliedt,
en waer hy vliedt, // Hem dunkt dat hy zyn' Heer en meester voor zich ziet’ (blz. 67). In
razende angst en wanhoop besluit hij een eind aan zijn leven te maken. Zoekend naar het
beste middel daartoe, vindt hij ‘in 't bosch een' vygenboom’ die hem geschikt voorkomt:
Flux knoopt hy eenen strik om hoog aen eenen tak,
Waer aen hy zich verhangt van wanhoop aengedreven,
En eindigt, als hy hadt verdient, zyn schuldigh leven.
(blz. 70)

Zijn ‘godtverzworen ziel’ vaart naar de hel, ‘En laet het zielloos lyf van aerde en graf versteken’
(blz. 70).
De voorstellingen op de kruiskelk, die Jezus van Gabriël ontvangen heeft, zijn een eigen
imitatie door De Haes van die op het schild van Aeneas aan het slot van Aeneis VIII; ook
daar gaat het om de uitbeelding van gebeurtenissen in de toekomst. Maar in de uitwerking
steunt De Haes herhaaldelijk op passages uit het tweede boek van Vondel's Heerlyckheit
45
der Kercke. - Ook in zijn weergave van het Lijdens-verhaal volgens de Evangeliën verwerkt
hij telkens grote of kleine elementen, die hij aan werken van Vondel heeft ontleend. Zo bij
de verloochening door Petrus aan Peter en Pauwels, bij de rechtspleging vöör Pilatus aan
Ecce homo (WB V, 831-833), bij het berouw van Judas aan Adanm in ballingschap en
Lucifer. Van Galen heeft dit alles precies uitgezocht en ik kan voor verdere bijzonderheden
dus naar hem verwijzen. Zijn conclusie luidt, dat wij telkens te doen hebben met ‘een mengsel
van uit de bijbel geputte en in de bijbel her en der verspreide gegevens en uit werken van
46
Vondel gehaalde elementen’.
Het verhaal wordt meermalen onderbroken door ‘aanspraken’ en bespiegelingen, zoals
die ook in Vondel's Joannes op bewogen momenten voorkomen als bewijs van een
persoonlijke betrokkenheid bij de dichter. Maar evenals bij de uitbeelding van Jezus'
proleptisch lijden in Gethsemané (boek II) is de tóón van Joan de Haes in dergelijke passages
elegischer dan die van Vondel.
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H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 108.
Ibidem.
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Karakteristiek en evaluatie
Het zwakste punt van Judas de Verrader is ongetwijfeld de compositie. Joan de Haes heeft
bij de opzet van zijn gedicht op twee gedachten gehinkt. Enerzijds - en naar ik meen: primair
- wilde hij een vervolg op Joannes de Boetgezant geven door uit te beelden, hoe Satan nà
47
de dood van de dienaar ook die van de meester wist te bewerkstelligen. De persoon van
Judas is slechts het middel waarvan Satan gebruik maakt en dus betrekkelijk irrelevant; het
grote motief, waar het om gaat, is het lijden en sterven van Jezus. Er zijn in de Judas
aanwijzingen, dat dit De Haes inderdaad als hoofdmotief voor ogen heeft gestaan. In boek
I besluit Satan tot de ondergang van Jezus en eerst secundair tot het verleiden van Judas
als middel daartoe. In de beide volgende boeken staat Jezus centraal en wordt Hij stap voor
stap op Zijn lijdensweg gevolgd, terwijl Judas - behalve aan het slot - slechts incidenteel
optreedt op de momenten dat hij ook in het Bijbelverhaal voorkomt. De conceptie van de
lijdensgeschiedenis als hoofdmotief maakt het ook begrijpelijk, dat De Haes in zijn voorbericht
spreekt over ‘deze heilige geschiedenis van Judas den Verrader’ en als voorbeelden van
dichterlijke uitbreiding ‘dezer heilige geschiedenis’ drie episoden noemt die geheel buiten
Judas staan: de verdediging van Jezus door Nikodemus in het Sanhedrin, de Engelentroost
in Gethsemané en ‘het beschryven van den Drinkbeker’. Vooral dit laatste wijst er m.i. op
dat ‘heilige’ hier niet kan worden opgevat als een synoniem voor ‘Bijbelse’.
Anderzijds echter wilde De Haes óók de aandacht vestigen op de figuur van Judas, om
aan diens verraad te demonstreren dat de geldzucht de mens brengt tot àlle, zelfs het uiterste
kwaad. Hij wilde zijn lezers Judas doen zien als de verpersoonlijking van hebzucht en
gierigheid, als waarschuwend voorbeeld voor allen die neiging hadden zich over te geven
48
aan de macht van het goud. Persoonlijke ervaringen hebben daarbij een rol gespeeld,
maar dat doet in dit verband niet ter zake. Waar het om gaat, is dat Joan de Haes aan de
geldzucht van Judas - een bijkomstig motief in de lijdensgeschiedenis - een zó voorname
plaats heèft toegekend, dat het eindpunt van zijn gedicht erdoor wordt bepaald. Als hij verteld
heeft hoe die geldzucht haar bestraffing vond in de wanhoop en zelfmoord van Judas, acht
hij zijn taak volbracht en laat hij de lijdensgeschiedenis verder rusten.
Dat is de grote inconsistentie in de structuur van de Judas. Het eigenlijke hoofdmotief
wordt door een secundair motief verdrongen. Na de strijd van Satan tegen Jezus als centrale
factor aan de orde te hebben gesteld, had De Haes het verhaal daarvan moeten voortzetten
tot het einde toe. Zoals Vondel in de Joannes zowel de schijn-overwinning van Satan (de
onthoofding van Johannes) als de werkelijke triomf van diens slachtoffer (Johannes in het
Voorgeborchte) uitgebeeld en daarmee zijn onderwerp definitief afgerond had, zo had Joan
de Haes het in zijn ‘vervolg op de Joannes’ óók moeten doen! Hij had de lijdensgeschiedenis
moeten voortzetten tot de schijnbare overwinning van Satan in de kruisiging en de uiteindelijke
triomf van Jezus in de opstanding. Dan pas zouden de breed-uitgewerkte episoden van
Satan's overleg in de Helleraad en - vooral - van Jezus' doodsangst in Gethsemané tot hun
recht hebben kunnen komen tegen de metaphysische achtergrond, waarin zij thuis horen
en waaraan zij hun zin ontlenen. Zoals het nu is, blijven zij, structureel gezien, in de lucht
hangen, doordat zij geen rechtvaardiging vinden binnen het kader van het dichtwerk waarin
zij voorkomen. De dichter laat het aan zijn lezers over, die rechtvaardiging uit hun eigen
kennis van de lijdensgeschiedenis toe te voegen. Erger
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Zie boven, blz. 84-85.
Ibidem.
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nog: hij leidt hun aandacht in een geheel andere richting. In plaats van Jezus aan het kruis
toont hij hun de verhangen Judas aan de vijgeboom.
- Een ander ernstig bezwaar tegen de Judas is het volstrekt ontbreken van dichterlijke
originaliteit. Dat Joan de Haes in dit werk veelvuldig Vondel - en uitsluitend Vondel - imiteert,
is op zichzelf niet onaanvaardbaar. Hij wilde immers tegenover De Kruisheld de superioriteit
van de Vondeliaanse epos-traditie bewijzen. Maar wat hij doet, kan onmogelijk nog als
legitieme imitatio worden beschouwd. Navolgen komt bij hem praktisch neer op naschrijven.
Voor zover zij niet rechtstreeks op de Bijbel berusten, zijn alle belangrijke elementen uit de
Judas aan Vondel ontleend, met inbegrip van de details en meestal ook van het woordgebruik.
De Haes is zózeer met diens werk vertrouwd, dat het hem geen enkele moeite kost daaruit
telkens weer precies datgene op te diepen, wat hij nodig heeft om van zijn gedicht een
Vondelmozaiek te maken. Daarbij neemt hij overigens ook wel eens iets over, dat in zijn
mozaiek minder goed past. Zo is in boek I de toespraak van Satan tot de Helleraad feitelijk
overbodig, omdat hij niet - zoals in het vierde boek van Vondel's Joannes wèl het geval is een opdracht aan zijn onderhorigen te geven heeft; na afloop gaat hij zèlf Judas verleiden,
wat hij ook had kunnen doen zonder er de Helleraad bij te betrekken. Een ander voorbeeld
vinden wij in boek II, waar de episode van Gethsemané véél te lang onderbroken wordt door
de beschrijving van Gabriël's uitzending en neervlucht; de uitvoerigheid van die beschrijving
was in de Joannes als inzet van de narratio functioneel, maar werkt als tussenspel in de
episode van Gethsemané storend. Ook hier blijkt weer, dat Joan de Haes weinig gevoel had
voor een consequente en evenwichtige structuur van zijn werk.
Het zou niet juist zijn De Haes' ontleningen plagiaat te noemen. Daarvoor ging hij te
openlijk te werk en was het te duidelijk zijn bedoeling, dat de Vondeliaanse herkomst van
zijn ‘gebloemde sieraden’ werd onderkend. Maar door zijn excessiviteit kwam hij toch wel
hèèl dicht bij - zo niet over - de grens van wat op dit punt nog aanvaardbaar was. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat zijn literaire vijand Jakob Zeeus hem vrijwel onmiddellijk daarop
aanviel. Tegen het einde van 1714 - dus kort na verschijning van de Judas - bereidde Zeeus
de tweede druk (1715) voor van zijn hekeldicht De wolf in 't schaepsvel, dat in 1711 voor
de eerste maal uitgegeven was. In het Aen den Lezer voor deze her-uitgave doelt hij een
paar maal - overigens zonder namen te noemen - op zijn polemiek met Joan de Haes en
diens vrienden. In dat verband merkt hij smalend op:
Wat kan 't my hinderen in den schilt gevaren te worden van menschen, die
zich (och arm!) met de pluimen der Agrippynsche zwaen zoo onbeschaemt weten
te verfraeien, dat zy schynen vergeten, of liever niet gelet te hebben, hoe ons
bevolen wordt dat, indien wy eenige bloemen op den Nederlantschen Helikon
plukken willen, wy ons zulx te gedragen hebben, dat het de boeren niet merken,
49
nochte voor den Geleerden al te sterk doorschyne?
Zeeus camoufleert het persoonlijke van zijn aanval achter het meervoud ‘menschen’.
50
Maar op de grens van 1714 en 1715 was het iedere ingewijde duidelijk, dat hij aan de
pas-verschenen Judas dacht. En zijn uitval kwam hard aan! Want hij had gelijk
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Ik citeer naar de tekst in: Overgebleve Gedichten van Jakob Zeeus (Rotterdam 1726), fol. ††††
o o
r -v . - Deze tekst ligt ook ten grondslag aan de recente editie door C.W. van de Watering: Jakob
Zeeus, De wolf in 't schaepsvel (Zwolle 1963; Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, nr. 26).
De Opdracht van Zeeus' tweede druk is gedateerd: 13 oktober 1714.
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met zijn opmerking, dat Joan de Haes aan Vondel ontleende op een manier die deze zelf
51
in zijn Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste uitdrukkelijk afgewezen had.
- Over het vers van Joan de Haes valt niet zo heel veel te zeggen. Hij schrijft in rustige,
regelmatige, moeiteloos leesbare alexandrijnen, die door Van Galen goed worden getypeerd
52
met de term ‘gladheid zonder fanatisme’. In overeenstemming met de bedoeling ‘om zoo
wel ongeletterden als geletterden te stichten’ - zoals hij het in zijn ‘Aen den Lezer’ uitdrukt
- legt hij zich toe op een natuurlijk en eenvoudig taalgebruik zowel wat zinsbouw als
woordkeus betreft. Wellicht hangt de elegische toon, die wij in geëmotioneerde passages
hebben opgemerkt, met dit streven naar gemakkelijke verstaanbaarheid samen. Toch is de
dichter niet helemaal aan de verlokking van de rhetoriek ontkomen. Het sterkst doet deze
zich gelden in zijn voorliefde voor de repetitio: het accentueren van een bepaalde gedachte
door woordelijke of paraphraserende herhaling van zinsdelen, vaak gecombineerd met
variërende aspecten van het kernmotief. Het meest sprekende voorbeeld vindt men aan het
slot van boek I, waar aan Judas wordt voorgehouden dat het door hem ontvangen bloedgeld
zijn naam vervloekt zal doen blijven,
Zoo lang' er menschen zyn op aerd, die hun gemoet
En ziel verslaven aen den draf van 't aerdsche goet:
Zoo lang' er wormen zyn, die kruipende langs d'aerde
Op geene schatten zyn belust van hooger waerde:
5 Zoo lang' er mollen zyn, die door het gout verblindt
Om schatten wroeten, die de tyt en roest verslindt:
Zoo lang' er vrekken zijn ...

En zo gaat het 24 regels lang door (blz. 21-22)!
- Het is duidelijk, tot welke conclusie dit alles leidt. Joan de Haes was een dichter van
uiterst beperkte capaciteit, en Judas de Verrader is een uiterst aanvechtbaar dichtwerk.
Eerlijkheidshalve dient daaraan echter te worden toegevoegd, dat de zwakheid van de Judas
pas blijkt, wanneer men er mèèr dan vluchtige aandacht aan besteedt. Bij een cursorische
kennismaking maakt het werk een veel gunstiger indruk. Het laat zich prettig en gemakkelijk
lezen, boeit door de veelheid van wisselende taferelen, treft soms door een meeslepende
beschrijving. Dat komt door de vaardigheid, waarmee Joan de Haes zijn Vondeliaanse
ontleningen heeft weten te groeperen tot een - althans op het eerste gezicht - goed
samenhangend en sluitend geheel. Voor zover er bij hem van ‘talent’ gesproken kan worden,
ligt dit in zijn vermogen een mozaiek- of applicatie-werk samen te stellen uit de poëzie van
anderen. Als dit vermogen gepaard was gegaan met wat meer gevoel voor compositie, zou
men het een soort secundaire creativiteit kunnen noemen. Zoals het nu is, kan men slechts
constateren, dat de Judas ondanks zijn stuntelige structuur in leesbaarheid en dichterlijkheid
De Kruisheld van Hoogstraten overtreft, maar dat dit meer aan Vondel te danken is dan aan
Joan de Haes.

De ‘Judas’ als Bijbels epos
Volgens Van Galen is Judas de Verrader gèèn epos en was het ook niet als zodanig bedoeld.
Voor hem staat het vast:
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‘Evenwel indien ghy eenige bloemen op den Nederlantschen Helikon plucken wilt, draegh u zulcks, dat
het de boeren niet mercken, nochte voor den Geleerden al te sterck doorschijne’ (WB V, 488, reg.
133-136).
H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 33-37.
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bij het schrijven van laatstgenoemd gedicht was De Haes niet van plan, een werk te schrijven
dat aan de eposwetten voldeed. Doordat hij echter iets wilde maken in de geest van Joannes
de Boetgezant, een werk dat daar wel aan voldeed, kwam er toevallig een aantal
53
eposstofelementen in zijn werk terecht.
Elders vat hij dit samen in de paradoxale formulering: ‘Hij volgde Vondels heldendicht na,
54
zonder het als epos na te volgen’.
Ter argumentatie wijst Van Galen erop, dat Joan de Haes als erudiet man ongetwijfeld
vertrouwd was met de regels die voor het epos golden, maar er in geen enkel opzicht rekening
mee heeft gehouden. De figuur van Judas is ondenkbaar als hoofdpersoon van een epos,
omdat die hoofdpersoon een deugdheld behoorde te zijn. De wijze waarop de dichter zijn
55
stof behandelt en interpreteert, is - ondanks ‘de grootse behandeling van het merveilleux’
- te moraliserend om verheven te kunnen heten: ‘De Haes wil de geldzucht en de
56
onboetvaardigheid aan de kaak stellen. Dat is de grondgedachte van zijn werk’. De indeling
in drie boeken werd niet beïnvloed door die van de Joannes in zes. Het verhaal wordt ab
ovo verteld. Op grond van dit alles kan de Judas genologisch het best worden
gekarakteriseerd als ‘dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse persoon’.
Ik begin mijn bespreking van Van Galen's opvatting bij het laatste punt. De kenschets van
Judas de Verrader als ‘dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse persoon’ is in strijd
met de inhoud van het werk. Er is geen sprake van, dat daarin het leven van Judas zou
worden behandeld; het gaat slechts om èèn enkel feit: zijn verraad (met zijn dood als gevolg).
Blijkbaar is Van Galen zich dit bezwaar wel bewust geweest. Alvorens tot de bewuste
benaming te concluderen, geeft hij er tenminste een omschrijving van, die zo goed mogelijk
de tegenwerping ondervangt: ‘Indien de schrijver met een zekere vrijheid de bijbeltekst heeft
behandeld dan zou ik willen spreken van een dichterlijke beschrijving van het leven van een
57
bijbelse persoon of een episode daaruit’. Ik heb de woorden gecursiveerd, waarop het hier
aankomt. Zij accentueren echter slechts de onjuistheid van Van Galen's karakteristiek. De
weergave van een bepaalde episode uit iemands leven is iets geheel anders dan een
levensbeschrijving, en mag daarmee niet onder èèn noemer worden gebracht. Het verhaal
van zijn verraad is evenmin een biographie van Judas als dat van het avontuur met Dido er
een van Aeneas is.
Het tweede punt hangt daar nauw mee samen. In tegenstelling tot wat Van Galen meent,
vertelt De Haes zijn verhaal nièt ab ovo. Dat zou slechts het geval geweest zijn, als de dichter
aan de episode van het verraad alles had doen voorafgegaan wat er omtrent de
voorgeschiedenis van Judas bekend is. Nu is de Bijbel wel uiterst karig in zijn mededelingen
daarover, maar hij biedt toch enkele aanknopingspunten. Tot de twaalf discipelen, die Jezus
Zich kiest en aan wie Hij macht geeft om onreine geesten te verdrijven en ziekten te genezen,
behoort ook Judas (Matth. 10:1-4). Hij wordt beheerder van de gemeenschappelijke beurs
en ontpopt zich daarbij als een dief (Joh. 12:6). Dat zijn toch wel gegevens, waarmee een
verteller-ab ovo iets had kunnen doen. Maar Joan de Haes gaat er volkomen aan voorbij;
hij laat Satan in diens toespraak wel ‘de gretige inborst’ van Judas vermelden, maar niet het
feit dat deze reeds onbetrouwbaar en diefachtig was gebleken. Hij begint mediis in rebus,
op
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Ibidem, blz. 68.
Ibidem, blz. 82.
Ibidem.
Ibidem, blz. 61.
Ibidem, blz. 82.
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het cruciale moment: ‘En de satan voer in Judas die toegenaamd was Iskariot, zijnde uit het
getal der twaalve’ (Lucas 22:3).
Daarmee komen wij toe aan Van Galen's belangrijkste argument: een epos kan geen
slechte held hebben en daarom is Judas de Verrader geen epos. Zoals ik heb trachten aan
te tonen, kan men Judas echter niet zonder meer als hoofdpersoon van De Haes' gedicht
beschouwen. Primair is tenslotte het metaphysische motief van Satan's strijd tegen bet
Heilsbestel van God, met de lijdensgeschiedenis van Jezus als centraal gebeuren. Judas
is slechts hoofdfiguur in het secundaire aspect van deze ‘heilige geschiedenis’. De breuk
met de traditie van het epos is minder groot dan zij lijkt.
Intussen neemt dit niet weg dat Joan de Haes met de titel, die hij aan zijn werk gaf, en
met de abrupte wijze, waarop hij de lijdensgeschiedenis afbreekt op het moment van Judas'
zelfmoord (waardoor het passie-verhaal formeel ondergeschikt wordt gemaakt aan het
Judas-motief), inderdaad is ingegaan tegen een van de dominerende conventies betreffende
het epos. Maar hij kon zich daarbij beroepen op Renè le Bossu, die in zijn Traitè du poëme
èpique (1675) verdedigd had dat de epische held wel degelijk slecht mag zijn, omdat het
epos ook met een verwerpelijke held aan zijn moreel-opvoedende taak kan voldoen: het
58
moet immers niet alleen aansporen tot deugd, maar ook afschrikken van het kwaad. Bij
een man van De Haes' belezenheid mogen wij aannemen, dat hij Le Bossu's Traité - die in
de Nederlanden vrij wat bekendheid genoot - bestudeerd had en zich dus ten aanzien van
zijn titelheld theoretisch gedekt kon weten.
Maar ook afgezien van Le Bossu's opvatting behoefde Joan de Haes in zijn ‘slechte held’
gèèn afwijking te zien van het voorbeeld, dat Vondel met Joannes de Boetgezant gegeven
had. Ook dààr werd immers op allerlei punten afgeweken van de theoretische voorschriften;
Vondel hield er zich slechts aan, voor zover zij geen belemmering vormden voor een
adaequate uitbeelding van zijn Bijbelse stof, en aanvaardde de consequentie dat daardoor
zijn werk uit formeel oogpunt geen epos mocht heten. Voor de Nederlanden was dit iets
nieuws, maar in Frankrijk had zich reeds eerder een soortgelijke ontwikkeling voorgedaan
en was nààst het officiële epos een Bijbelse variant ontstaan, die niet tot het genre gerekend
59
werd en geen algemeen- aanvaarde genologische naam had, maar desondanks steeds
weer beoefenaars vond. Kenmerkend voor deze Bijbelse variant was de vrijheid van de
dichter om naar eigen inzicht al dan niet van epische vorm-elementen en conventies gebruik
te maken; anders dan de auteur van een authentiek epos was hij daaraan echter niet
60
gebonden.
Joan de Haes heeft in Vondel's Joannes deze vrije variant, die hem ongetwijfeld ook uit
de Franse letterkunde bekend zal zijn geweest, herkend. En naar dat voorbeeld heeft hij
zich gericht. Hij volgde Vondel's Bijbelse heldendicht na, d.w.z. een heldendicht zonder
gebondenheid aan de voorschriften van het genre. Daarbij ging hij echter verder dan zijn
voorganger. Vondel week van de regels af waar zijn Bijbelse stof dit noodzakelijk maakte,
maar handhaafde de grote principes van het Tassoniaans- Renaissancistische epos: de
deugdheld, het merveilleux chrètien, de eenheid van handeling. Joan de Haes daarentegen
ging er van uit, dat de dichter bij het bewerken van Bijbelstof met geen ènkele traditie of
conventie van het epos rekening behoefde te houden, en gebruik kon maken van epische
vorm-elementen zonder

58
59
60

Zie Deel I, blz. 159.
De term ‘Bijbels epos’ is een literair-historische benaming achteraf.
Zie voor Vondel's praktijk in Joannes de Boetgezant: Deel I, hoofdstuk XIII (blz. 637-687).
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daaraan consequenties te verbinden ten aanzien van zijn werk als geheel. Althans, dat is
de conclusie waartoe analyse van de Judas leidt. Hij had er kennelijk geen bezwaar tegen,
dat daarin een ‘slechte held’ op de voorgrond trad, en dat de eenheid van handeling verbroken
werd doordat het lijden van Jezus en de geldzucht van Judas elkaar wederzijds als
61
hoofdmotief verdringen.
Judas de Verrader is dus wel degelijk bedoeld als een Bijbels epos in Vondeliaanse trant.
Joan de Haes heeft dit op zijn titelblad trouwens duidelijk te verstaan gegeven. ‘Judas de
Verrader, Begrepen in drie boeken’ loopt volkomen parallel aan: ‘Joannes de Boetgezant,
Begrepen in zes boecken’. Ik twijfel er dan ook niet aan, of het getal der boeken moet bij
deze parallellie worden betrokken. Vergilius halveerde de 24 boeken van Homerus tot twaalf,
Vondel de 12 van Vergilius tot zes, De Haes de 6 van Vondel tot drie.
Slechts op èèn punt kan ik Van Galen's bezwaren tegen de Judas als Bijbels epos
onderschrijven. Door de moraliserende nadruk, die hij op de hekeling van de geldzucht en
de straf van Judas legt, heeft Joan de Haes in zijn werk een element gebracht dat niet bij
het genre past. Op dit punt valt er bij hem een tendens naar het ‘half-epos’ waar te nemen.

§ 4. ‘Jonas de Boetgezant’
Omtrent de voorgeschiedenis van Joan de Haes' tweede Bijbelse epos zijn wij verrassend
goed ingelicht. In het ‘Aen den Lezer’ van Jonas de Boetgezant zet hij uitvoerig uiteen, hoe
hij tot het schrijven van dit werk is gekomen en van welke bron hij gebruik heeft gemaakt.
62
‘Toen in den voorleden winter myn dichtyver blaekte’, - zo vertelt hij - kreeg hij toevallig
een ‘boeksken’ van de Franse bisschop Antoni [= Antoine] Godeau in handen: Tableaux de
[la] Penitence, dat veel indruk op hem maakte. In het bijzonder trof hem ‘het Tafereel van
63
koning Manasse’, zodat hij overging tot ‘'t uitbreiden van het gebet, door dezen vorst in
zyne gevangenis tot den Koning der koningen uitgestort, in Nederduitsche vaerzen’. Toen
kort daarop door de Overheid een

61

62
63

Van Galen ziet dit anders. ‘Ook al lijkt het’, zo merkt hij op, ‘of De Haes in zijn Aen den Lezer het lijden
van Christus als een afzonderlijke stof beschouwt, het is dat in feite niet. Het verhaal van Christus' lijden
is slechts achtergrond van dat over Judas. De dichter laat het dan ook onmiddellijk bij de dood van Judas
eindigen’ (Bijb. ged. J. de Haes, blz. 145). Ik meen, dat uit mijn analyse van de Judas genoegzaam
gebleken is dat de lijdensgeschiedenis met véél meer uitvoerigheid en afzonderlijke aandacht wordt
uitgebeeld dan dat zij nog als achtergrondstekening zou kunnen worden gezien. In het grote middendeel
van de Judas vormt het lijden van Christus onmiskenbaar de voorgrond, terwijl de titelheld slechts een
enkele maal even op de achtergrond zichtbaar wordt. Er is geen sprake van, dat de lijdensgeschiedenis
verteld zou worden vanuit het gezichtspunt van Judas of zelfs maar met bijzondere aandacht voor de rol
die hij daarin speelde. Met name de episode in Gethsemané, waardoor het lijden van Christus in
metaphysisch perspectief wordt gesteld, relativeert die rol tot niet veel meer dan een incidentele
bijkomstigheid.
Het ‘Aen den Lezer’ is gedateerd: ‘Te Rotterdam in oegstmaent des jaers MDCCXXII’. Bedoeld is dus
de winter van 1721 op 1722.
Manasse was koning van Juda in de eerste helft van de zevende eeuw vóór Christus. Aanvankelijk
regeerde hij goddeloos, en God strafte hem daarvoor door hem als gevangene van de Assyrische koning
in ketenen naar Babel te doen voeren. In de kerker kwam hij tot inkeer en ‘vernederde zich zeer voor het
aangezicht des Gods zijner vaderen’. Zijn berouw werd aanvaard, en God ‘bracht hem weder te Jeruzalem
in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Here God is’. Vgl. 2 Kronieken 33:1-20; de citaten zijn
ontleend aan vs. 12 en 13. In de apocriefe literatuur is een z.g. ‘Gebed van Manasse’ bekend.
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Dank-, Vasten- en Bededag werd uitgeschreven, besloot hij ‘by dat Gebet eene korte
voorafspraek te voegen en het een en 't ander op dien hoogen dagh in 't licht te brengen’,
64
tot stichting van zijn landgenoten. De uitgave vond inderdaad plaats en had genoeg succes
om bij de dichter het plan te doen opkomen ‘eenigh boetgedicht van langer adem op te
slaen’. Naar een geschikte stof behoefde hij niet te zoeken; die lag voor het grijpen in een
van Godeau's andere Tableaux, het Tafereel van de bekering der Ninivieten door Jona.
Middel- en hoogtepunt van dit Tableau was
de predikaetsi van den Profeet Jonas, die ik door den Franschen Bisschop
65
met zoo groot een kracht van welsprekentheit vond uitgebreidt , dat ik besloot
niet alleen die predikaetsi, maer de geheele histori van dien Profeet in vaerzen
te begrypen.
Bewondering voor de fictieve predikatie bij Godeau bracht er Joan de Haes dus toe, deze
te plaatsen in het kader van een volledige geschiedenis van Jona, zoals die in de Bijbel
verteld wordt. Daartoe droeg trouwens ook het voorbeeld van Hugo de Groot krachtig bij:
In welk besluit ik te meer gesterkt werd door den voorgang van den Fenix der
geleerden Huig de Groot, wien voorheen ook lustte zyn doorluchtigh vernuft te
werk te stellen aen het uitbreiden van deze histori in Latynse vaerzen, van welke
uitbreiding my ook niet te verzwygen staet dat ik my op sommige plaetsen gedient
heb: want daer aen is een edelaerdigh man te kennen, dat hy belydt, waer mede
hy zyn voordeel gedaen hebbe.
Behalve aan het desbetreffende Tableau van Godeau is Joan de Haes dus ook schatplichtig
aan de Historia Ionae van Grotius. ‘Met deze hulpmiddelen dan verzien sloeg ik het werk
aen en voltoide het zelve’.
De bedoeling van deze ‘stichtzame arbeit’ is, zijn landgenoten een waarschuwing voor te
houden. Elders in Europa - Joan de Haes denkt blijkbaar aan Frankrijk, dat ernstig te lijden
had onder de terugslag van de eindeloze oorlogen die Lodewijk XIV gevoerd had - woedt
de opgeheven hand van Gods wraak. Maar ook in de Republiek is er véél, dat eenzelfde
wraak als het ware over zich afroept. Het is hoog tijd voor bezinning en berouw, voor het
opgeven van de dwaze zelfverzekerdheid
als waren wy de roede der goddelyke Wrake heelenal ontwassen, die wy zeker
niet minder getergt en verdient hebben, dan onze nageburen, die zoo deerlyk
onder de strenge slagen der zelve zuchtende, gevoelen, hoe schrikkelyk het zy
te vallen in de handen des levendigen Godts.
Daarom transponeert de dichter de prediking van Jona naar eigen tijd en eigen land: ‘Wilt
u by tyts beraên, // Nogh veertigh dagen, dan zal Nederlant vergaen’.

Les Tableaux de la Penitence
Het Franse boekje, dat uitgangspunt en voornaamste bron voor het tweede epos
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Alle de gedichten van Joan de Haes (1724), deel II, blz. 796-808, is het gedicht opgenomen onder de
titel: Koning Manasses Gebet in de gevangenis [,] op den Dank- Vast- en Bededagh des jaers MDCCXXII
toegewydt aen alle oprechte beminners des Vaderlants. De ‘korte voorafspraek’ bestaat uit 68
alexandrijnen, het eigenlijke ‘Gebet’ telt er 200.
uitgebreidt: uitgewerkt. - In het Bijbelboek wordt slechts vermeld dat Jona ‘predikte en zeide: Nog
veertig dagen, dan zal Ninivè worden omgekeerd’" (Jona 3:4b). Godeau werkt dit echter uit tot
een boetpredikatie van vele bladzijden.
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van De Haes is geweest, was in 1654 voor het eerst verschenen. Het bevat een verzameling
van 22 - aan de gewijde geschiedenis ontleende - gevallen van berouw en boete, die aan
de hand van een plaat in verhalend proza worden toegelicht en ‘uitgebreid’ door Antoine
Godeau (1605-1672), bisschop van Grasse en later van Vence. De beide taferelen die door
Joan de Haes werden bewerkt - het gebed van Manasse en de bekering der Ninivieten komen daarin als vijfde en zesde voor.
Er kan geen twijfel aan bestaan, dat De Haes bij het schrijven van de Jonas de Franse
tekst van de Tableaux vóór zich had. Maar kende hij ook de Nederlandse vertaling door
F.v.H., en zo ja, heeft hij daarvan dan wel eens gebruik gemaakt bij het zoeken naar een
goed aequivalent voor een uitdrukking die zich niet zo gemakkelijk in het Nederlands liet
overbrengen?
De bewuste vertaling was, onder de titel Tafereelen van Boete, in 1670 ‘Tot Loven’
67
verschenen. Dit laatste is een schuil-adres, dat echter nauwelijks ernstig genomen lijkt te
willen worden. Het kost geen moeite, vast te stellen dat het boekje in Utrecht uitgegeven
werd. Het is opgedragen aan de Utrechtse jonker Everard Meyster, die vanwege zijn R.K.
geloof geen ambten bekleden kon en daarom zijn fortuin en tijd, behalve aan allerlei
publikaties, besteedde aan de aanleg van lusthoven - waarvan Nimmerdor bij Amersfoort
de meeste bekendheid kreeg -, alsmede aan de extra-vagantie een zware zwerfsteen binnen
Amersfoort te doen slepen: de Amersfoortse kei. De opdracht werd te Utrecht geschreven
door Johannes van Eede, wiens naam verwijst naar een drukkers-familie uit deze stad.
Enige onzekerheid bieden de initialen van de vertaler. Wie was F.v.H? Volgens A. de
68
Kempenaer zou hij F. van Heussen geweest zijn, maar diens voorganger J.I. van Doorninck
69
denkt aan François van Hoogstraten. De mening van De Kempenaer is in zoverre
verrassend, dat zeven jaar vóór de verschijning van diens boek A.G. van Hamel in een artikel
70
over François van Hoogstraten deze zonder aarzeling als vertaler had genoemd. Als deze
toeschrijving juist is, opent zij een onverwacht perspectief naar de vriendenkring van Joan
de Haes: François van Hoogstraten was namelijk de vader van Joan's grote vriend David.
Op zichzelf is het ook niet onwaarschijnlijk, dat deze François de vertaling van een Rooms
boek ondernomen zou hebben; hij had sterke Katholieke sympathieën en zou volgens Van
Hamel omstreeks
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Ik gebruikte het exemplaar van een herdruk uit 1665, dat zich in de U.B. te Utrecht bevindt (signatuur:
306 K 32). Het titelblad ervan luidt:
Les // Tableaux // de la // Penitence. // Par Messire Antoine // Godeau, Evesque de Vence. //
Nouvelle edition. // vignet // Jouxte la Copie. // A Paris. //Chez Thomas Jolly, au Palais, dans
la // Salle des Merciers, à la Palme, & aux Armes //d'Holande [sic]. M.DC.LXV. Achter citaten
uit de Tableaux verwijs ik tussen haakjes steeds naar de vindplaats in deze uitgave.
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Een exemplaar bevindt zich in de U.B. te Utrecht (signatuur: 95 H 4 rariora). Het titelblad vermeldt:
Tafereelen // van // Boete, // In 't François beschreven // door den // Hoogwaerden Heere //
Antony Godeau, // Bisschop van Vence; // En nu in Nederduits vertaelt // Door F.v.H. // vignet
// Tot Loven, // Na de Copye gedrukt tot Parijs. // M.DC.LXX.
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A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaanmsche schrijvers, vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's
Vermomde en naamlooze schrijvers (Leiden z.j. [19281), blz. 165.
J.I. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche
en Vlaamsche letteren, deel I (Leiden 1883), blz. 188.
A.G. van Hamel, François van Hoogstraten (1632-1696), in: Rotterdamsch Jaarboekje 1921 (Rotterdam
1921), blz. 49-66; de toeschrijving van de vertaling op blz. 59.
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1660 zelfs tot de R.K. kerk zijn overgegaan. En als hij inderdaad de vertaler van Godeau's
Tableaux is geweest, ligt het voor de hand aan te nemen dat De Haes zowel de Franse als
de Nederlandse tekst door toedoen van David uit het nagelaten boekenbezit van diens vader
in handen gekregen heeft. Wanneer zou blijken dat de dichter voor zijn Jonas óók van de
vertaling gebruik gemaakt heeft, zou dit daarom als een sterke aanwijzing voor de identiteit
van F.v.H. en François van Hoogstraten mogen worden beschouwd.
Ik heb dus geprobeerd vast te stellen, of er in de Jonas sporen van de Nederlandse
Tafereelen van Boete te ontdekken vallen. Het bleek niet zo eenvoudig daaromtrent tot
zekerheid te komen. Zowel F.v.H. als Joan de Haes houden zich nauwkeurig aan de Franse
tekst, zodat overeenkomsten in het woordgebruik niet op ontlening van de laatste aan de
eerste behoeven te wijzen. Ik heb echter een viertal plaatsen aangetroffen, waar de beide
Nederlandse teksten overeenstemmen in een weergave van het Frans die niet onmiddellijk
voor de hand ligt.
In de Tableaux (blz. 85) wordt er van vleiende hovelingen gezegd dat zij ‘prostituënt leur
dignitè’. F.v.H. gaf dit in de Tafereelen (blz. 112) weer met ‘die hunne waerdigheit met voeten
treden’. De Jonas (blz. 45) heeft eveneens: ‘die hunne waerdigheden // (Onkundigh wat
hunn' plicht betaem') met voeten treden’".
De priesters heten in de Tableaux (blz. 86) ‘un Ardent pour les [= les peuples] conduire
dans le precipice’. Tafereelen (blz. 113): ‘een Dwaellicht, om hun in de gracht te geleiden’.
Jonas (blz. 49): ‘Een dwaellicht, een kompas, om die verblinde volken // Te leiden in de
gracht en 's afgronts diepste kolken’.
Aan diezelfde priesters wordt in de Tableaux (blz. 86) voorgehouden: ‘que vous serez
envelopez dans la calamitè de Ninive’. Tafereelen (blz. 114): ‘dat gy sult gedompelt worden
in het ongeluk van Ninive’. Jonas (blz. 53): [de straf die] ‘U nadert, over hals en hooft zal
overrompelen // En met dit Ninivè in eeuwigh onheil dompelen’.
In de Tableaux (blz. 87-88) wordt aan het volk gevraagd: [Qu' y a t-il] ‘dans les amitiez,
que dèguisemens? dans les conversations, que mèdisances?’ Tafereelen (blz. 115): [Wat
is'er] ‘in de vrientschappen anders, dan huichelaryen? in de ommegangen anders, dan
achterklap?’ Jonas (Blz.59): [Wat vindt hy,] ‘die op uw vrientschap bout, // Dan huichlaryen
in uw dagelyksch verkeeren, // En vuilen achterklap om zynen naem t'onteeren?’
Met elkaar sluiten deze vier plaatsen naar mijn mening de mogelijkheid tot twijfel aan
samenhang tussen de beide vertalingen uit. En als wij eenmaal samenhang aannemen, dan
laten die vier gevallen zich gemakkelijk vermeerderen met vele andere, waar de ontlening
minder apert is, maar op zijn minst toch waarschijnlijk.
Conclusie: Joan de Haes heeft niet alleen de Franse tekst van de Tableaux gebruikt, maar
ook de Nederlandse vertaling herhaaldelijk geraadpleegd. Dat hij de Tafereelen van Boete
tot zijn beschikking had, steunt de opvatting dat François van Hoogstraten er de vertaler
van is geweest.

De ‘Historia Ionae’
De volledige titel van Hugo de Groot's poëtische bewerking van het Jona-verhaal
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Dit wordt echter in twijfel getrokken door P.C.A. van Putte, die ontdekte dat François van Hoogstraten
zich op 12 maart 1656 bij de Vlaamse Doopsgezinden liet dopen (P.C.A. van Putte, Heijmen Dullaert,
diss. Utrecht, 2 delen, Groningen 1978, deel I, blz. 18 en 52, noot 43).
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luidt: Historia lonae Paraphrastico Carmnine. In 272 hexameters geeft hij daarin de inhoud
van het Bijbelboek enigszins uitbreidend weer, zonder echter - zoals Godeau - een
uitgewerkte predikatie van Jona toe te voegen. Het gedicht is geen meesterwerk; zijn
voornaamste verdienste is, dat het telkens even verrast door een gelukkiggevonden detail
of een treffende opmerking, waarmee Grotius de Bijbelse feiten aanvult en verlevendigt. Het
is dan ook dáárvan, dat Joan de Haes herhaaldelijk een dankbaar gebruik maakt door ze
73
in zijn eigen bewerking over te nemen.
Verder is ook de subtitel van de Jonas aan Hugo de Groot ontleend. ‘Poëtische uitbreiding’
is niets anders dan een vertaling van ‘Paraphrasticum carmen’, al zijn nomen en adiectivum
in plaats en functie verwisseld.
De presentatie van Jonas de Boetgezant wijkt nogal af van wat wij tot dusver bij de Bijbelse
epiek hebben aangetroffen. Na het voorwerk volgen eerst drie vrij omvangrijke citaten uit
de geleerden-literatuur, die blijkbaar moeten onderstrepen hoeveel betekenis er de eeuwen
dóór aan de geschiedenis van Jona is gehecht. Tezamen met de toelichtende Aenmerkingen
aan het slot van het boekje vormen zij als het ware een wetenschappelijke omlijsting van
het gedicht, bedoeld om dit in al zijn details en aspecten zo volledig mogelijk voor de lezer
toegankelijk te maken.
De Jonas zelf wordt ingezet met een afzonderlijke ‘Inleiding’ in verzen, die zorgvuldig
gescheiden wordt gehouden van de ‘Poëtische uitbreiding’ van het Bijbelboek. Deze laatste
volgt nauwgezet van Bijbelvers tot Bijbelvers het verloop van de historie. Om dit voor de
lezer zichtbaar te maken, laat de dichter zijn bewerking uitsluitend op de rechter-bladzijden
afdrukken, terwijl op de linker-pagina's de corresponderende Bijbeltekst (naar de
Statenvertaling) is opgenomen. Het verschil in omvang tussen de ‘uitbreiding’ en het origineel
wordt opgevangen door stukken ‘wit’ tussen de opeenvolgende Bijbelverzen of onderdelen
van verzen. Het meest uitgesproken geval vindt men bij de boetpredikatie van Jona. In Jona
3:4b staat daarover alleen: ‘en hy [Jona] predikte en zeide: Nogh veertigh dagen, dan zal
Ninive worden omgekeert’. Joan de Haes voegt hier echter de uitgewerkte rede in, die hij
bij Godeau gevonden had. Daarvoor heeft hij ruim 16 bladzijden nodig, wat eigenlijk zou
hebben moeten meebrengen dat de 16 corresponderende linker-pagina's onbedrukt waren
gebleven. Vermoedelijk om aesthetische redenen hebben de dichter en/of zijn uitgever dit
echter vermeden. De oplossing werd gevonden in het herhalen, op élk van de 16 betrokken
linker-bladzijden, van de Bijbelse grondtekst, zij het - om onnaspeurlijke redenen - met
omzetting van de beide laatste woorden: ‘En hy predikte en zeide: Nogh veertigli dagen,
dan zal Ninive omgekeert worden’. Het resultaat is verrassend effectief. De lezer wordt er
voortdurend aan herinnerd dat Jona's oproep tot berouw een dreigende waarschuwing is.
Om de parallellie met het Bijbelboek nog méér te onderstrepen, volgt De Haes ook de
indeling daarvan in vier hoofdstukken, met vermijding van de epische benamingen ‘boek’
of ‘zang’ voor de vier gedeelten, waarin zijn gedicht zodoende uiteenvalt. Weliswaar staat
de aanduiding ‘Het eerste, tweede enz. hooftstuk’ slechts boven de Bijbeltekst op de
linker-bladzijden, maar de lezer betrekt ze onwillekeurig mede op de corresponderende
‘Poëtische uitbreiding’ daarnaast. Dat dit ook de bedoeling van de dichter is, blijkt uit het feit
dat de ‘kop’ boven de rechter-blad-
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Ik citeer en verwijs steeds naar de tekst van het gedicht in Hugo Grotii Poemata omnia, editio quinta
(Amsterdam 1670). De Historia Ionae komt daarin voor als het eerste gedicht van ‘Silvarum liber I’, en
beslaat blz. 1-8.
73 Vgl. H.M.J. van Galen, Bijb.ged. J. de Haes, blz. 100-104.
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zijden met de vers-tekst eveneens de indeling in hoofdstukken vermeldt.
Het is de éérste maal, dat in de Nederlandse literatuur de Bijbelse epiek zich op deze
wijze naar de Bijbel-hoofdstukken richt. Op zichzelf was het verschijnsel echter niet nieuw.
74
R.A. Sayce wijst op enkele gevallen in de Franse Bijbel-epiek van de 17de eeuw. Hoewel
het dus niet helemaal uitgesloten kan worden geacht dat Joan de Haes door een Franse
voorganger be74 R.A. Sayce, The French biblical epic in the seventeenth century (Oxford
1955), blz. 200: ‘The strictest fundamentalists do not divide their poems at all (like
Sainte-Garde Bernouin); or they may follow the chapters of the Bible (like Saint-Peres and
Le Cordier), which tends to destroy any literary unity’.nvloed werd, acht ik dit toch niet
waarschijnlijk. Daarvoor is zijn manier van doen te gemakkelijk verklaarbaar uit zijn opzet,
waarbij de boetpredikatie van Jona (naar Godeau) centraal stond en de rest van het verhaal
(naar de Bijbel en de uitbreiding van Grotius) daar min of meer secundair omheen werd
gegroepeerd. De Haes' aansluiting bij de Bijbel-hoofdstukken berust niet - zoals bij de
betrokken Franse auteurs - op de fundamentalistische overtuiging dat het niet anders mócht,
maar is een beslissing ad hoc: een incidentele keuze voor de manier van doen, die in dit
bijzondere geval naar zijn mening de meest geëigende was.
Merkwaardig genoeg verscheen er in hetzelfde jaar 1723 nog een tweede Bijbelepos dat
zijn stof niet in boeken of zangen, maar in hoofdstukken verdeelt: Het leven van den Heiland
Jesus Christus door Dirk Smout. Daar ligt de zaak echter anders, omdat de samenstelling
75
van deze hoofdstukken niet op die van de Bijbel berust.

Het voorwerk
Het voorwerk bevat allereerst de belangrijke uiteenzetting Joan de Haes aen den Lezer,
waarvan de inhoud hierboven reeds besproken werd. Daarna volgt een lofdicht van Hubert
76
Kornelisz. Poot, die sedert enkele jaren met De Haes in vriendschappelijke relatie stond.
Het briefje, waarmee Poot op 13 mei 1722 zijn vers - tezamen met een hem ter kennismaking
toevertrouwd afschrift van de Jonas - vanuit Abtswoude aan de dichter zond, is bewaard
77
gebleven. In het gedicht is iets terug te vinden van de losse bevalligheid, die Poot's poëzie
kenmerkt, maar inhoudelijk heeft het weinig om het lijf. - Het valt op, dat geen andere vrienden
van de dichter met een drempeldicht blijk hebben gegeven van hun belangstelling in diens
jongste werk. Wellicht zijn hun bijdragen op de een of andere manier zoek geraakt als gevolg
van De Haes' ziekte en dood, juist toen de kopy van de Jonas ter perse was of ging.

De wetenschappelijke omlijsting
De drie citaten uit de geleerden-literatuur zijn ontleend aan: het negende boek van de
Antiquitates Judaicae van Flavius Josephus (in de vertaling van Willem Sewel), het eerste
boek van de Chronicorum libri duo van de Christelijke geschiedschrijver Sulpicius Severus
± 400 (in de vertaling van Pieter Rabus), en het 170ste hoofdstuk uit de Demonstratio
evangelica (1672) van de Franse priester-geleerde Pierre Daniel Huet (blijkbaar in een eigen
vertaling). De citaten vullen elkaar in zoverre aan, dat in het stuk van Flavius Josephus de
nadruk valt op het verblijf van Jona in de buik van de vis en in dat van Sulpicius Severus op
de bekering van de Ninivieten, terwijl Huet wijst op de betekenis van de profeet als
praefiguratie van Christus (vgl. Matth. 12:40). Men zou dus kunnen zeggen, dat zij gezamenlijk
de aandacht vestigen
74
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74 R.A. Sayce, The French biblical epic in the seventeenth century (Oxford 1955), blz. 200: ‘The strictest
fundamentalists do not divide their poems at all (like Sainte-Garde Bernouin); or they may follow the
chapters of the Bible (like Saint-Peres and Le Cordier), which tends to destroy any literary unity’.
75 Zie beneden, hoofdstuk VI (blz. 147-168).
76 C.M. Geerars, H.K. Poot, blz. 115-116.
Ibidem, blz. 216.
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op de drie voornaamste aspecten van het Jona-verhaal. - In zekere zin mag men bij deze
citaten als vierde ook nog de aanhaling uit Vondel's Joannes de Boetgezant (II, vs. 453-474;
WB IX, blz. 718) rekenen, die De Haes onmiddellijk op zijn gedicht laat volgen, nog vóór de
‘Aenmerkingen’. Maar kennelijk wilde hij toch verschil maken tussen de beschouwingen van
geleerden en de reactie van een dichter. De eerste doet hij aan zijn werk voorafgaan om
het belang van zijn onderwerp te adstrueren; de laatste laat hij daarop volgen als een toegift,
die min of meer het karakter heeft van een poëtische samenvatting.
De Aenmerkingen over de Uitbreiding van Jonas Histori beslaan 30 bladzijden, met nog
een Byvoegsel van twee pagina's. Het element van overbodig geleerdheidsvertoon, dat
kenmerkend is voor de annotaties uit De Haes' tijd en waarmee wij in de ‘Kantteekeningen’
78
van Arnold Houbraken bij De Kruisheld reeds in aanraking gekomen zijn, is ook hier niet
afwezig, maar doet zich toch niet al te hinderlijk gelden. In het algemeen zijn de
aantekeningen van De Haes functioneel; het geleerdheidsvertoon zit meer in alles wat hij
bij zijn ‘aenmnerkingen’ betrekt dan in het feit dat hij meent er bij een bepaalde plaats een
te moeten maken. Ik illustreer dit aan twee voorbeelden.
In Jona 1:5a wordt verteld hoe de zeelieden van het schip, dat door God vanwege Jona's
ongehoorzaamheid met een zware storm geteisterd wordt, in hun nood ‘riepen een iegelyk
tot zynen Godt’. Hugo de Groot had dit in zijn Historia Ionae uitgewerkt door de namen te
noemen van de verschillende godheden tot wie zij zich al naar gelang van hun landaard
wendden. Joan de Haes neemt dit van hem over, maar verandert de naam Dercetin in Dagon
en voegt ‘Heleens gebroeders, // De Tweelingstarren’ toe (blz. 11). In de ‘Aenmerkingen’
(blz. 97) merkt hij op, dat Dercetis een van de Griekse namen voor Dagon is, in wie hij
overigens geen mannelijke god ziet, maar een Syrisch-Chaldeeuws aequivalent van Venus.
Even verder (blz. 98-101) zet hij uiteen dat met ‘Heleens gebroeders’ bedoeld worden Kastor
en Pollux, beschermers van de zeelieden, en hij rechtvaardigt zijn toevoeging van deze
namen met de opmerking dat zij bij De Groot ontbreken ‘tot myn verwondering, aengezien
zy inzonderheit op zee in den noodt wierden aengeroepen, gelyk boven aengetoont is’.
In het Bijbelboek eindigt het eerste hoofdstuk niet met het in-zee-werpen van Jona, maar
met vers 17, waarin God ‘eenen grooten visch (beschikte) om Jonas in te slokken’. De Haes
vindt, dat dit beter het begin kan vormen van hoofdstuk II, omdat dit in zijn geheel gewijd is
aan het verblijf van de profeet ‘in het ingewant van den visch’. In zijn bewerking wijkt hij op
dit éne punt dan ook van de Bijbelse indeling in hoofdstukken af. Hij verdedigt dit in de
‘Aenmerkingen’ (blz. 104) als volgt:
In onze Nederduitsche overzetting is dit eerste vaers het laetste van 't eerste
Hooftstuk, maer myns oordeels, voegt het hier beter aen het hooft van dit tweede,
gelyk het ook aldus in de Latynsche en andere overzettingen des Bybels meer
op deze plaets gelezen wordt.
De ‘Inleiding’ (56 regels; blz. 1-3)
De ‘Inleiding’ is in beginsel opgezet naar het voorbeeld van het exordium bij een epos.
Zij bevat een propositio en een invocatio, maar beide zijn - ongetwijfeld omdat zij anders
niet als een zelfstandig deel van het gedicht gepresenteerd hadden kunnen worden - uitgedijd
tot een omvang die met de epische traditie niet overeenkomt.
De propositio telt 24 regels. De inzet doet duidelijk uitkomen, dat De Haes ener-
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Zie boven, blz. 47.
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zijds wel Joannes de Boetgezant van Vondel voor ogen heeft, maar zich anderzijds toch
een ander doel stelt dan deze:
Het lust myn zangheldin de boetbazuin te steken
Tot opbou van de deugt en heeling der gebreken,
Terwyl zy Jonas volgt...
(blz. 1)
79

De aanhef ‘Het lust’ en de vermelding van ‘myn zangheldin’ verwijzen naar Vondel. Maar
De Haes heeft eerder een moraliserende dan een epische bedoeling. Voor hem is de
geschiedenis van Jona secundair: een uitgangspunt om zèlf ‘de boetbazuin te steken’, terwijl
hij ‘Jonas volgt’. In verband daarmee vervalt voor hem blijkbaar ook de regel dat de propositio
de held slechts aanduidender wijs mag vermelden en niet diens hele geschiedenis dient te
onthullen. In de 22½ regels na de geciteerde inzet geeft hij tenminste een vrijwel volledige
samenvatting van de stof die hij gaat behandelen.
De invocatio valt uiteen in 8 en 24 regels. De eerste 8 zijn inderdaad een aanroep, zoals
deze in een epos op zijn plaats is. De dichter smeekt de ‘Goddelyke Geest’, die op het
Pinksterfeest over de discipelen van Jezus werd uitgestort, om steun en wijsheid: ‘Bestier
myn toonen, sterk in 't zingen myne stem, // Op dat ze niet bezwyk'; dan krygt myn zingen
klem’ (blz. 2).
De laatste halve regel is echter tevens uitgangspunt voor een ‘aanhangsel’ van 24 regels,
dat formeel met het voorgaande verbonden blijft, maar er zich inhoudelijk steeds verder van
verwijdert. Als - dank zij de Geest - zijn ‘zingen klem krygt’, aldus Joan de Haes, dan zal
zijn werk ‘geen gewenschte vrucht ontbeeren’. Dan zal hij er zelf door worden opgewekt tot
boete en bekering. Dan zal hij er ook bij zijn landgenoten mee bereiken wat hem voor ogen
staat
In dezen droeven tyt, terwyl ons vaderlant,
Als 't zondigh Ninive, voor d'opgeheven hant
Moet siddren van Godts wraek, die elders aen het woeden
Van verre ons toedreigt met haer snerrepende roeden,
5 En vast in d'ooren byt: Wilt u by tyts beraên,
Nogh veertigh dagen, dan zal Nederlant vergaen.
Ten zy ge, als Ninivé, u wilt tot Godt bekeeren;
Ten zy ge, als Ninivé,... enz.
(blz. 3)

De invocatio is geleidelijk overgegaan in een boetpredikatie tot de Nederlanders. Met veel
goede wil zou men daarin iets van een dedicatio kunnen zien. Maar ik geloof niet dat Joan
de Haes het slot van zijn ‘Inleiding’ zo bedoelde. In de aanhef had hij gezegd, dat het zijn
zangheldin lustte de boetbazuin te steken. Welnu, hier doèt zij dat!

Het eerste hooftstuk (162 regels; blz. 4-19)
In Jona 1 wordt verteld, hoe God aan Jona opdraagt de Ninivieten om hun boosheid te gaan
bestraffen, en hoe deze tracht zich daaraan te onttrekken door een vlucht overzee. God treft
echter zijn schip met een storm, die het met ondergang bedreigt. Om de opvarenden te
redden, raadt Jona - door het lot als de oorzaak van
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Vgl. Joannes de Boetgezant I, 1-4: ‘Het lustme door den zoon van priester Zacharias, // Den strengen
boetgezant, de heirbaen voor Messias // [...] // Te baenen..’ De zangheldin vindt men even verder in I,
15-18: ‘Men zal mijn zangheldin, onnozel, zonder schult, J [...] // Zien oorelogen in den voortoght van
Messias’ (WB IX, resp. blz. 687 en 688).
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Gods toorn aangewezen - hen aan, hem in zee te werpen. In uiterste nood gaan de zeelieden
daar inderdaad toe over, en: ‘Toen stont de zee stil van hare verbolgenheit’. Maar God
‘beschikte eenen grooten visch om Jonas in te slokken’.
80
Afgezien van dit laatste detail, dat hij overhevelt naar het begin van zijn tweede hoofdstuk,
geeft Joan de Haes dit alles nauwkeurig weer, maar aangevuld met de uitbreidingen van
Grotius. De voornaamste daarvan betreffen: bijzonderheden over Joppe (de stad waar Jona
zich inscheept), en de namen van de goden die door de zeelieden worden aangeroepen.
Daarnaast is de invloed van de Historia Ionae echter ook herhaaldelijk merkbaar in het
81
gebruik van bepaalde uitdrukkingen of zinswendingen.
Kenmerkend voor de werkmethode van De Haes is zijn voorliefde voor het uitbreiden van
ontleende uitbreidingen. Hierboven werd al vermeld, dat hij aan de namen van de door
82
Grotius genoemde heidense goden die van Kastor en Pollux toevoegt. Het meest sprekende
voorbeeld is echter het volgende:
Jona 1:3a beperkt zich tot de mededeling, dat Jona zich opmaakte om van het aangezicht
des Heren naar Tarsus te vluchten. Hugo de Groot breidt dit uit, door het dwaze van deze
onderneming te doen uitkomen: Jona wil God ontvluchten, Die overal aanwezig is en alles
vervult (‘sperans complentem numine cuncta // Effugisse Deum’; blz. 1)! Dat brengt Joan
de Haes de Psalmen 24 en 139 in gedachten, waarin de alom-tegenwoordigheid van God
aan de orde komt. En hij voegt ze als een eigen uitbreiding aan het uitbreidende motief van
De Groot toe:
Waer vlucht ge, o zinloos mensch? waent gy het oog t'ontgaen,
Dat u aen 's weerelts ent gevlucht kan gadeslaen?
Vlucht gy in 't aerdryk? hoe! moet een profeet nogh leeren,
Dat al het aerdryk en zyn volheit is des Heeren?
5 Naer 's afgronts poel? daer heerscht Godt ook met mogentheit.
Naer 't hemelsch hof? daer blinkt zyn grootste majesteit.
Naer 't uiterste der zee, daer 't licht begint te krieken?
Zoo wydt strekt ook zyn hant. al leende gy de wieken
Des dageraets, hy zou noghtans u in de lucht
10 Ras achterhalen en zelfs grypen in uw vlucht.83
(blz. 7)

Evenals in Judas de Verrader blijkt De Haes ook hier bijzonder vaardig in dit soort
applicatie-werk. De geciteerde passage is werkelijk deel van zijn gedicht geworden.

Het tweede hooftstuk (64 regels; blz. 20-27)
Jona 2 verhaalt, hoe de ongehoorzame profeet in de buik van de vis tot inkeer komt en zich
aan God onderwerpt. Dan wordt hij gered: ‘De Heer nu sprak tot den visch: en hy spuwde
Jonas uit op het drooge’.
De Haes gaat bij zijn weergave hiervan op dezelfde manier te werk als in het vorige
hoofdstuk. Alleen verschaft Hugo de Groot hem ditmaal geen feitelijkheden

80
81
82
83

Zie boven, blz. 104.
H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 103-104.
Zie boven, blz. 104.
Vgl. vs. 1a van Psalm 24: ‘De aarde is des Heren mitsgaders hare volheid’, en vooral vss. 7-10 van Psalm
139: ‘Waar zoude ik henengaan voor uwen Geest, en waar zoude ik henenvlieden voor uw aangezicht?
Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie Gij zijt daar; nam ik vleugelen des
dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zoude uwe hand mij geleiden, en uwe rechterhand
zoude mij houden’.
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ter overname, maar bezinnende overwegingen en gebedsformuleringen. Die vinden wij bij
hem dan ook telkens terug. Zo vraagt Grotius zich af: ‘quis credere possit // Captivam tantis
animam durasse sub undis? // Duravit tamen..’ (blz. 4), en Joan de Haes vraagt het hem
na: ‘Wie kan gelooven, of begrypen met gedachten, // Hoe eenigh mensch in zulk gevaer
niet zou vergaen? // En echter Jonas heeft zoo lang dit doorgestaen’ (blz. 21). - Als Hugo
de Groot Jona uit de buik van de vis laat erkennen: ‘Et merui ereptus superis amittere lucem
// Aspectusque tuos’ (blz. 4), dan vinden wij dit precies zo bij De Haes terug: ‘'k Beken, ik
heb verdient, dat my noch zon, noch licht // Beschyne, en minder nogh, de glans van uw
gezicht’ (blz. 23).
Op een enkele plaats valt moeilijk uit te maken, of De Haes aan Hugo de Groot dan wel
aan Godeau heeft ontleend. Zo zegt hij naar aanleiding van Jona's bidden in de buik van
de vis: ‘De balg van 't ondier kan hem thans een tempel strekken’ (blz. 21). Dat correspondeert
met: ‘Hoc tunc navigium misero carcerque domusque, // Hoc templum fuit’ uit de Historia
Ionae (blz. 4). Maar het komt evenzeer overeen met: ‘Il fit des entrailles profondes du monstre
84
qui l'avoit englouty, un Temple où il chanta ses [= de Dieu] lüuanges’ (blz. 81). De kans is
echter groot, dat De Haes deze gedachte primair aan Grotius heeft ontleend. Voor de eerste
twee hoofdstukken is deze namelijk zijn grote voorbeeld. Godeau's Tableau begint eerst op
het moment dat Jona zijn prediking in Ninivé aanvangt, al grijpt de auteur wel eens (zoals
hier) op een vroegere episode uit diens geschiedenis terug.

Het derde hooftstuk (524 regels; blz. 28-77)
De naar verhouding exorbitante omvang van dit hoofdstuk - ruim 100 regels méér dan de
Inleiding en de drie andere capita samen - is een direct gevolg van het feit dat Joan de Haes
de boetpredikatie, die Godeau aan Jona in de mond legt, vrijwel integraal heeft overgenomen.
Niet minder dan 360 regels zijn daaraan gewijd. Bovendien volgt hij Godeau's uitvoerige
beschrijving van de boete-doening der Ninivieten, die het gevolg van deze prediking is, van
nabij in 138 regels na. Toch laat hij ook in dit hoofdstuk de Historia Ionae niet helemaal los.
Zo valt b.v. Grotius te herkennen in de regels, waar Jona ‘Stapt Assurs hooftstat in, van
85
niemant om te treden, // Dan eer de derde zon haer daghreis staken moet’ (blz. 29).
Hetzelfde geldt voor de beschrijving van de koning: ‘Den grooten ryksvorst zelfs, wien duizent
edellingen // En duizent ridderen bestuwen en omringen, // Gelyk een lyfwacht, aen wiens
zorg de veiligheit // Betrout is nacht en dagh van 's konings majesteit; // Wien zoo veel volken
tol en schatting moeten geven, // Voor wiens geduchte maght zoo vele vorsten beven’ (blz.
86
65).
Godeau's predikatie van Jona is een voortreffelijk staal van meeslepende welsprekendheid,
87
en De Haes kon inderdaad niet beter doen dan ze vrijwel woordelijk overnemen. Eerst zet
de profeet uiteen, dat hij spreekt uit naam van God, ‘De Heer der heeren, die de koningen
regeert // En al de volken van het weereitront
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De gedachte ligt te veel voor de hand dan dat wij dadelijk ann beïnvloeding van Godeau door Grotius
zouden mogen denken. Het is echter niet uitgesloten, dat eerste de Historia Ionae gekend heeft. Ik heb
niet nagegaan, of daarvoor verdere aanwijzingen te vinden zijn
Vgl. Historia Ionae (blz. 5): ‘[moenia] Quae non ante citis circum sit passibus ire, // Quam ter Sol oriens
ter merserit aequore currus’
Vgl. Historia Ionae (blz. 5): ‘Ipse Nini dominus, quem circum mille tuenter // Excubiae, cui tot pendunt
famulare tributum // Ignotae gentes, cujus victricia signa // Terrerum pars tanta timet..’.
Zie voor een voorbeeld daarvan: H.M.J van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, Blz. 105-107
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beheert’ (blz. 33). Deze God is vertoornd op Ninivé, ‘En zeker ook te recht, want waer ik 't
oog laet gaen, // Ik vind geen voorwerp, of het hitst zyn gramschap aen’ (blz. 35). De prachtige
tempels getuigen niet van godsdienstzin, maar van ijdelheid, uitbuiting der armen, en
schijnvroomheid. Vervolgens richt Jona zich achtereenvolgens tot de koning, de priesterschap,
de overheid en het volk, om hun stuk voor stuk de verdorvenheid voor te houden die hun
levenswijze kenmerkt. Elk van deze onderdelen loopt uit op de dreigende conclusie: ‘Nogh
veertigh dagen, dan zal Ninive vergaen’ - een conclusie die tenslotte in de peroratie tot een
grimmig hoogtepunt wordt opgevoerd.
Opmerkelijk is, dat Joan de Haes het slot van de predikatie, zoals Godeau die geeft, niet
overneemt. In dat slot laat de Franse bisschop door Jona een perspectief openen naar Gods
genade; de profeet eindigt met een aansporing tot boete-doening, waardoor Gods wraak
88
zou kunnen worden afgewend. De Haes achtte deze aansporing kennelijk - en terecht - in
strijd met het Bijbelverhaal. Zoals uit Jona 4 duidelijk blijkt, meende de profeet de ondergang
van Ninivé als een onontkoombare straf aan te kondigen; vandaar dat hij zich door God
bedrogen voelt, wanneer Deze op Zijn raadsbesluit terugkomt en daardoor Zijn boodschapper
tot een valse profeet maakt. In het Tableau van Godeau kon deze anomalie verdoezeld
blijven, omdat daar het slothoofdstuk van het Bijbelboek niet aan de orde komt. Maar Joan
de Haes gaf een uitbreiding van het gehèle verhaal en kon op dit punt Godeau dus niet
volgen zonder dat dit tot een tegenstrijdigheid in zijn werk zou hebben geleid. Het pleit
ongetwijfeld voor hem, dat hij dit ingezien en de bewuste passage weggelaten heeft.
Voor de beschrijving van de boete-doening door de Ninivieten, uitlopend op een
verheerlijking van het vasten als teken van berouw, volgt De Haes weer vol-uit Godeau. Als
de koning van Ninivé zich in zak en as voor God verootmoedigt, gebeurt er volgens de
Franse tekst een wonder: ‘mais, ô force admirable de l'humilité de la Penitence! aussi-tost
qu'il dépose tous les ornemens de la Royauté, & qu'il ne se souvient plus d'estre Roy
d'Assyrie, il commence à estre un Roy de Justice’ (blz. 90). In de Jonas vinden wij deze
gedachte terug, zij het in een niet erg gelukkige formulering:
Men ziet hem niet ontbloot van al zyn majesteit,
(O wonderbare kracht van zyn boetvaerdigheit!)
Of hem ook teffens in een oogenblik vergeten,
Hoe hy zoo diep in 't gout, en hoog in top gezeten,
5 Als koning Assurs ryk en heerschappy beheert,
In eenen koning van Gerechtigheit verkeert.
(biz. 67-69)

Het vasten van haar burgers redt de stad: ‘Un petit retranchement de nourriture’ - aldus
Godeau - ‘raffermit ses fondemens, fortifle ses murailles, asseure ses Palais, &conserve
ses Citoyens’ (blz. 90-91). Ook dit vinden wij bij Joan de Haes terug, opnieuw overigens in
een verslapte versie:
Drie dagen speenens van 't geen 't lichaem sterkt en voedt,
Styft hare vesten, sterkt haer muren, en behoedt
Al hare burgeren voor ondergang geveiligt.
(blz. 75)
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Tableaux, blz. 89: ‘Il [= Dieu] vous donne quarante jours pour recourir à sa clemence; Ce terme est bien
long pour des coupables qu'il attend depuis tant d'années à un changement de vie; mais son amour ne
fait point de graces mediocres. C'est à vous à en user avec reconnoissance, & n'esperez pas un plus
long delay’.
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Iets beter op dreef is de Rotterdamse dichter, als hij aansluit bij Godeau's lof van het vasten:
‘O Jeusne, qui as conservé tant d'ames destinées à la mort; ô Jeusne qui as desarmé le
Dieu des batailles; ô Jeusne qui as éteint le feu de ses foudres; ô Jeusne qui as fait la paix
du Ciel & d'une Ville; ô Jeusne qu'on peut nommer le second fondateur de Ninive; quel
Penitent, apres cet exemple, ne doit recourir à toy comme à un azyle inviolable!’ (blz. 91).
De Franse tekst gaat zo nog een stuk door, maar De Haes heeft zich tot het geciteerde deel
beperkt en dat tot slot van zijn derde hoofdstuk gemaakt:
O Boete, o Vaste, die in zulk een' hoogen noodt
Zoo vele zielen, in de droefheit van de doot
Alreê gescheept, verlost en kunt in 't leven sparen:
O Boete, o Vaste, die den Godt der Legerscharen
5 Ontwapent, en het vuur van zynen blixem bluscht:
O Boete, o Vaste, die de stat helpt aen haer rust,
En tusschen Godt en haer bemiddelt eenen vrede:
O Boete, o Vaste, die den naem verdient met rede
Van tweede boumeestres van 't maghtigh Ninive,
10 Wat zondaer neemt voortaen gebroken en gedwee
Zyn toevlucht niet tot u, gereet om 't vleesch te spanen
Van al zyn lusten, en door eenen vloet van tranen
De ziel te zuiveren van d'ongerechtigheên,
En door oprecht berou en ootmoet en gebeên
15 De wraek des hemels tot genade te bewegen,
Gelyk die Ninivé alleen dus heeft verkregen?
(blz. 75-77)

Het vierde hooftstuk (86 regels; blz. 78-87)
Ninivé werd door God gespaard, maar: ‘Dat verdroot Jonas met groot verdriet, en zyn
toom ontstak’, zoals het Bijbelboek meedeelt (Jona 4:1). Om Zijn balsturige dienaar te
overtuigen van ongelijk, doet God een wonderboom opgroeien die Jona met zijn schaduw
voor de brandende zon beschut, maar na één dag weer verdort. Bitterder dan ooit wordt
dan de klacht van de profeet om het onrecht dat hem is aangedaan. God brengt hem echter
tot zwijgen met de vraag, waarmee het Bijbelboek abrupt eindigt: ‘Gy verschoont den
wonderboom, waer aen gy niet hebt gearbeidt, noch dien groot gemaekt: die in eenen nacht
wert, en in eenen nacht verging. En ik zou die groote stat Ninive niet verschoonen? waer in
(behalven veel vee) veel meer dan hondert en twintigh duizent menschen zyn, die geen
onderscheit weten tusschen hunne rechterhant en tusschen hunne slinkerhant?’ (Jona 4:
10-11).
Zoals hierboven al is opgemerkt, heeft Godeau dit hoofdstuk niet bij zijn Tableau over de
89
Ninivieten betrokken. De Haes was hier voor uitbreiding van de Bijbeltekst dus uitsluitend
aangewezen op de Historia Ionae. Hij maakt daarvan overigens een bescheiden gebruik.
Slechts hier en daar valt een gedachte of een formulering met zekerheid op het voorbeeld
van De Groot terug te voeren. Dat is b.v. het geval in de aanhef, waar de toorn van Jona
wordt gesteld tegenover de genade van God:
Maer Amithaons zoon [= Jona] zoo zacht van inborst niet
Begint het hart in 't lyf te zwellen van verdriet,
Dat hy die hooftstat ziet verschoonen voor zyne oogen,
Als waer' zyn bootschap niet dan ydelheit en logen.
(blz. 79)
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Zie boven, blz. 108.
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Dat is duidelijk ontleend aan Grotius: ‘Sed non tam clemens animi indignatur Ionas // Stare
Ninum’ (blz. 6).
Een tweede voorbeeld leveren de regels, waarin God aan Jona vraagt: Zoudt gij de
wonderboom willen sparen, en
Ik Ninive, die bloem van Assurs heerschappy,
Ik Ninive, die stat vol steden niet bewaren?
Ik duizent duizenden niet in het leven sparen?
(blz. 85)

Hier hebben wij meer met een echo dan met een vertaling te doen. Maar de herkomst uit
Grotius is onmiskenbaar: ‘Tu florem Assyriae, tu plenum gentibus urbem // Me servare
vetas?’ (blz. 7).

Karakteristiek en evaluatie
H.M.J. van Galen meent dat de strijd om Vondel gedurende de Poëten-oorlog van beslissende
betekenis is geweest voor de ontwikkeling van Joan de Haes tussen 1714 en 1723, en dat
het effect daarvan af te lezen valt uit het verschil tussen Judas de Verrader en Jonas de
Boetgezant. Volgens hem ‘dwongen de poëtenoorlogen de grootste Vondel-fan van het
eerste kwart van de 18de eeuw op de knieën’: voortaan was ‘Vondelnaäaperij’ als in de
Judas niet meer mogelijk. Daarom zou De Haes zich nu een werk van Hugo de Groot ter
imitatie hebben gekozen. ‘Maar het belangrijkste gevolg is wel, dat de dichter zijn heil ging
zoeken in het vertalen [nl. van Godeau]. Het is niet mogelijk, deze stap anders te beschouwen
dan als een stap terug’. Terwijl er in de Judas nog sprake is van ‘een zeker dichterlijk
zelfbewustzijn’, blijkt dit in 1723 verloren te zijn gegaan: ‘In Jonas de Boetgezant treffen we
90
alleen nog maar een volkomen ineengeschrompeld dichter aan’. Elders wijst Van Galen
er nog op, dat de nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst, zoals wij die aantreffen in ‘de epische
omlijsting’ van de boetpredikatie uit de Jonas, beïnvloed zou kunnen zijn door het voorbeeld
91
van Koenraet Droste in diens Het Leven van de Koning en Propheet David (1716).
Ik kan deze zienswijze onmogelijk delen. Naar mijn mening is er van een principiële
verandering in de werkwijze van Joan de Haes geen sprake, en evenmin vaneen gewijzigde
houding tegenover de Bijbeltekst. Het onderscheid tussen de Judas ende Jonas laat zich
volledig verklaren door hun verschillende uitgangspunt, hun strekking,de aard van de
behandelde stof, en de beschikbare voorbeelden.
Wanneer ik de Judas terecht heb geïinterpreteerd als een afwijzing van De Kruishelden
92
een demonstratie voor de superioriteit van het Vondeliaanse Bijbel-epos, dan wilde De
Haes in 1714 in de eerste plaats pleiten voor handhaving van de Vondeltraditie. Vandáár
dat alleen Vondel als voorbeeld werd gebruikt, vandáár de excessiviteit van de navolgingen
en ontleningen. Zelfs het onderwerp en de opzet van de Judas werden door deze overweging
bepaald. De behandelde stof moest gelegenheid bieden zo nauw mogelijk bij Vondel's
beroemde verbeeldingen van Hemel- en Helleraad aan te sluiten. En ook verder werd de
opzet zó;zeer afgestemd op de mogelijkheid van Vondel-navolging - de episode in
Gethsemané, de verloochening door Petrus, het Ecce homo-motief -, dat het epos er een
tweeslachtig karakter door kreeg. - Wij mogen daaruit echter niet concluderen, dat Joan de
Haes als dichter uitslui-
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H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 137.
Ibidem, blz. 163-165. - Droste's epos over David komt in mijn volgende hoofdstuk aan de orde.
92 Zie boven, blz. 84.
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tend van Vondel afhankelijk was en zonder de steun van diens voorbeeld alleen maar kon
‘ineenschrompelen’. Wat wij er wèl uit kunnen afleiden, is dat hij het vermogen miste tot
zelfstandige creativiteit. Hij kon slechts iets tot stand brengen door imitatie en ontlening, in
handig applicatie-werk. Dat in de Judas daarvoor alléén uit Vondel werd ‘geknipt’, is
kenmerkend voor het gedicht, maar nièt voor de dichter.
Dat wordt in 1723 door de Jonas bevestigd. Ditmaal is het De Haes niet te doen om
verdediging van de Vondel-traditie, maar ligt zijn uitgangspunt in bewondering voor de
Tableaux de la Penitence van Godeau. Uit het ‘Aen den Lezer’ blijkt duidelijk, dat die
bewondering in de eerste plaats het godsdienstig-moraliserende karakter van dit werk betrof,
met de boetpredikatie van Jona als hoogtepunt. Het is dus niet juist ‘dat de dichter zijn heil
ging zoeken in het vertalen’, omdat hij het nu verder ‘bijna geheel zonder Vondel moest
stellen’, zoals Van Galen poneert. De Haes kwam tot de preek uit Godeau's tafereel - en
vandaar tot de geschiedenis van Jona als geheel -, omdat hij deze oproep tot boete en
bekering zowel bijzonder geslaagd als bijzonder actueel vond. De Jonas werd geschreven
om aan de hand van Godeau's ‘predikaetsi’ tot boetvaardigheid te bewegen, zoals de Judas
het werd om aan de hand van Vondel-ontleningen te bewegen tot voortzetting van de
Vondeliaanse traditie.
Bij het concipiëren van zijn gedicht besloot De Haes, blijkens zijn voorbericht, echter niet
enkel ‘die predikaetsi’, maar de gehèle geschiedenis van Jona ‘in vaerzen te begrypen’. Het
lijkt mij uitgesloten dat wij predikaetsi hier letterlijk moeten op-vatten, als zou de dichter
aanvankelijk overwogen hebben alleen het deel van Go- deau's Tableau te bewerken dat
Jona's prediking bevat. Buiten de context van deboetvaardige reactie der Ninivieten en het
reddend resultaat van hun berouw, verliestdeze daarvoor te veel van haar exemplarische
betekenis. Met ‘die predikaetsi’ moetDe Haes daarom gedoeld hebben op prediking en
context, d.w.z. op het Tableau alsgehéél. Daarin geeft de Franse bisschop de gefingeerde
preek van Jona als onderdeelvan een brede ‘uitbreiding’ van Jona 3, die de eenheid van
predikatie, boete enredding voortreffelijk doet uitkomen. Het zou voor De Haes heel goed
mogelijk zijngeweest diens voorbeeld te volgen en zich eveneens te beperken tot de
‘predikaetsi’in deze ruime zin.
Wat de dichter ‘Aen den Lezer’ meedeelt, betekent dus dat hij besloot niet slechtsnaar
Godeau's voorbeeld Jona 3 te bewerken, maar in afwijking daarvan ook de drieandere
hoofdstukken van het Bijbelboek in zijn gedicht op te nemen. Wat hemdaartoe bewogen
heeft, wordt uit zijn voorbericht niet helemaal duidelijk. In deeerste plaats ongetwijfeld de door hem vermelde - wens om een boetgedicht ‘van langer adem’ te schrijven, d.w.z. van
ruimer omvang dan Koning Manasses Gebet: niet beperkt tot één enkele episode. Maar
wellicht heeft daarnaast ook zijn Protestantse overtuiging een rol gespeeld, dat Godeau aan
het gezag van de Bijbel tekort had gedaan door zó summier te zijn over de voorgeschiedenis
van Jona, en vooral: door het verhaal van de wonderboom - een essentieel bestanddeel
van het Bijbelboek, omdat Gods barmhartigheid daaruit blijkt - helemaal weg te laten.
Bij de uitwerking van zijn concept bleef De Haes trouw aan het Vondeliaanse standpunt
dat hij in het voorbericht van de Judas verdedigd had, namelijk dat bij poëtische behandeling
van historische - óók Bijbel-historische - stof ‘gebloemde sieraden’ van dichterlijke verbeelding
93
en vinding niet mogen ontbreken. Evenmin als in 1714 was hij echter in staat deze uit eigen
kracht toe te voegen; hij kon slechts applicerend aanbrengen wat hij eerst bij anderen
gevonden had. Voor Jona 3 bood
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het Tableau van Godeau hem daartoe een overvloed van materiaal. Ten aanzien van de
overige hoofdstukken was hij aangewezen op de Historia Ionae van Hugo de Groot. Weliswaar
had deze slechts op zeer beperkte schaal dichterlijk uitgebreid, maar De Haes beschikte ook dat blijkt uit zijn ‘Aen den Lezer’ - nu eenmaal niet over andere ‘bronnen’ in de zin van
voorbeelden waaraan hij ontlenen kon.
Voor het schrijven van zijn Jonas volgde Joan de Haes precies dezelfde methode als in
de Judas. Zoals dáár het verloop van de lijdensgeschiedenis de gang van zijn gedicht
bepaalde, zo is ook hier de Bijbelse historie de leidraad die hij volgt. En zoals hij dáár de
schriftuurlijke feiten voordurend had zoeken te ‘bekleeden en verfraeien’ met ontleningen
aan Vondel, zo doet hij dat hier met passages uit Grotius en Godeau.
Wat hem eigenlijk voor ogen stond, heeft de dichter ongetwijfeld alleen volledig kunnen
realiseren in hoofstuk III, waarvoor hij kon steunen op Godeau. Vrijmoedig ontleent hij aan
diens Tableau alles wat naar zijn mening kan dienen om aan de betrokken episode een
allure te geven, vergelijkbaar met die van de Judas. Die ontleningen zijn zó talrijk en meestal
zó woordelijk, dat het resultaat aan een vertaling uit het Frans doet denken. Dat is het echter
niet, evenmin als de Judas zonder meer een calque van Vondel is. De Haes blijft zich steeds
richten naar het Bijbelverhaal en laat daarom b.v. het slot van de prediking, die Godeau in
94
de mond van Jona gelegd had, als onbijbels vervallen. Zijn primaire doel is nièt de vertaling
van het Tableau, maar het ‘bekleeden en verfraeien’ van de Schriftuurlijke feiten die hij
vertelt. Vandaar dat hij zich niet aan Godeau gebonden acht en een enkele maal ook aan
Grotius ontleent, wanneer hij meent daarmee het effect van zijn werk te kunnen verhogen.
Hoogstens kan men de qualificatie ‘vertaling’ met enig recht toepassen op de weergave
van de eigenlijke boetpredikatie, die De Haes - afgezien van het slot - inderdaad nagenoeg
onveranderd overneemt. Dat is echter niet in strijd met de hierboven aangegeven opzet.
Voor hem was die predikatie een ‘bekleedende en verfraeiende’ uitbreiding van Jona 3:4b
(‘en hy predikte en zeide: Nogh veertigh dagen, dan zal Ninive worden omgekeert’), die voor
de metaphysische verbeeldingen van Vondel niet of nauwelijks onderdeed. Hij nam ze dus
over, zoals hij het in de Judasdie verbeeldingen had gedaan: vrijwel integraal. Dat de
buitensporige omvang van deze ontlening de structuur van zijn derde hoofdstuk ernstig
aantastte, zal hem niet gehinderd hebben; ook in de Judas hebben wij zijn gebrek aan gevoel
95
voor een evenwichtige compositie opgemerkt.
Voor de hoofdstukken I, II en IV had De Haes de Historia Ionae als enige dichterlijke ‘bron’.
Hoewel hij er heel wat aan ontleend heeft, bleken toch de ‘gebloemde sieraden’, die hij daar
aantrof, te gering in aantal en te beperkt van omvang om een grootse uitbreiding van het
Bijbelverhaal te kunnen opleveren. Vandaar dat de betrokken hoofdstukken zo opvallend
veel korter zijn dan het derde. Vandaar ook dat zij zoveel dichter bij de Bijbeltekst staan.
Wij hebben het voorbeeld van Koenraet Droste niet nodig om dit te verklaren; het vloeit
zonder meer voort uit het feit dat De Haes niet over genoeg applicatie-materiaal beschikte
voor een andere werkwijze. Hij moest nu eenmaal roeien met de riemen die hij had. Nu hij
alleen over die van De Groot beschikte, kon hij niet voorkomen, dat de drie toegevoegde
hoofdstukken - tegen zijn bedoeling in - door hun beknoptheid de indruk wekken slechts een
‘epische omlijsting’ van Jona 3 te zijn.
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Zie boven, blz. 108
Zie bowen, blz. 93-94
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Door dit alles is de Jonas uit structureel oogpunt nog zwakker uitgevallen dan de Judas.
Ook in poëtisch opzicht doet dit tweede werk van De Haes trouwens voor het-eerste onder.
Dat is niet een gevolg van verminderde capaciteit bij de dichter, maar van zijn onderwerp
en zijn voorbeelden. Bij secundair applicatie-werk, zoals de Haes dat verrichtte, hebben
deze voor het resultaat een veel beslissender betekenis dan bij wat ik nu maar aanduid als
‘primaire poëzie’. En dan is nu eenmaal de lijdensgesclhiedenis een verhevener onderwerp
dan het verhaal van Jona; dan zijn de verbeeldingen van Vondel grootser dan die van Grotius
en Godeau. De versvaardigheid van Joan de Haes doet aan deze verschillen niets toe en
niets af; zij handhaaft zich op hetzelfde peil en is daarom ter zake irrelevant. Dat peil mag
overigens niet worden onderschat. Uit technisch oogpunt schrijft hij, zoals wij bij de Judas
96
al hebben geconstateerd, een soepel en in het algemeen prettig leesbaar vers. Wij treffen
bij hem hetzelfde verschijnsel aan, dat R.A. Sayce bij de Franse Bijbel-epici uit het einde
van de 17de eeuw signaleert: ‘the technical facility which even the least talented poets
97
display in the handling of prosody and syntax’.

De ‘Jonas’ als Bijbels epos
Naar het oordeel van Van Galen mag de Jonas evenmin als de Judas een epos worden
genoemd. De Haes' tweede grote Bijbeldicht wijkt in nog sterkere mate van de epische
voorschriften af dan het eerste. Alle belangrijke epos-elementen zijn afwezig: ‘De kern van
Jonas de Boetgezant is de preek; het leven en de daden van de ≪held≫ worden behandeld
98
als bijzaak’.
Uit mijn karakteristiek van de Jonas blijkt, dat ik de constateringen van Van Galen
goeddeels onderschrijf. Desondanks meen ik, dat wij dit werk als een verschijningsvorm
van het Bijbelse epos moeten blijven zien. Bij mijn bespreking van de Judas heb ik opgemerkt,
dat De Haes ten onrechte uit Vondel's Joannes had afgeleid dat de Bijbelse variant van het
epos gekenmerkt werd door ‘de vrijheid van de dichter om naar eigen inzicht al dan niet van
99
epische vorm-elementen en conventies gebruik te maken’. In de Jonas trekt hij deze lijn
nog verder door en beschouwt hij zelfs het volledig ontbreken van een epische structuur
niet als onaanvaardbaar voor zijn conceptie van ‘Bijbels epos’. Het is een ver-gaande, maar
op zichzelf niet onlogische consequentie van het loslaten van de term epos voor Bijbelse
epiek, zoals Vondel dit op het titelblad van de Joannes voor het eerst - althans in de
Nederlanden - gedaan had. Bijbelse epiek behoefde met het officiële epos nauwelijks iets
meer gemeen te hebben dan het vertellende karakter - dat overigens meestal door een
moraliserende strekking eveneens werd gemodificeerd.
De Jonas is een extreem voorbeeld van deze ontwikkeling. Naar ik hoop te hebben
aangetoond, moet dit epische non-conformisme echter veeleer aan de omstandigheden
worden toegeschreven dan aan de bedoeling van de auteur. Als De Haes daartoe kans had
gezien, zou hij stellig dichter bij het voorbeeld van de Joannes gebleven zijn. Nu dit niet
mogelijk was geweest, vond hij het dan ook gewenst, de continuïteit tussen Vondel's werk
en het zijne op een andere manier aan zijn lezers duidelijk te maken.
Dat deed hij in de eerste plaats met zijn titel. Jonas de Boetgezant verwijst rechtstreeks
naar Joannes de Boetgezant en proclameert als het ware de onderlinge ver-
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Zie boven, blz. 95.
R.A. Sayce, The French biblical epic, blz. 250.
98 H.M.J. van Galen, Bijb. ged. J. de Haes, blz. 66-68; het citaat op blz. 67.
99 Zie boven, blz. 97.
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wantschap. Verder sluiten in de ‘Inleiding’ de propositio en invocatio onmiskenbaar bij de
inzet van Vondel's epos aan, in het bijzonder door de term ‘Het lust’ en de vermelding van
‘myn zangheldin’. Beide rapprochementen doen ietwat geforceerd aan. De subtitel Poëtische
uitbreiding zyner [= Jonas'] histori geeft de inhoud van het werk beter weer dan de hoofdtitel.
En het epische exordium bij een gedicht, waarin verder geen kenmerkende epos-elementen
voorkomen, maakt een wat hybridische indruk. Maar juist deze forcering versterkt mij in de
overtuiging, dat Joan de Haes er een bedoeling mee had.
Daarvan uitgaande, waag ik nog een andere veronderstelling. Het lijkt mij waarschijnlijk
dat hij ook de centrale plaats, die de prediking van Jona in zijn gedicht inneemt, beschouwde
en beschouwd wilde zien als een parallel met de Joannes, waar in de eerste drie boeken
een boetpredikatie eveneens het middelpunt vormt.
Op grond van het bovenstaande meen ik de Jonas het best te kunnen karakteriseren als
een half-epos: het type Bijbels epos dat genologisch eigenlijk geen epos meer genoemd
kan worden, maar te veel verbindingen met het genre heeft om daar- van te kunnen worden
losgemaakt. Zowel naar de ene als naar de andere kant zijn het hier niet dezelfde factoren,
die tot deze conclusie leiden, als bij De Kruisheld van Jan van Hoogstraten. Maar gelijke
gevolgen hebben niet altijd ook gelijke oorzaken.

§ 5. Conclusie
In de beide epen van Joan de Haes zijn wij getuige van een degeneratieve ontwikkeling in
het Vondeliaanse Bijbel-epos. Het merkwaardige is echter, dat dit proces geen symptoom
is van een algemene verval-tendens, maar gebonden blijkt aan de persoon van de dichter.
Bij hem treffen namelijk een drietal factoren samen, die elk voor zich niet uitzonderlijk zijn,
maar in hun combinatie bij een andere auteur moei-lijk teruggevonden zouden kunnen
worden. Die factoren zijn: een misverstand, een tekort, en een misvatting.
Het misverstand betreft de mening van De Haes, dat Vondel in Joannes de Boetgezant
zich zou hebben losgemaakt van elke gebondenheid aan de regels voor het officiële epos
en slechts van epische structuur-elementen gebruik maakte om hun ornamentele waarde
ad hoc.
Het tekort ligt in de beperktheid van zijn dichterschap, dat gekenmerkt wordt door een
volstrekt onvermogen tot imaginatieve en structurele creativiteit. Hij kon slechts werken met
‘gebloemde sieraden’, die hij aan anderen ontleende en applicerend samenvoegde tot een
eigen maaksel.
De misvatting bestaat daarin, dat hij zijn uitgebreide en vrijwel woordelijke ontleningen
beschouwde als een legitieme vorm van imitatio. Maar in de Renaissancistische traditie viel
de nadruk juist op het creatieve en aemulerende aspect van dit begrip, zodat - naar het
woord van Vossius - ‘wat wij ontlenen door zijn nieuwe voorkomen niet meer als een ontlening
wordt beschouwd, maar wordt erkend als het onze’.100 G.J. Vossius, De imitatione (1647),
2

cap. IV, § 3. Zie hierover: W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel II (Culemborg 1970 ),
blz. 248-250. Waarschijnlijk is Joan de Haes er zich niet van bewust geweest, dat hij op dit
punt tekort schoot, en meende hij door het applicerende gebruik van zijn ontleningente
voldoen aan Vossius' voorschrift omtrent een nieuw voorkomen. In dat geval zou de misvatting
verklaard kunnen worden uit de deficientie van zijn dichterschap, die het hem onmogelijk
maakte het verschil aan te voelen met wat Vossiuswerkelijk bedoelde.
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Aldus geconditioneerd, zette De Haes zich in als verdediger van de Vondel-traditie in het
Bijbelse epos. In Judas de Verrader was de verdediging primair, wat meebracht dat hij een
fabula koos, die dicht bij Joannes de Boetgezant aansloot en hem de gelegenheid bood
ruimschoots aan Vondel te ontlenen, ook buiten diens epos. Gegeven zijn drievoudige
handicap was het resultaat niet eens zo onbevredigend. Ondanks zijn tweeslachtige karakter
en de - goeddeels daarmee samenhangende - compositorische onvolkomenheden kan
Judas de Verrader inderdaad een voortzetting van de epische Vondel-traditie worden
genoemd. Weliswaar een uiterst onzelfstandige voortzetting, maar die als éérste
vertegenwoordiger van het Vondeliaanse Bijbel-epos na 1662 uit literair-historisch oogpunt
toch een zekere betekenis heeft.
Terecht had Joan de Haes in het voorbericht van dit epos als kenmerkend voor de
Vondel-traditie het principe aangewezen, dat de dichter ‘zyn werk rykelyk moet bekleeden
en verfraeien, niet alleen met gesteltenissen en gedaenten van plaetsen en personen, maer
ook andere omstandigheden te verzieren [= verzinnen], die daer best op passen’ - óók bij
de behandeling van Bijbelstof ‘mits dat hy het perk der ge-voeglykheit niet overtrede’. Als
het goed was geweest, zou het Vondeliaanse karakter van de Judas dan ook in de eerste
plaats op dit principe hebben moeten berusten, terwijl de Vondel-ontleningen slechts de
secundaire functie zouden hebben gehad te onderstrepen aan wie dit beginsel was ontleend.
In werkelijkheid is de verhouding echter precies omgekeerd. Het Vondeliaanse van de Judas
ligt in de ontleningen, en niet in de toepassing van het principe. Sterker nog: die toepassing
wordt slechts gerealiseerd in en door de ontleningen.
Dat verklaart, waarom de Jonas zo on-Vondeliaans is uitgevallen. De dichter ging wel uit
van hetzelfde principe als in de Judas, maar moest het ditmaal toepassen met ontleningen
aan anderen dan Vondel. Voor iemand met creatief vermogen zou dit inderdaad mogelijk
zijn geweest, maar niet voor Joan de Haes! Zoals de Judas slechts Vondeliaans was dank
zij de ontleningen aan Vondel, zo werd nu de Jonas niet-Vondeliaans door het ontbreken
daarvan. Inhoud, strekking en vorm van dit tweede werk werden volledig bepaald door
Godeau en Grotius, met als resultaat een moraliserend half-epos.
Het is een ironische en ietwat trieste speling van het lot, dat juist Joan de Haes, die zo
goed het beginsel van de Vondeliaanse Bijbel-epiek begrepen had, door zijn aanleg gedoemd
was tot falen bij zijn pogingen op grond daarvan in zijn eigen epen de Vondel-traditie voort
te zetten.
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Hoofdstuk V
Het epische werk van Koenraet Droste
1716; 1719; 1721
§ 1. De auteur
Koenraet Droste werd in augustus 1642 te Dordrecht geboren. Zijn vader Matthijs was een
1
Duitse jonker in Staatse krijgsdienst, die in tweede echt de hand had weten te verwerven
van Emerentia Ruys(ch), dochter uit een aanzienlijk Dordts regentengeslacht. Mede dank
zij dit huwelijk bracht hij het tot kolonel en gouverneur van Heusden.
Ook Koenraet was voor de krijgsdienst bestemd. In 1654 werd hij - nog vóór zijn twaalfde
jaar - tot vaandrig benoemd, zij het voorlopig slechts op papier. In datzelfde jaar werd hij
dan ook ingeschreven als leerling van de Latijnse school in 's-Hertogenbosch, vanwaar hij
in 1660 overging naar de Leidse universiteit. De inval van de Munsterse bisschop in de
Republiek deed hem in 1665 in actieve dienst treden. Al spoedig werd hij bevorderd tot
luitenant en in 1667 tot hopman. Doordat zijn compagnie gedurende enige jaren voor de
zeedienst werd gebruikt, maakte hij in 1667 de tocht naar Chatham mee, en in 1672 de
zeeslag bij Solebay. Nadien werd hij met zijn onderdeel weer te land ingezet.
Achtereenvolgens nam hij deel aan de verdediging van de Hollandse Waterlinie tegen de
Fransen, de slag bij Seneffe (1674) en de veldtochten van Willem III in 1675 en 1676. Wegens
het uitblijven van bevordering vroeg en verkreeg hij op 1 december van laatstgenoemd jaar
ontslag uit de militaire dienst. Hij bleef verder ambteloos en leidde bijna zestig jaar lang in
Den Haag het leven van een aanzienlijke en bemiddelde vrijgezel, met vrienden en kennissen
in de hoogste kringen. Ruim 91 jaar oud stierf hij daar in mei 1734, en werd bijgezet in het
familiegraf te Dordrecht.
Hoewel hij ook vroeger wel eens verzen geschreven had, kwam Droste toch eerst op
latere leeftijd tot geregelde beoefening van de dichtkunst. Naar gelang zijn krachten afnamen
en hij andere tijdpasseringen moest opgeven, werd ‘de Poëzy, die 't laetst den mensch
verlaet’ steeds meer zijn voornaamste bezigheid. Hij komt daar rond voor uit:
Daer meé vermaek ik my,
Al weet ik dat de kunst ontbreekt aen myn Gedichten;
't Is my genoeg, dat sy myne eensaemheit verlichten.
Ik soek daer door geen lof, en vrees de Vitters niet,
2
Wyl niemand meer, dan ik, de fouten daer van siet.

Deze poëtische zelfkennis belette hem echter niet, het resultaat van zijn arbeid te publiceren.
Tussen 1707 en 1712 schreef hij een twaalftal treurspelen en enkele comedies, die hij onder
de titel Haegse Schouburg nog eens gezamenlijk uitgaf in twee

1
2

Hij was eerst gehuwd geweest met Cornelia de Witt, dochter van een Woudrichemse burgemeester en
verwante van de Dordtse magistraten-familie De Witt. Uit dit huwelijk was hem een dochter geboren.
Deze regels komen voor in de Opdracht van zijn Odyssea (1719).
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delen, waarvan het eerste in 1710 en het tweede in 1714 verscheen. Twee jaar later, in
1716, volgde daarop een Bijbels epos: Het leven van de Koning en Propheet David. In 1717
zagen De Harderskouten, en andere dichten het licht. Weer twee jaar later had de
onvermoeibare oude heer, die inmiddels 77 jaar was geworden, een Nederlandse bewerking
van de Odyssee gereed, in 1721 gevolgd door die van de Ilias.
Waarschijnlijk eerst na de voltooiing van zijn Homerus-vertolkingen is Koenraet Droste
begonnen met het werk waardoor hij het meest bekend is geworden: zijn memoires in verzen.
Onder de titel Venrversing van Geheugchenis kwamen deze in 1723 voor de eerste maal
van de pers. In een lange reeks gepaard rijmende alexandrijnen legt de dichter daarin vast
wat hij zich uit zijn leven herinnert, ‘Op dat sulx niet verdwyn uyt myn geheugchenis’. Achteraf
kwam er echter nog veel meer bij hem boven, zodat hij in 1728 een nieuwe, aanzienlijk
vermeerderde uitgave bezorgde, waarvan de langademige titel luidt: Overblyfsels van
Geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven van den Heere Coenraet Droste.
Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee-slaagen, Belegeringen en Ondernemingen. Als ook
mede Syn verdere bejegeningen aen en in verscheyde vreemde Hoven en Landen. Ook
ditmaal bleef Droste na de uitgave echter aan zijn memoires voortwerken, en bij zijn dood
had hij, in zijn met wit doorschoten handexemplaar van de Overblyfsels, deze ‘vermeerdert
met meer als 2600.vaersen’. Anderhalve eeuw later verzorgde de historicus Robert Fruin,
met behoud van de titel uit 1728, een editie van zowel de gedrukte als de bijgeschreven
tekst uit dit handexemplaar, die hij presenteerde als de ‘Derde druk, uitgegeven vanwege
3
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’. Droste's memoires zijn daarin uitgedijd
4
tot bijna 7800 verzen. Dichterlijke waarde hebben deze niet; op zijn best kan men hier en
daar spreken van genoeglijke rijmelarij. Van enige compositie is nauwelijks sprake. In beginsel
volgt Droste de chronologie, maar in de praktijk wijkt hij daar telkens van af, zoals hij zelf
5
erkent. Bovendien verstoren de tussengeschoven toevoegsels telkens het oorspronkelijke
- toch al losse - verband. In cultuur-historisch opzicht zijn de Overblyfsels evenwel niet
zonder betekenis. Zij geven ons - zoals Fruin het formuleert - ‘van het leven van een
aanzienlijk en vermogend man in de dagen van Willem III een aanschouwelijker beeld, dan
6
wij ergens elders in onze, aan gedenkschriften zoo arme, letterkunde te zien krijgen’. En
elders merkt hij over Droste's memoires op: ‘het zijn de kleine op zich zelf niets beduidende
bijzonderheden die hij verhaalt, het is de toon waarop hij spreekt, de levensbeschouwing
die hij uit, de geest der eeuw waarvan hij zich doordrongen toont, wat mij althans in zijn
7
autobiographie belang doet stellen’. Met deze beide opmerkingen zijn de Overblyfsels
voortreffelijk getypeerd.

3
4

5

Leiden, E.J. Brill, 1879; twee delen: I tekst, II Aanteekeningen.
Fruin's uitgave telt er 7709, maar er moet rekening worden gehouden met twee vergissingen, die in het
Voorbericht (blz. VI) worden aangewezen. Bovendien is het regel-nummer 1810 te hoog geplaatst. Dit
alles in aanmerking nemende, kom ik tot 7774 regels.
Overblyfsels, ed. Fruin, I, blz. 245-246, reg. 7162-7169:

Ik ben oprecht: men sal geen leugens hier in vinden,
In 't geen ik heb gesegt van vremden en van vrinden.
Al heb ik overal den tyt niet naegespeurt,
De saeken evenwel syn inder daet gebeurt.
Die syn my niet gelyk gekomen in de sinnen,
Maer syn geplaetst nae dat sy kwaemen my te binnen.
Dat eerder is verhaelt, kan laeter syn geschiedt,
Sulx scheelt wel in den tyt, maer aen de waerheyt niet. (inlassing van
1728)
6
7

Overblyfsels, ed. Fruin, II, blz. 272-273.
7 Ibidem, I, Voorbericht, blz. V.
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Ik behoef nog slechts de aandacht te vestigen op twee punten, die uit de memoires naar
voren komen en die in ons verband van belang zullen blijken te zijn: Droste bezat een
8
uitgebreide boekerij, en hij was als lidmaat van de officiële kerk een gelovige van
9
onverdacht-orthodoxe signatuur.

§ 2. De uitgaven van zijn episch werk
In 1716, het jaar waarin hij 74 werd, publiceerde Droste zijn Bijbels epos over het leven van
David. Het titelblad daarvan luidt:
Het // Leven // van de // Koning en Propheet // David. // Gerymt door den Heer
// Koenraet Droste. // vignet // Te Rotterdam, 0 Gedrukt by Pieter de Vries,
Boekdrukker // in de korte Hooftsteeg 1716.
Het is bij deze ene uitgave gebleven. Tot een herdruk en zelfs tot een titel-uitgave is het
nooit gekomen.
Drie jaar later verscheen bij dezelfde drukker - die inmiddels naar de Kipstraet verhuisd
was - in twee delen Droste's bewerking van de Odyssee. Het titelblad van het eerste deel
vermeldt:
De Odyssea // van // Homerus, // In Neêrduits gerymt door den Heer // Koenraet
Droste. // Eerste deel. // vignet (fleuron van de drukkers-initialen) // Te Rotterdam,
// Gedrukt by Pieter de Vries, Boekdrukker // op de Kipstraet, over de Convoysteeg
1719.
Het titelblad van het tweede deel is geheel conform aan dat van het eerste. De scheiding
tussen de beide delen valt na de eerste twaalf boeken van de Odyssea, dus precies op de
helft van het epos. Merkwaardig genoeg loopt de paginering, over deze scheiding heen,
gewoon door; het titelblad van deel II en zijn blanco verso-zijde werden daarbij meegeteld.
Typographisch behoort dit titelblad bovendien nog bij deel I; het beslaat de laatste
recto-pagina van het vel waarmee dit besluit. Dat vel is gesigneerd met Z, het daarop
volgende met Aa; ook de signaturen wijzen dus op een doorlopend geheel. Uit dit alles blijkt,
dat de beide delen als één enkel boek werden uitgegeven en niet afzonderlijk verkrijgbaar
konden worden gesteld. Het tweede titelblad markeert slechts de overgang van de eerste
naar de laatste twaalf boeken van de Odyssea.
In 1721 werd Droste's bewerking van de Ilias op analoge wijze quasi in twee delen
uitgegeven. Het titelblad van deel I luidt thans:
De Ilias // van // Homerus, // In Neêrduits gerymt door den Heer // Koen- raet
Droste. // Eerste deel. // vignet (gravure met zinspreuk: Altyd t'Vriest het) // Te
Rotterdam, // Gedrukt by Pieter de Vries, Boekdrukker en // Boekverkooper op
de Kipstraet, over de Convoysteeg 1721.

8

Ibidem, I, blz. 251, reg. 7342-7345:

Des winters ben ik liefst in het vertrek der boeken,
Om nutter tytverdryf en rust daer in te soeken;
Ik heb een groot getal in alderhande tael,
Die 'k heb geërft of selfs versaemelt in een zael.
(reeds in de tekst van 1723)
9

De tekst van 1723 eindigt met een gebed om een zalig sterven. De toevoegsels van 1728 en daarna
werken dit uit tot een complete geloofsbelijdenis (vgl. Overblyfsels, ed. Fruin, I, blz. 255-263).
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Het titelblad van deel II is daaraan conform, behalve het vignet; als zodanig treffen wij daar
hetzelfde initialen-fleuron aan als voor de beide delen van de Odyssea gebruikt was. Verder
werd op dezelfde wijze te werk gegaan als bij laatstgenoemde uitgave. Ook hier lopen de
paginering en de signatuur tot het einde door, waarbij het titelblad van deel II als een gewone
pagina wordt meegeteld. Ook hier maakt dit titelblad deel uit van een ‘lopend’ vel en heeft
het geen andere taak dan het markeren van de scheiding tussen de eerste en de laatste
twaalf boeken van het epos.
In 1722 kregen zowel de Odyssea als de Ilias een nieuw titelblad. Dat van de Odyssea
werd nu gelijk gemaakt aan dat van de Ilias uit 1721, dus met de gravure als vignet en met
de toevoeging ‘en Boekverkooper’ in het drukkers-adres; als jaar van uitgave wordt 1722
vermeld. Het titelblad van de Ilias bleef - afgezien van het jaartal - ongewijzigd. Doordat in
beide gevallen de titelbladen van het tweede deel volledig in de uitgave-als-één-geheel
waren geïntegreerd, was het niet mogelijk deze eveneens door een nieuw te vervangen.
De titel-uitgaven van 1722 hebben dus voor het tweede deel hun oorspronkelijke titelbladen
behouden, met respectievelijk 1719 en 1721 als jaar van uitgave.
Het is niet goed duidelijk, wat er de zin van kon zijn reeds zo kort na de eerste verschijning
- en dat geldt in het bijzonder voor de Ilias - deze twee boeken met een nieuw titelblad
opnieuw op de markt te brengen, met hetzelfde drukkers-adres en zonder enige suggestie
dat het om een tweede druk zou gaan. Intussen wettigt de vermelding ‘Gedrukt by. .’ het
vermoeden, dat de uitgave voor rekening van de auteur had plaats gevonden. Als dit juist
is, zullen ook de nieuwe titelbladen op zijn initiatief zijn aangebracht. Men zou kunnen
veronderstellen, dat Droste daarmee wilde onderstrepen dat zijn beide Homerus-bewerkingen
bij elkaar behoorden en samen één geheel vormden. Maar dat had hij ook kunnen bereiken
door alleen het titelblad van de Odyssea te vervangen door een nieuw, conform aan dat van
de Ilias uit 1721 en met datzelfde jaartal. Waarom deed hij dit dan niet, en gaf hij er de
voorkeur aan, beide uitgaven te post-dateren op 1722? Zou de verklaring gezocht moeten
worden in het feit, dat hij in dat jaar 80 werd? Waren de titel-uitgaven wellicht in de eerste
plaats bedoeld als een geschenk voor relaties en vrienden om dit heuglijke feit te markeren?
Wij kunnen er alleen maar naar gissen.

§3. ‘Het leven van de Koning en Propheet David’
In mijn vorige hoofdstuk heb ik Judas de Verrader van Joan de Haes als een reactie op
10
Hoogstraten's De Kruisheld aangemerkt. Naar ik meen, moet de David van Droste op
analoge wijze als een afwijzend antwoord op de Judas worden beschouwd. Evenmin als
De Haes keert de Haagse dichter zich rechtstreeks tegen het werk van zijn voorganger,
maar evenals deze stelt hij zich in zijn voorwerk ten aanzien van het Bijbel-epos zó duidelijk
op een tegengesteld standpunt, dat er aan zijn bedoeling nauwelijks getwijfeld kan worden.
Bovendien zijn de twee jaar, die tussen de verschijning van de Judas en de David liggen,
voldoende om aannemelijk te maken, dat Droste - een snelle werker - eerst aan zijn epos
begonnen is, toen hij dat van De Haes gelezen had.
Het is niet toevallig, dat hij als onderwerp het leven van David koos. Anders dan men
misschien geneigd zou zijn te veronderstellen, deed hij dit echter niet - althans niet in de
eerste plaats - omdat hij zich als oud-militair door diens vele veldtochten en oorlogsavonturen
aangetrokken voelde. Zijn keuze werd bepaald door het feit,

10

Zie boven, blz. 83.
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dat hij voor dit onderwerp over een Frans voorbeeld beschikte dat hem tot steun kon zijn:
de David van Bernard Lesfargues, verschenen in 1660. Zonder twijfel maakte dit werk deel
11
uit van de boekerij, waarvan hij in zijn memoires gewag maakt. Droste onderschreef ten
volle het principe waarvan Lesfargues was uitgegaan, namelijk dat in een Bijbels epos alleen
de Schriftuurlijke waarheid tot uitdrukking mocht komen en verdichtsels daarin dus niet
mochten voorkomen. Het was op grond van die overtuiging, dat hij de Judas met zijn
Vondeliaans merveilleux chrétien onvoorwaardelijk afwees. Maar ondanks zijn instemming
met Lesfargues' uitgangspunt was Droste minder gelukkig met de wijze waarop de Fransman
dit in de praktijk van zijn David had toegepast. Volgens hem was deze toch nog tekort
geschoten in eerbied voor Gods Woord door het Bijbelverhaal te veel te poëtiseren, en
vooral door er niet àlle details en plaats- of persoonsnamen uit over te nemen. Zoekend
naar een passend antwoord op De Haes' Judas, zag Droste daarin zijn kans. Hij zou een
David schrijven volgens het principe van Lesfargues, maar consequenter in de toepassing
ervan.
Het verband tussen de David van de Franse auteur en die van Droste blijkt duidelijk uit
de Voorrede, waarmee de laatste zijn werk bij de lezers inleidt. Om dit goed te kunnen zien,
dienen wij ons echter eerst vertrouwd te maken met de wijze waarop Lesfargues te werk
was gegaan.

12

De ‘David’ van Lesfargues

Lesfargues behoort tot de groep Bijbel-epici die door R.A. Sayce fundamentalisten worden
13
genoemd, omdat zij de poëzie ondergeschikt maken aan hun godsdienstige overtuiging.
Bij hem komt dit ‘fundamentalisme’ tot uiting in een zó grote eerbied voor de Bijbeltekst, dat
hij niet bereid is op poëtische gronden van de daarin vermelde feiten af te wijken.
14
In een ‘Advis av Lectevr’ zet hij zijn standpunt en werkmethode iuiteen. Hij is er zich van
bewust, dat de aanduiding van zijn werk als ‘Poeme Herüique’ op het titelblad eigenlijk niet
juist is, omdat ‘ce mot de Poëme presuppose vne fiction ingenieuse & agreable’. En van
fictie heeft hij zich in dit geval willen onthouden, ‘afin de ne pas blesser vne verité dont la
creance est le premier fondement de nostre foy’. Afgezien van dit éne punt vindt men in zijn
David ‘tous les autres incidens qui peuuent entrer en la façon des Poëmes Herüiques’. Maar
dit alles berust op ‘cette adorable verité que i'ay suiuie presque iusques a la lettre’, zoals zij
staat opgetekend in de konings-kronieken van het Oude Testament. Wèl heeft Lesfargues
zich veroorloofd het conciese Bijbelverhaal breder uit te werken, in de overtuiging

11
12
13

14

Zie boven, blz. 118 en noot 8 aldaar.
Zie ook Deel I, blz. 160.
R.A. Sayce, The French biblical epic in the seventeenth century (Oxford 1955), blz. 106-108. Een eigenlijke
karakteristiek van de David vindt men daar echter niet. Die ligt verspreid over de hoofdstukken van het
derde deel uit Sayce's boek, waarin telkens een bepaald aspect van het Bijbel-epos naar zijn
verschijningsvormen in de verschillende epen besproken wordt. Het nadeel van deze methode is, dat de
incidentele gegevens geen volledig en duidelijk beeld van elk epos afzonderlijk opleveren.
Ik maakte gebruik van het exemplaar, dat zich in de K.B. te 's-Gravenhage bevindt (sign.: 757 D 27). De
titel luidt:
David, // Poeme // Herüique. // Dedié // a // Monseignevr // Le Chancelier. // Par le Sieur
Lesfargves. // vignet // A Paris, // Chez Pierre Lamy, au Palais, au // second pilier de la grand'
Salle, au // grand Cesar. // M.DC.LX. // Auec Priunilege du Roy.
De uitgave is in octavo. ‘Le Chancelier’ is de toenmalige kanselier van Lodewijk XIV, Pierre
Séguier (1588-1672).
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‘que dans des sujets graues & serieux, il est de la majesté de leurs ornemens, de remplir
ces periodes mesurées’. Als zijn lezers het daarmee niet eens zijn, is hij echter bereid ‘de
15
serrer mon sens & ma matiere’, als zijn werk zou worden herdrukt. Omgekeerd wil hij
desgewenst ook wel ‘grossir ce petit volume par la distribution de douze liures qu'on void
presque dans tous les anciens Poëmes’. Erg zeker van zijn zaak voelde de dichter zich
blijkbaar toch niet.
Het epos zelf wordt ingezet met een - op verschillende punten nogal onorthodox - exordium,
waarin Lesfargues onder meer aankondigt dat hij simpelweg het Bij- belverhaal zal volgen,
zonder poging er een epische compositie van te maken:
Ie veux, sans déguiser d'vne docte imposture,
Les sacrez incidens d'vne sainte aduenture:
Et sans dresser de plan ny former de projet,
Suiure l'ordre & le temps de mon Diuin sujet.
(blz. 4)

De narratio begint met de zalving van de jonge David door de profeet Samuël (1 Samuël
16:1-13) en volgt dan van stap tot stap diens levensloop, zoals deze verteld wordt in de
tweede helft van 1 Samuël, in 2 Samuël, en in de eerste twee hoofdstukken van 1 Koningen.
Lesfargues gaat zelfs nog iets verder dan de dood van David; hij betrekt in zijn verhaal ook
nog de tweede greep van Adonia naar de macht, en het strafgericht van Salomo 16
overeenkomstig de laatste wens van zijn vader - over Joab en Simeï (1 Koningen 2:28-46).
Deze omvangrijke stof is verdeeld over acht boeken, waarvan de eindpunten wel niet
willekeurig gekozen zijn, maar toch in de eerste plaats bedoeld schijnen om na elke 1200
regels de lezer zo spoedig mogelijk een rustpauze te bieden.
De dichter houdt zich nauwgezet aan de Bijbeltekst, maar zonder die slaafs te volgen. Hij
veroorlooft zich kleine omzettingen, verduidelijkende omschrijvingen, weglating van
herhalingen en van details die het verhaal nodeloos vertragen of onderbreken. Als zulke
irrelevante details beschouwt hij ook vluchtige persoonsvermeldingen en aardrijkskundige
namen; al naar het uitkomt, neemt hij ze soms over en vaker niet. Opmerkelijk is verder, dat
hij de onomwonden directheid van de Bijbel ten opzichte van het sexuele vermijdt of verzacht.
Wanneer Saul van David honderd voorhuiden van Filistijnen als bruidsgift vraagt (1 Samuël
18:25-27), wordt dit bij Lesfargues dat David ‘aux pieds de ce Monarque // De leur triste
deffaite vne honteuse marque’ moet neerleggen (blz. 52). Op eenzelfde wijze mitigeert hij
zijn woordgebruik bij de beschrijving van David's overspel met Bathseba (2 Samuël 11:2-4)
en de verkrachting van Thamar door haar halfbroer Amnon (2 Samuël 13:11-14); daar staat
dan tegenover, dat hij alle registers opentrekt om uitdrukking te geven aan de vereiste
afschuw voor deze schanddaden. In het geval van Amnon en Thamar weet hij zelfs op niet
onverdienstelijke wijze het een met het ander te verbinden. Abrupt breekt hij zijn verhaal
van Amnon's wandaad af:
Mais, Muse, il ne faut pas, ô peinture effroyable!
Blesser la chasteté des lecteurs innocens;
Ma plume dans l'horreur qui fait fremir mes sens (;)
S'arreste, & du recit de ce barbare inceste

15
16

Daartoe is het nooit gekomen. De z.g. druk van 1687 is slechts een titel-uitgave (R.A. Sayce, The French
biblical epic, blz. 106, noot 3).
Zie 1 Koningen 2:5-6 en 8-9.
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5 Ne sçauroit ny ne veut achever ce qui reste.
Qu'il demeure caché; Qu'il soit enseuely
17
Dans l'eternelle nuit d'vn eternel oubly..
(blz. 182)

Het meest kenmerkend voor de David van Lesfargues is echter het ‘remplir’ van de Bijbelse
beknoptheid, waarop de dichter in het Advis de aandacht van zijn lezer vestigt. De
uitbreidingen, die daarvan het gevolg zijn, treft men in alle belangrijke episoden aan. Het
merkwaardige is echter, dat zij stelselmatig worden aangebracht op alle plaatsen waar
iemand het woord voert. Zodra het Bijbelverhaal iets in oratio recta vermeldt, maakt de
dichter daarvan gebruik om er een - meestal uitvoerige - epische allocutio van te maken,
die soms ver van de Bijbeltekst afdwaalt. Het is vooral door en in deze allocuties, dat
Lesfargues getracht heeft de kroniekstijl van het Bijbelverhaal te poëtiseren. Het is ook in
de eerste plaats ten gevolge daarvan, dat zijn epos is uitgedijd tot een omvang van meer
dan 10.000 regels.
Ik geef één typerend voorbeeld van zo'n allocutio. Als David overhaast voor zijn opstandige
zoon Absalom uit Jeruzalem moet vluchten, voegt Ittai de Gethiet zich, hoewel hij een
vreemdeling is, bij de getrouwen die de koning in ballingschap volgen. David raadt hem aan,
naar de stad terug te gaan:
Maar Ittai antwoordde de Koning en zeide: Zo waarachtig als de Here leeft en
mijn heer de Koning leeft, in de plaats waar mijn heer de Koning zal zijn, hetzij
ten dode hetzij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker óók zijn! (2 Samuël 15:21)
Bij Lesfargues wordt de eed tot een toespraak:

5

10

15

20

25

Ethée après ces mots, sans trouble & sans effroy:
Dauid que dans tes maux ie respecte & i'honore,
Ie iure par le Dieu que comme toy i'adore,
Que ie ne puis quitter vn Prince mal-heureux:
Il n'appartient, dit-il, qu'aux guerriers genereux
D'employer leur courage, & de voir occupte
Dans les plus grands perils leur valeureuse épée:
Le Ciel qui s'interesse & qui combat pour toy,
A tes persecuteurs fera souffrir ta loy;
Il prepare déja la honte & les supplices
Dont il veut accabler l'auteur & les complices
Des prophanes complots d'vne temerité
Qui fera voir leur cheute à la posterité.
Ils voudroient ces mutins dans leur lâche manie,
Sur ton throsne abattu fonder leur tyrannie:
Ils voudroient ces méchans méprisant leur deuoir,
Te chasser de Solyme & ne plus te reuoir
Sur le faiste eminent de la grandeur supreme
Qui te rend possesseur du sacré Diademe,
Et d'vn sceptre puissant que les efforts humains
Tenteront vainement de t'arracher des mains:
Mais ils verront bien-tost de leur prompte deffaite
Et du bon-heur du Roy la cité satisfaite,
Faire part de sa ioye aux peuples d'alentour,
Et chanter dans ses murs ta gloire & ton retour.
(blz. 210-211)

17

Dit herinnert zó sterk aan wat Lucanus in de Pharsalia doet, wanneer hij de strijd van Romeinen tegen
Romeinen in de slag bij Pharsalos moet beschrijven (zie Deel I, blz. 361, vs. 19-29), dat wij hier wel
inmitatio moeten veronderstellen.
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Lesfargues wordt door Sayce gekarakteriseerd als een auteur ‘without poetic talent’, al wordt
18
zijn ‘syntactic facility’ erkend. Zó negatief zou ik niet over hem willen oordelen. Hij schrijft
inderdaad een vrij onbeholpen poëzie, vooral in uitbreidende passages als dat van mijn
laatste citaat. Men lette daar b.v. op het verdwaalde ‘dit-il’ in reg. 5 (dat òver de drie
voorafgaande regels heen aansluit bij het eerste vers) en op de geforceerde rhetoriek van
reg. 16-21 (waarin de lange zin moeizaam van rijmpaar tot rijmpaar naar de mogelijkheid
van een afsluiting zoekt). De talloze allocuties werken bovendien remmend op de gang van
het verhaal, terwijl zij door de similariteit van hun bombastische stijl eentonig worden en als
hinderlijk aandoen. Ik onderschrijf ook het bezwaar van Sayce tegen de manie van Lesfargues
om zoveel mogelijk elk substantief van een epitheton te voorzien, waarbij die epitheta ‘are
19
characterized by a falsity and impropriety accentuated by their unnecessary multiplication’.
Maar ondanks deze ernstige tekortkomingen blijft er toch iets voelbaar van de liefdevolle
toewijding waarmee de David geschreven werd. Lesfargues is wat de Engelsen a very minor
poet noemen, maar in wezen toch wel degelijk a poet.

Het voorwerk van Droste
Het voorwerk van Droste's Leven van de Koning en Propheet David bestaat slechts uit een
Voorrede en een Opdracht; drempeldichten van vrienden of belangstellenden zijn daaraan
niet toegevoegd. De volgorde is anders dan wij zouden verwachten. Eerst richt de Voorrede
zich tot de lezer; pas daarna volgt in 68 alexandrijnen de Opdracht aan gravin Anna van
20
Nassau, douairière van Hornes (Hoorne), Batenburg, Kessel enz. Beide stukken zijn voor
ons van belang, omdat Droste daarin zijn opvattingen over het Bijbel-epos uiteenzet.

De Voorrede
Het meest uitgesproken doet hij dit in de Voorrede. Bijna afgebeten vat hij daar in één enkele
alinea samen wat hij te zeggen heeft:
[1] Het Leven van de Propheet en Koning David is soo vol verandering, soo
[2] verheven van stof, en doorsaeit van toevallen [= gebeurtenissen], dat het my
[3] bequaem sou schynen tot een Heldendicht, soo men diens voorwerp soo ver21
[4] mach uitrekken. Het vertoont een Godvruchtig Helt, die door syne dapper[5] heit en verstant veel swarigheden te boven komt. Waer in alderhande deugden
[6] blinken, en die door syne groote daden, een eeuwige naem verkregen heeft.
[7] Echter durf ik dese myne poging de naem van Heldendicht niet geven. Die het
[8] ontsag, dat ik voor den Bybel heb, belet heeft, fabels, versieringen, en uitvin[9] dingen [= dichterlijke verbeeldingen] te gebruiken, die de ziel daer van zyn.
[10] Hoewel David selfs in syne Psalmen, Poëtische spreekwysen laet invloeijen,
22
[11] als hy de Bergen doet springen, en de Rivieren in de handen klappen. Ik heb
[12] de uitdrukselen en woorden van de oversetting soo veel gevolgt, als de dicht-
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R.A. Sayce, The French biblical epic, blz. 223-224.
Ibidem, blz. 215.
Zij was een kleindochter van de vermaarde Justinus van Nassau, natuurlijke zoon van Willem de Zwijger
en Eva Elinx, en gehuwd geweest met Willem Adriaan graaf van Hornes (Hoorne), die van moederszijde
tevens erfgenaam was van Batenburg met bijbehorende heerlijkheden. Anna's echtgenoot was in 1694
overleden.
soo men ... uitrekken: als men de bedoeling daarvan zo mag uitbreiden, d.w.z. als men dat zo in het
algemeen mag zeggen met verwaarlozing van de voorschriften die voor het genre gelden.
Vgl. voor de bergen: Psalm 68:17 en 114: 4, 6; voor de rivieren: Psalm 98:8.
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[13] maet heeft konnen lyden, al komen die hier en daer met de hedendaegsche
23
[14] stellingen niet over een: meenende dat dit authoriteit onwedersprekelyk is.
[15] Waer aen ik my meer gehouden heb, als Lesfarges, die van de selfde geschie[16] denis een Frans Heldendicht voor desen gemaekt heeft: overslaende veel by[17] sonderheden en namen selfs van persoonen en plaetsen, die door de Schrift
[18] ons nagelaten zyn. Waer van hy de eenvoudigheit in de manieren van syn tyd
[19] en Lant verandert heeft; en dikmaels van de Heilige Waerheit afgaet. Verders
[20] om te toonen, dat my de regelen van het Heldendicht niet onbekent zyn, heb
[21] ik deselve uit Boisleau Despreaux in Nederduitsche Vaersen overgeset: op dat
[22] myne Lantsluiden souden konnen sien, waer in ik die gevolgt of te buiten
[23] gegaen heb. Deselve luiden als volgt: ...
o

o

fol. A2 r -v )
In 212 alexandrijnen geeft Droste dan een vertaling van de vss. 160-334 uit de
derde zang van Boileau's L'Art poétique, waarin over het epos gehandeld wordt.
24
Hij geeft de Franse tekst vrij nauwkeurig weer, maar in een zó weinig
gecultiveerde vorm dat deze grof aandoet naast de sierlijke stijl van Boileau. Van
diens geestigheid en puntigheid is vrijwel niets overgebleven.
De samenhang tussen het begin van deze Voorrede en het ‘Advis av Lectevr’ van Lesfargues
is evident. Droste herhaalt slechts in schaarser woorden het betoog van zijn voorganger.
Alleen conformeert hij zich, anders dan deze, aan het inmiddels gangbaar geworden gebruik
een Bijbels epos géén heldendicht te noemen. Verder zijn zij het ten aanzien van het principe
van Bijbelgetrouwheid volkomen eens. Maar met Lesfargues' toepassing daarvan kan Droste
niet instemmen. Eerbied voor de Bijbeltekst betekent voor de Hollandse Calvinist iets anders
dan voor de Franse Katholiek; tittel noch jota daarvan mag volgens hem worden verwaarloosd.
Vandaar de afwijzende kritiek die nu volgt. Lesfargues heeft kleine details en een aantal
namen overgeslagen ‘die door de Schrift ons nagelaten zyn’. Maar alles wat de Schrift ons
nalaat, moet als Gods Woord worden aanvaard; niemand heeft het recht daarin te
onderscheiden tussen belangrijk en irrelevant. Bovendien heeft Lesfargues de simpelheid
van het Bijbelverhaal ‘in de manieren van syn tyd en Lant verandert’. Dat zou kunnen slaan
op de neiging van de Franse dichter het koningschap van Saul grootser te zien dan het in
de Bijbel wordt getekend, meer naar het model van le Roi Soleil; Sayce merkt daarover
25
terecht op: ‘He does not understand that Saul's magnificence was very limited’. Droste
drukt zich hier te vaag uit om duidelijk te zijn.
Dat geldt ook voor de opmerking dat Lesfargues ‘dikmaels van de Heilige Waerheit afgaet’.
Moet dit worden opgevat als een samenvatting van de twee voorafgaande bezwaren, of
wordt er een derde aan toegevoegd? Naar mijn mening kan alleen het eerste bedoeld zijn.
Wanneer wij uitsluitend op de Voorrede moesten afgaan, zouden wij tot het tweede kunnen
concluderen, en veronderstellen dat voor

23
24

25

stellingen: zegswijzen (WNT XV, 1332, sub 2d).
Op één plaats veroorlooft hij zich een speelse actualisering. Wanneer Boileau over de epische
held opmerkt: ‘Qu'il soit tel que César, Alexandre ou Louis’ (III, 250), dan vervangt Droste deze
namen door die van Eugenius van Savoye en Marlborough, de grote aanvoerders van de
Bondgenoten in de Spaanse Successie-oorlog die nog zo vers in het geheugen lag. Bij hem gaat
o
het om ‘den helden aert, // Die Prins Eugenius, of Marlbourg evenaert’ (fol. [A4] r ).
R.A. Sayce, The French biblical epic, blz. 156.
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Droste het Bijbels epos slechts een berijming van de Bijbeltekst mocht zijn, zodat hij alle
uitbreidingen, toelichtingen en moralisaties van Lesfargues als ontoelaatbaar afwees. Vooral
de verzekering dat hij zoveel mogelijk ‘de uitdrukselen en woorden’ van de Statenvertaling
gevolgd heeft, zouden dan die opvatting versterken. Maar Droste's praktijk bewijst, dat zulk
een interpretatie onjuist is! Zoals wij straks zullen zien, wekt de bewuste verzekering ten
26
onrechte de indruk als zou hij naar letterlijke aansluiting bij de Bijbeltekst hebben gestreefd.
En zijn eigen bewerking van het Bijbelverhaal komt te zeer met Lesfargues' manier van doen
27
overeen om de veronderstelling toe te laten dat hij die principieel zou hebben afgekeurd.
Tegen uitbreidingen en moralisaties had hij geen enkel bezwaar. Integendeel, zoals uit zijn
Opdracht-gedicht aan Anna van Nassau duidelijk blijkt.

De Opdracht
Poëtisch heeft dit gedicht geen enkele waarde. Ik bespreek er daarom slechts het gedeelte
van, waarin de dichter over zijn David spreekt. Hij hoopt dat dit werk de gravin zal kunnen
behagen, ‘Schoon dat d'omstandigheit van die geschiedenis, // Door 't lesen van Gods Woort
aen yder kenbaer is’. Evenwel: het is een geschiedenis,
Die 't boek van Samuel beknopter heeft beschreven;
Soo dat voor myn vernuft is stof genoeg gebleven,
Waer door, dat die verswygt, kan werden uitgebreit,
En daer het duister is, ontfangen helderheit.
5 Behalven dat het Dicht de sinnen op kan wekken,
En 't nutte tot vermaek kan te gelyk verstrekken.
Door de byvoegselen die de Poëet versint,
Is 't dat men in iets outs, weêr nieuwigheden vint.
28
Hy kan opmerkingen op de toevallen maken,
10 Waer van de leersaemheit des lezers geest kan raken.
Die met omsichtigheit hem doen syn oogen slaen,
Op iets, dat in de schrift hy had voorby gegaan.
o o

(fol. B3 r -v )

Hier vindt men alles bijeen, wat Droste zich bij het schrijven van zijn epos tot taak stelde.
Hij heeft het Bijbelverhaal uitbreidend willen aanvullen (vs. 3) en waar nodig verduidelijken
(vs. 4). Hij heeft het door de versvorm prettiger leesbaar willen maken (vs. 5-6) en er door
zijn toevoegsels een nieuwe glans aan verlenen (vs. 7-8). En tenslotte heeft hij met
moraliserende beschouwingen de ‘leersaemheit’ van het verhaal willen onderstrepen (vs.
9-10) en voorkomen dat iets daarvan de lezer zou kunnen ontgaan (vs. 11-12).
Wat Droste voor ogen stond, was dus een amplificerende en toelichtende bewerking van
wat de Boeken van Samuël meedelen. Zijn eerbied voor de Bijbeltekst blijkt vooral neer te
komen op eerbied voor de daarin verhaalde feiten, die integraal dienden te worden
gehandhaafd, zonder weglating van details en van namen zoals Lesfargues zich had
veroorloofd.
Doordat H.M.J. van Galen bij zijn opmerkingen over Droste's epos diens Opdracht
buiten beschouwing laat en zich uitsluitend op de Voorrede baseert, ziet hij de
uitbreidingen en moralisaties in de David te veel als ‘vrijheden’ die

26
27
28

Zie beneden, blz. 128.
Zie b.v. zijn eigen weergave van Ittai's aanspraak tot David (beneden, blz. 129-130) en zijn uiterst vrije
bewerking van David's Messiaanse lied (beneden, blz. 131).
toevallen: voorvallen.
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daar eigenlijk niet in thuis horen. Dit brengt hem ertoe ze te minimaliseren en
29
toe te schrijven aan een onbewust in Droste werkende ‘vrijheidsdrang’.

Het epos
Droste begint en eindigt zijn epos op een ander punt dan Lesfargues. Terwijl deze aanvangt
met de zalving van David (1 Samuël 16), kiest hij het verslaan van Goliath (1 Samuël 17)
als uitgangspunt; verder laat hij de bestraffing van Joab en Simeï door Salomo achterwege.
Dat laatste is begrijpelijk: die bestraffing vond plaats na de dood van David en valt dus buiten
het onderwerp dat Droste wilde behandelen. Maar dat de dichter uit het leven van zijn held
een zó essentieel moment wegliet als diens zalving door Samuël tot koning over Israël, ligt
nièt voor de hand en vereist nadere toelichting. Deze moet, naar ik meen, gezocht worden
in het feit dat Droste een tegenstrijdigheid in het Bijbelverhaal buiten zijn epos wilde houden.
In 1 Samuël 16 volgt namelijk op het verhaal van de zalving nog een tweede gedeelte,
waarin verteld wordt hoe David als harpspeler aan het hof van Saul komt, die hem liefkrijgt
en tot zijn wapendrager maakt. Maar in 1 Samuël 17 begint de geschiedenis van David als
het ware opnieuw. Hij wordt geintroduceerd, alsof hij nooit eerder ter sprake was gekomen,
en na zijn overwinning op Goliath blijken noch Saul noch diens krijgsoverste Abner hem te
kennen (vs. 55-58), wat uitsluit dat hij toen reeds wapendrager van de koning zou zijn
30
geweest. Het is duidelijk, dat hier twee verschillende versies van de overlevering naast
elkaar staan. Maar wat moesten dichters, voor wie de Bijbel het onfeilbare Woord van God
was, daarmee aan?
Lesfargues aanvaardde de tegenstrijdigheid, zoals de Bijbel die geeft. Na de inhoud van
1 Samuël 16 te hebben behandeld, gaat hij rustig met 1 Samuël 17 door, alsof er niets
bijzonders aan de hand is. Maar Droste heeft blijkbaar naar een oplossing voor het probleem
gezocht. Door te beginnen bij 1 Samuël 17 en een eerdere kennismaking van David met
Saul buiten beschouwing te laten, kon hij een logische samenhang bereiken zonder aan de
autoriteit van de Bijbel tekort te doen. Hij veranderde immers niets en sloeg ook niets over;
hij begon alleen met het twééde hoofdstuk over David en niet met het eerste. Dat zodoende
het verhaal van de zalving moest vervallen, zal hij ongetwijfeld hebben betreurd. Maar hij
liet het zwaarst wegen wat hij als het zwaarste beschouwde.
Vanaf 1 Samuël 17 volgt Droste nauwgezet het levensverhaal van zijn held, zoals dat in
de Bijbel verteld wordt, om te eindigen met 1 Koningen 2:10 (‘En David ontsliep met zijn
vaderen, en werd begraven in de stad Davids’). Hij verdeelt zijn stof in vier boeken, die
ongeveer even lang zijn en tezamen 4100 regels tellen. Elk boek eindigt met een belangrijke
gebeurtenis: I met het sneuvelen van Saul (1 Samuël 31), II met het overspel van David en
Bathseba (2 Samuël 13), III met de dood van Absalom (2 Samuël 18), IV met het sterven
van David.
Aangezien de geschiedenis van David ‘Door 't lesen van Gods Woort aen yder kenbaer
is’ - zoals Droste aan Anna van Nassau schreef -, behoef ik op de inhoud

29
30

H.M.J. van Galen, De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes (1685-1723), diss. Leiden (z.pl.
en jr. [Tilburg 1970]), blz. 163-164.
Deze tegenstrijdigheid wordt slechts versterkt door 1 Samuël 17:15 (een latere inlas om een brug te
slaan naar het vorige hoofdstuk?). Daar leest men: ‘Doch David ging henen en kwam weder van Saul,
om zijns vaders schapen te weiden te Bethlehem’ (cursivering van mij).
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van het epos niet in te gaan. Ik kan volstaan met het citeren en bespreken van enkele
fragmenten, waaruit blijkt hoe de dichter te werk gaat.
Hoewel Droste in zijn Voorrede verklaart aan zijn David de naam van heldendicht niet te
durven geven, beschouwt hij het toch wel degelijk als zodanig. Dat blijkt niet alleen uit wat
31
hij later in zijn memoires over dit werk zegt, maar ook uit het feit dat hij dit met een episch
exordium inzet. Een heel kort overigens: 6 regels propositio en 4 regels invocatio (tot God).
In de eerste sluit hij bij de traditie aan, die wilde dat Vergilius aan het ‘Arma virumque cano’
van de Aeneis vier regels zou hebben doen voorafgaan, waarin hij naar zijn vroegere werk
32
verwijst.
Zonder overgang of inleiding met een descriptio loci volgt daarop het begin van de narratio
over David. Droste valt met de deur in huis:

5
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Hy was van Isal de jongste en achtste Zoon,
Manhaftig, schoon, en sterk, hoewel klein van persoon.
Syn werk was, 't wollig Vee syns Vaders te geleiden,
Door 't Lant van Bethlehem, in klaverryke weiden:
En hoeden, dat geen Wolf, het wereloose Lam,
Met een roofsieken tant sou rukken van de mam.
Maer hy wiert aengerant door vreeschelyker dieren,
Die brullen door het wout, als hen 't gebrek doet tieren:
En hen den hongersnoot uit hun spelonken jaegt,
Op spier en bloet verhit, soo ras het 's morgens daegt.
Een gruwelyke Leeuw, tot voetsel syner jongen,
33
Had de verbaesde kudde, eer hy het sag, besprongen,
En droeg al uit den hoop een Hamel in syn muil;
Maer eer hy met die prooi, geraekt was in syn kuil,
Waer in hy 't lekker aes genegen was te dragen,
Heeft David hem vervolgt, bevochten en verslagen.
Gelyke dapperheit wiert ook een Beir gewaer,
Dien hy niet heeft ontsien, om 't doodelyk gevaer,
Dat hy te wachten had van klaeuwen en van tanden,
Waer door dit grimmig beest bestont hem aen te randen.
Wat heldendaden wacht de tyt niet van de jeugt,
Die sulke blyken toont van ingebore deugt?
Sy blonk in hem noch meer, naer wat verloop van tyden,
Als 't Philisteinsche Heir de Joden quam bestryden: ...
(blz. 15-16)

Met deze laatste regel is dan de episode van het gevecht met Goliath ingeleid. Maar intussen
heeft Droste een geheel andere verteltrant gevolgd dan de Bijbel. In 1 Samuël 17 zijn de
inval van de Filistijnen en de uitdaging van Goliath het uitgangspunt; eerst in de loop van
het verhaal komt de figuur van David naar voren. Droste daarentegen begint met David en
tekent diens herdersleven vóór de twee-

31

Overblyfsels, ed. Fruin, I, blz. 237, vs. 6908-6909:

.. Al heb ik, door die drift [de poëzie], van Davits dapperheyt Den op en
ondergang in helden styl verbreidt...
32

Voor deze vier regels zie men b.v. Vondel's Aeneis-vertalingen (WB VI, blz. 354, reg. 31-34, en blz. 355,
vs. 1-6). De variant daarop bij Droste luidt:

Ik die voorheen heb stof aen het Tooneel gegeven,
Om d'ondeugt voor de straf des Hemels te doen beven,
Verkies tot voorwerp nu, van myn Gedicht, een Helt,
Dien Gods voorsienigheit heeft op den Throon gesteld.
(blz. 15)
33

verbaesde: verschrikte.
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kamp met Goliath. Daartoe haalt hij de episode met de leeuw en de beer naar voren, die in
het Bijbelverhaal pas aan de orde komt, als David ze vermeldt om er Saul van te overtuigen
dat hij genoeg vecht-ervaring heeft om - met Gods hulp - Goliath te kunnen overwinnen (1
Samuël 17:34-37). De dichter houdt zich wel aan de Bijbelse feiten, maar niet aan de Bijbelse
volgorde.
Ook in zijn weergave van de ongelijke strijd tussen David en Goliath gaat Droste met
enige zelfstandigheid te werk. Hij berijmt de Bijbelgeschiedenis niet, maar vertelt ze op zijn
34
eigen manier na, lichtelijk uitbreidend, rangschikkend en interpreterend, waar hij meent
dat dit de duidelijkheid en de levendigheid van het verhaal ten goede komt. Daarbij heeft hij
het hebraïserende Nederlands van de Statenvertaling stelselmatig in de gewone taal van
zijn tijd overgebracht.
De mededeling in zijn Voorrede dat hij ‘de uitdrukselen en woorden van de
35
oversetting soo veel (heeft) gevolgt, als de dichtmaet heeft konnen lyden’, kan
dus onmogelijk bedoeld zijn als aankondiging van het tegendeel. Droste wilde
kennelijk slechts zeggen dat hij typisch-Bijbelse uitdrukkingen en voorwerpsnamen
36
zoveel mogelijk heeft gehandhaafd. In zijn praktijk blijft dit ‘zoveel mogelijk’
echter uiterst beperkt. In zijn ijver om zijn eerbied voor de autoriteit van de Bijbel
te onderstrepen, suggereert de dichter in de Voorrede op dit punt méér dan hij
in zijn epos waar maakt.
Omtrent Droste's werkwijze behoeft aan het bovenstaande niet veel meer te worden
toegevoegd. Ik bespreek echter nog een aantal markante passages, waardoor dit beeld wat
meer reliëf krijgt.
In tegenstelling tot Lesfargues vermijdt Droste de Bijbelse directheid in sexuele
aangelegenheden niet. Hij vermeldt rustig de Filistijnse voorhuiden, die Saul van David voor
zijn dochter vraagt (blz. 21). Bij het overspel met Bathseba besluit hij

34

35
36

Als interpreterend zie ik ook het volgende geval. In het kamp van de Israëlieten informeert David naar
de beloning voor de overwinnaar van Goliath. Zijn oudste broer Eliab verwijt hem, zijn schapen te hebben
verlaten ‘opdat gij de strijd zaagt’ (1 Samuël 17:28). Bij Droste voelt David ‘in syn gemoet een Heldenvyer
ontsteken, // Om de geleden hoon van Israël te wreeken’, en wordt hij door Eliab ‘om syn vermetelheit’
uitgelachen (blz. 17). Eenzelfde voorstelling van zaken geeft ook Lesfargues (David, blz. 26). Sayce ziet
daarin een kleine ‘alteration’ om de heldenmoed van David te accentueren en ‘to make the Bible more
poetic’ (The French biblical epic, blz. 156). Naar mijn mening is het woord ‘alteration’ hier te sterk. Uit de
Bijbelse context valt moeilijk iets anders af te leiden dan dat David inderdaad overweegt de tweekamp
met Goliath te wagen. Vandaar dat ik de voorstelling bij Droste en Lesfargues niet als afwijking van de
Bijbeltekst zie, maar als verduidelijkende interpretatie. - Het blijft een vraag, of Droste hier door het werk
van zijn voorganger is beïnvloed. Ik acht dit zeker niet uitgesloten; er is nog een ander geval dat in deze
richting zou kunnen wijzen (zie beneden, blz. 130).
Zie boven, blz. 123, reg. 11-12, en blz. 124.
Een voorbeeld vindt men in de beschrijving van Goliath. Ik heb daarin de bewuste ‘uitdrukselen
en woorden’ gecursiveerd; zij zijn alle ontleend aan 1 Samuël 17:4-7. Overigens lette men erop,
dat Droste slechts een bloemlezing uit deze Bijbelverzen geeft.

Die trotsche snorker was een Reus ses ellen hoog,
Van wien 't geschubt pantsier vyf duisent sikkels woog.
Hy had op 't hooft een helm uit kopre plaet geslagen,
En was gewoon een spies in syne vuist te dragen,
Wiens schacht was alsoo dik, als is een wevers boom.
(blz. 16)
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37

een ‘romantische’ - en weinig Bijbelse - uitbreiding van David's hofmakerij met het zakelijke:
‘Dit heeft soo lang geduert, tot dat hy haer besliep’ (blz. 68). Eenzelfde zakelijkheid kenmerkt
zijn weergave van Thamar's ontering door Amnon: ‘Naer lange tegenstant, heeft hy haer
geschoffeert’ (blz. 78).
Een merkwaardige uitbreiding geeft Droste in zijn beschrijving van Saul's bezoek aan de
waarzegster van Endor, die voor hem de geest van Samuël uit het dodenrijk moet oproepen.
In de Bijbel is niets te vinden over de wijze waarop zij dit doet (vgl. 1 Samuël 28:11-12).
Maar Droste laat haar alle praktijken verrichten, die volgens het conventionele heksengeloof
van haar konden worden verwacht. Zij
Ging met haer tooverroede een grooten omtrek maken,
En heeft daer ingebracht afschouwelyke saken.
De harsens van een Kint, uit 's Moeders lyf gerukt,
Het swadder van een pad', in menschen bloet gedrukt,
5 Een nachtuil, vledermuis, dootsbeenders, ravens, slangen,
Waerom sy heeft gedaen veel wonderlyke gangen.
En eindelyk als sy belesen had de Hel,
Riep sy tot driemael toe, kom opwaerts Samuël.
(blz. 42)

Als voorbeeld van wat de dichter in zijn Opdracht aan Anna van Nassau leerzame
38
‘opmerkingen op de toevallen’ noemt, kan de inzet van zijn derde boek gelden. Aan het
einde van Boek II heeft hij van David's overspel met Bathseba en de indirecte moord op
haar man Uria verteld. Nu volgt het verhaal van Gods straf:
Ik schuif van het Toneel de droevige gordynen,
Waer op 't rampsalig huis van David komt verschynen.
Bloetschande, Broedermoort, Zoons wederspannigheit,
Vertoonen tot wat ramp, ontugt, wraek, Kroonzugt leit.
5 d'Oordeelen naderen, die God had uitgesproken.
Door de verbode min was eerst syn toom ontstoken,
Door de verbode min begint ook d'eerste straf,
Waer door hy teikenen van ongenade gaf.
(blz. 75)

In het algemeen breidt Droste veel minder uit dan Lesfargues; zijn werk is dan ook meer
dan de helft korter. Maar men kan zich toch moeilijk aan de indruk onttrekken, dat hij wel
eens de invloed van diens breed-uitgesponnen allocuties heeft ondergaan. Zo in zijn weergave
van wat Ittai de Gethiet tot David zegt, als deze voor Absalom uit Jeruzalem vlucht. Men
vergelijke die met enerzijds de Bijbeltekst en anderzijds de versie van Lesfargues, die op
blz. 122 beide zijn geciteerd.
Maer Ithaï soo wel als al syn Metgesellen,
Begeerden, boven d'eer, het voordeel niet te stellen:
Sy gaven teikenen van hun trouwhartigheit,
En hebben, aen den Vorst, uit eene mont, geseit.

37

Naar Droste's voorstelling gaan er aan het overspel van David verschillende bezoeken van Bathseba
aan het paleis vooraf:

Hy heeft op 't prachtigste banketten doen bereiden,
En ging haer hant aen hant door synen Lusthof leiden.
Daer hy haer heeft verklaert de teerheit van syn min,
En dat haer beeltenis was nimmer uit syn sin.
Soo dat de vlam hem sou doen van syn hertstocht sterven,
Indien hy troosteloos haer deerenis moest derven.
(blz. 68)
38

Zie boven, blz. 125, vs. 9-10 van het citaat.
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5 Wy syn van uw geluk geweest de deelgenoten,
En willen van ons' hulp, in druk, u niet ontblooten.
Laet weiffelaers een vrient verlaten in de noot,
Wy sullen met u syn in leven en in doot.
Waer dat gy heenen trekt, wy sullen met u swerven,
10 Tot dat men u herroep, of anders met u sterven.
Het is niet mogelyk, dat d'opstant kan bestaen:
De vrees weêrhout alleen den trouwen Onderdaen,
Die sal de dwinglandy van Absalom ontvlieden,
En druipend' van hem af, syn hulp u komen bieden.
15
Dan sult gy Volks genoeg versamelen in 't Velt,
Om tegenstant te doen aen 't woedende gewelt.
(blz. 89-90)

Wat Droste aan Ittai in de mond legt, wijkt minder van de Bijbeltekst af dan de allocutio bij
Lesfargues. Een aequivalent voor reg. 8 - de kern van Ittai's antwoord in 2 Samuël 15 - vindt
men bij de Franse dichter niet. Maar ik kan moeilijk geloven, dat het zuiver toeval zou zijn,
wanneer in beide epen Ittai eindigt met de - in geen enkel opzicht op de Bijbel gefundeerde
- verzekering dat de opstand van Absalom mislukken moet - hoe verschillend de formulering
39
daarvan ook wezen mag.
In zijn Voorrede had Droste aan Lesfargues verweten details en namen weg te laten, die
40
de Bijbel vermeldt. Zichzelf stelt hij op dit punt dan ook strengere eisen. Wat de details
41
betreft, kan hij er niet aan ontkomen min of meer selectief te zijn, maar hij laat geen feiten
42
in hun geheel vervallen. Ten aanzien van de namen is hij, voor zover ik kon nagaan,
inderdaad consequent, met één uitzondering. De opsomming van dertig helden van David
in 2 Samuël 23:24-39 neemt hij niet over; in plaats van de namen geeft hij een samenvatting:
Men sou van sulken slag tot dertig konnen noemen,
Daer de Nakomeling de daden van sal roemen:
Die hadden d'Oorlogskunst in Davids school geleert,
Met welkers hulp hy heeft veel Landen overheert.
(blz. 124)

Hier vond zelfs Droste, ter wille van de leesbaarheid, een accomodement avec le ciel, althans
met zijn principe, onvermijdelijk.
Tenslotte nog een laatste, maar belangrijk punt. In de titel van zijn epos noemt Droste zijn
held ‘Koning en Propheet’. Maar het profetische karakter van David komt in de boeken van
Samuël, die de dichter zo scrupuleus volgde, nauwelijks aan de orde. Droste is zich daarvan
ongetwijfeld bewust geweest. Dat maakt het begrijpelijk, dat hij de éne kans die hem geboden
werd om deze eenzijdigheid te herstellen, tot het uiterste heeft uitgebuit. Daartoe heeft hij
twee Bijbelgedeelten met elkaar verbonden, die in werkelijkheid niet bij elkaar behoren.
In 2 Samuël 23:1 wordt aangekondigd: ‘Voorts zijn dit de laatste woorden Davids’. En dan
volgt in vs. 2-7 een Davidisch lied, dat zich inderdaad als Messiaans laat interpreteren.
Daarna gaat de kroniek van David's leven echter weer gewoon door. Eerst in 1 Koningen 2
is deze stervende, en geeft hij zijn laatste vermaningen en opdrachten aan zijn opvolger
Salomo. - Droste combineert nu deze beide ‘laatste

39
40
41
42

Vgl. boven, blz. 128, noot 34.
Zie boven, blz. 124, reg. 16-18 van het citaat.
B.v. in de beschrijving van Goliath (zie boven, blz. 128, noot 36).
Zo vermeldt hij, in tegenstelling tot Lesfargues, op blz. 102 de gedenkzuil die Absalom voor zichzelf had
opgericht, hoewel de mededeling daarover in 2 Samuël 18:18 een interpolatie is, waardoor het verhaal
van Absalom's dood storend wordt onderbroken.
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woorden’. Hij maakt van het Messiaanse lied uit 2 Samuël 23 het éérste en belangrijkste
deel van wat David op zijn sterfbed tot Salomo te zeggen heeft: een geestelijk testament,
voorafgaande aan de meer praktische raadgevingen die in 1 Koningen 2 worden vermeld.
Bovendien buigt hij de woorden van dat lied zó sterk in Messiaanse zin om, dat het enige
43
moeite kost de oorspronkelijke tekst daarin te herkennen. Maar met dit alles bereikt hij zijn
doel: aan het einde van het epos zien en horen wij éénmaal David als profeet!
Droste gaat uit van 1 Koningen 2:1, ‘Als nu de dagen Davids nabij waren dat hij sterven
zoude..’:
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Wanneer syn levensdraet sou werden afgebroken,
Heeft hy tot Salomon alvorens dit gesproken.
Ik voel, dat ik verswak, nadien myn sterfuer naekt,
En dat ik op de kant ben van het graf geraekt.
So moet ik, voor myn end, aen u noch openbaren,
't Geen Godes geest aen my gelieft heeft te verklaren.
Door welke ingevingen ik den Messias ken,
En van syn komst hier naer ook wel verzekert ben.
Hy sal in Israël een machtig Heerscher wesen.
De menschen sullen hem, hy sal den Heere vreesen.
De Ryken altemael die sullen ondergaen,
Syn Ryk alleen, syn Ryk sal eeuwig blyven staen.
Al komt d'opgaende Zon een vruchtbaer Lant aenschouwen,
En dat de lucht het laet met vochtigheit bedouwen;
Indien het, boven dat, niet 's Heeren gunst geniet,
't Syn niet als distelen die men 't voortbrengen siet.
En die de doorenen wil van syn Akker plukken,
Sal licht de prikkelen door syne handen drukken.
Soo dat het misgewas is tot geen dingen goet,
Als dat men het op 't vuer tot asch verbranden doet.
Gy nu myn Zoon, ...
(blz. 131-132)

Met deze aanspraak tot Salomo keert Droste weer naar 1 Koningen 2 terug.

Conclusie en evaluatie
Het is duidelijk, dat Koenraet Droste het Vondeliaanse Bijbel-epos, zoals Joan de Haes dat
in Judas de Verrader tot nieuw leven had trachten te brengen, vanwege de daarin
voorkomende on-Bijbelse ‘fabels, versieringen en uitvindingen’ verwierp. Minder duidelijk
is, hoe hij tegenover een half-epos als De Kruisheld van Jan van Hoogstraten stond.
Waarschijnlijk zal hij ingestemd hebben met de grondslag daarvan die door Arnold Houbraken
was gelegd, en de nauwgezetheid hebben gewaar-

43

Ter vergelijking met het hierna volgende citaat uit Droste laat ik hier de Bijbelversie van David's lied
volgen (2 Samuël 23:2-7):
De Geest des Heren heeft door mij gesproken, en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft
gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Daar zal zijn een Heerser over de mensen, een
Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods; en hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de
zon opgaat; des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de
aarde voortkomen. Hoewel mijn huis alzó niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond
gesteld, dat in alles wèl geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel
Hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials die zullen altemaal zijn als doornen, die
weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten, maar een iegelijk die ze zal aantasten
voorziet zich met ijzer en het hout ener spies; en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfder
plaatse.
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deerd waarmee de Bijbelse feiten werden weergegeven. Maar de poging van Jan van
Hoogstraten om aan Houbraken's werk achteraf zoveel mogelijk het karakter van een epos
te geven, zal hem als een ontoelaatbaar compromis zijn voorgekomen. In ieder geval moet
hij de schaarse aanwending van het merveilleux chrétien principieel hebben afgekeurd. Ook
44
De Kruisheld kan voor hem dus geen aanvaardbare vorm van Bijbel-epos zijn geweest.
Daarentegen kon hij beginsel en opzet van Lesfargues' David volledig onderschrijven, al
had hij bezwaren tegen de uitwerking. Voor een eigen poging koos hij dan ook de Franse
dichter tot voorbeeld, minus diens ‘fouten’.
En zo zien wij, binnen een tijdsverloop van vijf jaar, naast het half-epos en het Vondeliaanse
type nog een derde vorm van Bijbels epos zijn intrede doen in de Nederlandse literatuur:
die van Droste. Het is niet zo eenvoudig daarvoor een passende benaming te vinden. Van
45
Galen spreekt van ‘een calvinistisch bijbels epos’, maar daartegen vallen twee bezwaren
aan te voeren. In de eerste plaats is het principe, zoals uit de voorgang van Lesfargues
blijkt, niet uitsluitend Calvinistisch; men zou het beter met Sayce ‘fundamentalistisch’ kunnen
noemen. Maar ook dan zou mijn tweede bezwaar blijven bestaan: het ontbreken van een
aanduiding omtrent de vorm. Ik heb daarom gekozen voor de term geversificeerde
Bijbelhistorie, die ik als volgt zou willen definiëren:
Een geversificeerde Bijbelhistorie is een in verzen na-vertelde geschiedenis
uit de Bijbel, in strikte overeenstemming met de Schriftuurlijke gegevens die in
principe àlle verwerkt worden; waarin de auteur de Bijbelse kroniekstijl handhaaft,
zonder enige structurering; waarin hij zich zorgvuldig onthoudt van verdichte
episoden en in het bijzonder van merveilleux chrétien; waarin hij zich echter wèl
veroorlooft het Bijbelverhaal te verduidelijken en te verlevendigen door kleine
omzettingen, interpretatieve omschrijvingen, toevoeging van secundaire details,
en uitbreiding van het gesproken woord tot allocuties; waarin hij de ‘leersaemnheit’
onderstreept door mediterende en moraliserende opmerkingen of beschouwingen;
waarin hij slechts bij het officiële epos aansluit met enkele uiterlijke elementen
(exordium, verdeling in boeken, gebruik van de alexandrijn, aanduiding van de
hoofdpersoon als held).
Formeel gezien, moet men de geversificeerde Bijbelhistorie eerder een rijmkroniek noemen
dan een epos. Maar zij blijft met dit laatste verbonden, doordat zij eruit is voortgekomen en
op minieme schaal iets van zijn poëtiserend beginsel handhaaft.
De betekenis van Droste's Leven van de Koning en Propheet David beperkt zich tot zijn
innoverend karakter. Verder valt er nauwelijks iets positiefs over te zeggen. Men kan enige
waardering hebben voor de betrekkelijke zelfstandigheid waarmee Droste het voorbeeld
van Lesfargues volgt, en men mag erkennen dat hij in het algemeen vrij onderhoudend
vertelt, met een gemoedelijkheid die soms even aan Cats herinnert. Daar staat evenwel
tegenover, dat dichterlijke bezieling hem ten enenmale vreemd is. Hij komt nooit uit boven
de eenvormigheid van een vrij alledaags taalgebruik, in vaak wat onhandige alexandrijnen.
De hierboven geciteerde fragmenten zijn op dit punt representatief voor het geheel van zijn
epos. Méér moet men van zijn verzen niet verwachten, en méér heeft hij er ook niet mee
46
bedoeld: ‘'t Is my genoeg, dat sy myne eensaemheit verlichten’.
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Van Droste kan men inderdaad zeggen, dat hij een auteur is ‘without poetic talent’.

§ 4. Het voorbeeld voor de Homerus-Bewerkingen
In de Voorreden van zijn Odyssea verklaart Droste ‘meenigmael van den Grieksen text
afgegaen’ te zijn, omdat hij op bepaalde punten ernstige tekortkomingen in het werk van
Homerus ziet en die zoveel mogelijk heeft trachten te vermijden. Hoe hij tot zijn kritische
instelling gekomen is, zegt hij er niet bij. Maar twee jaar later noemt hij in de Voorreden van
zijn Ilias de naam van ‘de Heer de la Motte’. En daarmee was voor zijn tijdgenoten alles
duidelijk. De befaamde Ilias-bewerking van Lamotte was hun stellig bekend, en Droste zal
niet de enige zijn geweest in wiens boekerij zich een exemplaar daarvan bevond. Wij mogen
zelfs aannemen, dat de meesten in diens Voorreden bij de Odyssea de ideeën van de Franse
auteur reeds hadden herkend.
Antoine Houdar de Lamotte (1672-1731) had in 1714 de nasmeulende ‘Querelle des
Anciens et des Modernes’ opnieuw doen ontvlammen door de publikatie van een
Ilias-bewerking in twaalf boeken, waarin hij het epos van Homerus herschreef zoals hij
meende dat de Griekse dichter het eigenlijk had moeten doen. Aan deze bewerking liet hij
een uitvoerig Discours voorafgaan, dat zowel zijn kritiek op de werkwijze van Homerus als
47
de verdediging van zijn ingrijpende correcties bevat.
Als fervent aanhanger van ‘les Modernes’ weigert Lamotte de Ilias te aanvaarden als
normatief voor het epos. Hij ziet in Homerus een heel groot dichter, maar te zeer gebonden
aan de primitiviteit van zijn tijd om dichterlijke volmaaktheid te kunnen bereiken: ‘l'Auteur
étoit propre à l'ateindre [sc. la perfection], s'il eût été placé dans les bons Siécles’. Dat dit
niet het geval was, bederft zijn werk:
L'Iliade infectée de tous les défauts du tems, ne laisse entrevoir qu' à ceux qui
y font une attention particuliére, l'étenduë & la force de l'esprit du Poëte.
(blz. cxxvj)
Ik kan slechts enkele van de talloze bezwaren aanstippen, die Lamotte tegen het werk
heeft. De goden zijn onaanvaardbaar door gebrek aan waardigheid. De helden blijken ijdel,
grootsprakig en belust op buit. De voortdurende epische herhalingen zijn vervelend en waren
48
dat voor de tijdgenoten van Homerus ook al. De verteltrant is langdradig; de vergelijkingen
zijn te lang en te talrijk; de beschrijving van voorbereidingen tot de strijd en van toegebrachte
verwondingen wordt mateloos gerekt; hetzelfde geldt voor de allocuties en apostrophen.
Kortom: ‘il n'y a presque pas un morceau qui soit de cette justesse & de ce choix dont la
succession des préceptes & des exemples nous a fait découvrir le prix’ (blz. cxxvij). De Ilias
is hopeloos verouderd.
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Ik maakte gebruik van het exemplaar in de K.B. te 's-Gravenhage (sign.: 766 J-4), waarvan het titelblad
luidt:
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L'Iliade // Poëme. // Avec un discours sur // Homere. // Par // Mons . De La Motte, // De
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In dit octavo-boekje beslaat de Discours blz. [ix] t/m clxxiij. Daarna volgt een Ode (10 strofen van 10
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Vandaar dat Lamotte getracht heeft die te moderniseren. In een ode, L'onmbre d'Homere,
die hij op zijn Discours laat volgen, zegt hij tot de schim van Homerus: ‘Je veux sous un
nouveau langage, // Rajeunir ton antique Ouvrage’ (blz. clxxiv). En in de Discours zelf legt
hij verantwoording af van de wijze waarop hij dat heeft gedaan.
Zijn uitgangspunt geeft hij als volgt weer: ‘j'ai suivi de l'Iliade, ce qui m'a paru devoir en
être conservé, & j'ai pris la liberté de changer ce que j'ai crû desagréable’. Daaruit volgt, dat
hij zowel vertaler als oorspronkelijk dichter is geweest: ‘Je suis Traducteur en beaucoup
d'endroits, & Original en beaucoup d'autres’ (blz. cxxxix).
Gedichten van een omvang als die uit de Oudheid - zo betoogt hij verder - kunnen het
moderne Franse publiek niet meer boeien. Het is dáárom,
[1] que j'ai réduit les vingt-quatre Livres de l'Iliade en douze, qui sont même
de
[2] beaucoup plus courts que ceux d'Homére. On croiroit d'abord que ce ne peut
[3] être qu'aux dépens de bien des choses importantes que j'ai fait cette réduction;
[4] mais si l'on considére que les répétitions, à bien comter, comportent plus de
[5] la sixiéme partie de l'Iliade, que le détail anatomique des blessures, & les
[6] longues Harangues des combatans en emportent encore bien davantage,
on
[7] jugera bien qu'il m'a été facile d'abréger, sans qu'il en coutât rien á l'Action
[8] principale.
(blz. clix)
Integendeel: de hoofdhandeling komt door deze bekorting beter tot haar recht dan bij
49
Homerus. Volgens le Père de Bossu wilde deze daarin laten zien, hoe noodlottig de
tweedracht voor alle betrokkenen is. Hoewel ‘il n'est pas bien sir qu'Homére y ait pensé’,
heeft Lamotte deze les toch onderstreept, en ze zelfs in zijn propositio vastgelegd,
en disant que la colére d'Achille lui fut funeste á lui-même, aussi bien qu'aux
Grecs (ce qu'Homére auroit dû faire, s'il avoit eu le dessein qu'on lui supose)..
(blz. clx)
Hij heeft niet alles veranderd wat aanvechtbaar is, maar slechts verbeteringen aangebracht
in de ‘défauts qui choquent ou qui ennuïent; ceux-là ne se pardonnent point’. Dat betekent:
[1] J'ai laissé aux Dieux leurs Passions; mais j'ai tâché de leur donner toûjours
de
[2] la dignité. Je n'ai pas depouïllé les Heros de cet orgueil injuste, où nous trou[3] vons souvent de la grandeur; mais, je leur ai retranché l'avarice & l'avidité de
[4] butin qui les avilit a nos yeux; & je n'ai pas voulu, par exemple, qu'Achille
50
[5] éxaminât la rançon d'Hector, avant que de le rendre; une si basse attention
[6] le deshonoreroit plus, Poëtiquement parlant, que sa cruanté même.
(blz. clxv)
Verder heeft hij het verhaal-tempo versneld, de beschrijvingen minder gedetailleerd, de
vergelijkingen minder frequent en zuiverder gemaakt, de allocuties ontdaan van wat er niet
in thuis hoort.
‘Pour donner une idée du reste’, bespreekt Lamotte tenslotte twee ingrijpende
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Zie voor diens Traité du Poëme épique: Deel I, blz. 158 en 165.
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veranderingen, die hij in de Ilias heeft aangebracht. Zij betreffen ‘le Bouclier d'Achille, & les
circonstances de la mort d'Hector’ (blz. clxvj).
51
Tegen de beschrijving van het schild van Achilles, zoals Homerus die geeft, heeft hij
drieërlei bezwaar:
[1] les objèts que Vulcain y représente n'ont aucun raport au Poëme, & ils ne
[2] conviennent ni à Achille pour qui on le fait, ni á Thétis qui le demande, ni á
[3] Vulcain même qui en est l'Ouvrier; les objèts y sont tellement multipliez, qu'à
[4] peine imagine-t-on que le Bouclier les pft contenir distinctement; les figures
[5] réprésentées agissent & changent de situation, comme si elles étoient
vivantes,
[6] ce qui fait un prodige puérile.
(blz. clxvj-clxvij)
Daarom heeft hij die voorstellingen vervangen door geheel andere, die meer ter zake doende
en meer waarschijnlijk zijn.
Wat de dood van Hektor betreft, vindt Lamotte het onaanvaardbaar dat deze eerst, als
enige Trojaan buiten de muren van de stad, heldhaftig zijn vijand Achilles afwacht, om dan
52
bij diens nadering op de vlucht te slaan en zich driemaal om de wallen te laten najagen:
Cet homme si intrépide tout à l'heure, fuit sans tenter seulement de se défendre,
& ce n'est plus qu'une dispute de coureurs entre les deux Héros, qui tous deux,
l'un fuyant, l'autre poursuivant, fournissent trois fois le tour de la grande Ville de
Troye.
(blz. clxix-clxx)
Dat kòn eenvoudig niet! En dus schreef Lamotte een episode van eigen vinding ‘pour rétablir
la gloire des deux Héros de l'Iliade’ (blz. clxxj) en deze dwaasheid door iets beters te
vervangen.
Op de ‘Iliade rajeunie’, die volgens deze beginselen werd samengesteld, ga ik niet nader
in. De karakteristiek en evaluatie daarvan behoren tot de Franse literatuurgeschiedenis en
niet tot de onze. Ik vermeld dus slechts, dat begrijpelijkerwijze de bewonderaars van de
‘Anciens’ deze felle aanval op de Ilias niet onbeantwoord lieten en tot een tegen-offensief
overgingen, dat op zijn beurt weer repercussies had. En zo werd Lamotte's Iliade aanleiding
tot een Homerische strijd om Homerus: de tweede fase van de ‘Querelle des Anciens et
Modernes’.

§ 5. De bewerking van de odyssea
Het voorwerk van de Odyssea bevat, evenals dat van de David, slechts een Opdracht en
een Voorreden van de auteur, zonder toevoeging van drempeldichten. Alleen gaat ditmaal
de Opdracht aan de Voorreden vooraf: een logischer volgorde dan het omgekeerde.
Droste droeg zijn werk op aan Pieter Antoni de Huybert (1693-1780), sinds 1717 drossaart
en kastelein van Muiden, die een aantal treur- en kluchtspelen op zijn naam had staan. Hij
was een kleinzoon van Justus de Huybert, secretaris der Staten van Zeeland, met wie Droste
vriendschappelijke betrekkingen had onderhouden en wiens dochter Genoveva hem ‘niet
sonder min van daer [= Middelburg] vertrekken
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liet’, zoals hij in zijn memoires vermeldt. - Uit de Opdracht blijkt, dat Pieter Antoni de oude
Droste wel eens geholpen had, ‘Als ik van onse tael d'uitdrukking duister vondt, // Of als ik
van den text den sin niet wel verstont’. Verder komt daarin de eerder geciteerde erkenning
54
van Droste voor, dat hij de poëzie vooral beoefende als tijdverdrijf in zijn eenzaamheid.
Belangrijker is de Voorreden. De dichter begint met te verklaren dat hij niet goed weet,
hoe hij zijn gedicht moet noemen.
[1] Ik kan het geen Oversetting noemen, om dat ik meenigmael van den
Grieksen
[2] text ben afgegaen, waer in Homerus veel omstandigheden heeft laten invloei[3] jen, die hy om syne Vaersen te vullen, noodig had, en die in de myne overtollig
[4] waren, of met den trant der Hollandsche Poëzy niet over een quamen. Daer
[5] by heb ik uitgelaten veel herhalingen, die volgens den styl van dien tyd,
gebruikelyk
[6] waren, en in onse eeuw aenstootelyk syn. Ook vele gelykenissen die
[7] my dunkt dat te lang uitgerekt waren.
Die vergelijkingen heeft hij overigens niet zonder meer overgeslagen, maar vervangen door
iets ‘van gelyken sin’. Ook heeft hij soms de volgorde van het verhaal gewijzigd, ‘soo dat ik
de geschiedenissen meer gevolgt heb, als de woorden’. De lezers moeten dus zijn werk ‘op
tweederhande wysen’ tegemoet treden:
[1] eerstelyk daer ik Oversetter ben, moeten sy aen my niet wyten veel
ongeloof[2] lyke versieringen [= verzinsels], die sy daer in sullen vinden, 't geen aen de
[3] Poëten geoorloft is, en insonderheit aen Homerus, die den lauwerkroon van
[4] de Dichtkunst verdient heeft. Ten anderen, in het geen ik daer van 't myne
[5] heb by gedaen, hebben sy recht van my te beknibbelen.
Wie met de Discours sur Homere van Lamotte vertrouwd is, herkent in Droste's Voorreden
dadelijk de echo daarvan. Met name het bezwaar tegen de epische herhalingen en de lengte
van de vergelijkingen bij Homerus, alsmede de onderscheiding tussen de auteur als vertaler
en als oorspronkelijk dichter, sluiten elke twijfel aan rechtstreekse samenhang tussen de
beide uiteenzettingen uit.
Naast de overeenkomst valt echter ook het verschil op. Droste gaat veel minder ver dan
Lamotte. Bij hem is er geen sprake van vervanging van gehele episoden door andere, noch
van een bekorting die het epos zou reduceren tot minder dan de helft van zijn oorspronkelijke
omvang. Uit de bezwaren, die hij in de Voorreden van zijn Ilias tegen het werk van Lamotte
zal aanvoeren, blijkt dat dit geen toeval is. In principe is hij het met de Franse dichter eens,
maar hij vindt dat deze de consequenties van zijn kritiek te ver doortrekt. Met bekortingen,
omzettingen en wijziging van details kan hij zonder bezwaar meegaan. Maar aan de eigenlijke
feiten mag volgens hem niet getornd worden. De gang van het verhaal moet die van Homerus
blijven; anders worden de lezers niet werkelijk in aanraking gebracht met ‘een Dicht, dat de
verwondering van soo veel eeuwen geweest is’. Om Droste's terminologie te gebruiken: de
‘woorden’ mogen veranderd worden, maar niet de ‘geschiedenissen’.
Het valt niet uit te maken, of Droste uit eigen inzicht tot dit standpunt gekomen is dan wel
of hij het ontleend heeft aan een van de vele polemische geschriften, die in Frankrijk op de
verschijning van Lamotte's Iliade volgden. De zelfstandigheid,
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Overblyfsels, ed. Fruin, I, blz. 24, vs. 704. Droste noemt daar de naam De Huybert niet, maar Fruin weet
deze uit de context en uit de ongebruikelijke meisjesnaam Genoveva te reconstrueren (II, blz. 290-291,
in aant. bij vs. 703).
Zie boven, blz. 116.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

137

waarmee hij in zijn David het voorbeeld van Lesfargues verwerkte, maakt het eerste echter
het meest waarschijnlijk.

De bronnen
Bij een zó vrije bewerking als hier wordt aangekondigd, is het uiteraard niet mogelijk met
zekerheid de bronnen vast te stellen, waarvan de auteur gebruik heeft gemaakt. In zijn
Voorreden spreekt Droste over ‘den Grieksen text’, maar dat behoeft niet te betekenen dat
hij daarvan is uitgegaan. Met Fruin twijfel ik eraan, ‘of hij het Grieksch genoeg verstond om
55
Homerus uit het oorspronkelijke over te zetten’. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij wel een
Griekse tekst vóór zich hebben gehad, maar in een van de vele edities waarin deze vergezeld
werd van een interpretatio latina ad verbum. En het Latijn had Droste op de Latijnse school
in Den Bosch en gedurende zijn Leidse universiteitsjaren inderdaad behoorlijk onder de knie
gekregen; in zijn memoires vermeldt hij met trots, dat hij in vriendschappelijke betrekking
geraakte met een Russische gezant die zich niet in een Westerse taal verstaanbaar kon
56
maken, doordat ‘ik in 't Latyn met hem heb konnen spreeken’. Behalve de Griekse en
57
Latijnse tekst zal Droste vrijwel zeker ook de Franse proza-vertaling van Madame Dacier
geraadpleegd hebben, waarvan in 1708 te Amsterdam een eerste en in 1716 te Parijs een
tweede editie verschenen was. Over haar iets oudere vertaling van de Ilias (1699) had
Lamotte in zijn Discours opgemerkt, dat deze ‘la derniére, & sans comparaison la plus
parfaite’ was (blz. cxxxvij); dat zal, voor zover nodig, Droste's vertrouwen in haar Odyssée
hebben versterkt.
Zo kan - en ik meen dat het verantwoord is dit te interpreteren als: zo zal - Droste dus
hebben beschikt over de Odyssee in het Grieks, het Latijn en het Frans. Desondanks heeft
het hem blijkbaar moeite gekost zijn werk tot een goed einde te brengen, en heeft hij
‘meenigmael’ hulp moeten zoeken bij zijn jonge vriend Pieter Antoni de Huybert, zoals wij
58
hem in de Opdracht zagen erkennen. Van de twee punten, waarom het daarbij ging, biedt
het tweede geen moeilijkheden. ‘Als ik van den text den sin niet wel verstont’ kan alleen
maar betekenen: als ik de Griekse of Latijnse (en misschien ook wel eens de Franse) tekst
niet precies begreep. Minder duidelijk is wat daaraan voorafgaat: ‘Als ik van onse tael
d'uitdrukking duister vondt’. Bedoelt Droste daarmee, dat hij soms hulp nodig had bij het
vinden van een goede formulering in het Nederlands? Bij zijn weinig verzorgd taalgebruik
valt dit nauwelijks aan te nemen, terwijl bovendien het woord duister in dat verband niet
goed past. Ik meen dan ook, dat wij hier veeleer moeten denken aan een Nederlandse ‘bron’
waarvan Droste gebruik maakte. Daarvoor komen er dan slechts twee in aamerking: de
59
Dolinge van Vlysse van Coornhert en de Dooling van Ulisses door G.V.S. Dat het
laatstgenoemde werk uit 1651 voor Droste ‘duister’ zou zijn geweest, is niet waarschijnlijk;
bovendien was het een populariserende bewerking van de Odyssee, die als ‘bron’ niet in
aanmerking kwam. Dan blijft slechts de vertaling van Coornhert over, waarvan direct
aannemelijk is dat de verouderde rederijkerstaal hem voor tal van moeilijkheden stelde. Ik
ben daarom sterk geneigd te veronderstellen, dat Droste ook Coornhert's Dolinge gebruikt
heeft, eventueel zònder de aanvullingen van B.D. of I.G.H. Een exemplaar daarvan zal
wellicht behoord hebben
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tot de ‘geërfde boeken’, die hij in zijn memoires vermeldt. Ik heb in zijn Odyssea vergeefs
naar duidelijk aanwijsbare reminiscensen aan de Dolinge gezocht, maar het negatieve
resultaat kan niet als bewijs gelden voor de onjuistheid van mijn veronderstelling. Bij Droste's
Lamottiaanse manier van verbeteren en bekorten vallen ontleningen aan een bepaalde bron
ternauwernood te verwachten, terwijl een meer systematisch onderzoek dan het mijne er
misschien toch enkele aan het licht zou kunnen brengen. Intussen heb ik hier en daar wel
61
een paar plaatsen gevonden die enige verwantschap met de Dolinge vertonen, zij het niet
genoeg om beslissend te mogen heten.

De bewerking
In wezen gaat Droste bij het schrijven van de Odyssea op dezelfde manier te werk als in
zijn David: hij vertelt de geschiedenis in eigen woorden na, zonder zich veel gelegen te laten
liggen aan die van de oorspronkelijke tekst. Alleen kan hij dit nu onbekommerder doen, niet
geremd door het gevoel het een beetje te moeten verdoezelen door het incidentele gebruik
van een Bijbelse uitdrukking.
Deze fundamentele overeenkomst gaat echter gepaard met een typerend verschil. In de
David streefde Droste, uit eerbied voor de Bijbel, naar weergave van alle gegevens die zijn
bron vermeldde; de enige mogelijkheid tot min of meer zelfstandige bewerking lag daar in
het toevoegen van uitbreidende details. In de Odyssea gaat het daarentegen, naar het
voorbeeld van Lamotte, om het weglaten van wat overbodig wordt geacht: bekorting dus.
Wij zien Droste dan ook stelselmatig alle eigenaardigheden van de Homerische stijl
vermijden: vaste vertel-formules, epische herhalingen, epitheta ornantia, amplificerende
beschrijvingen. Soms ook laat hij details vervallen, of comprimeert hij een vrij uitvoerige
episode tot het minimum dat de lezer weten moet om de gang van het verhaal te kunnen
volgen. Een goed voorbeeld van dit laatste vindt men aan het slot van het vierde boek. In
Odyssee IV, 625-847, wordt verteld, hoe de vrijers het plan vormen Telemachus bij zijn
terugkeer uit Pylos op te vangen en uit de weg te ruimen, alsmede hoe Penelope achter
hun voornemen komt en in haar wanhoop daarover vertroost wordt door een geruststellende
droomverschijning. Droste vat dit alles samen in slechts 56 regels, die de bewogen episode
reduceren tot een kroniekmatig verslag.
Veel lijn valt er in zijn bekortingen overigens niet te ontdekken. Herhaaldelijk vraagt men
zich af, waarom hij in bepaalde episoden de Homerische tekst - afgezien van de epische
stijl-ingrediënten - vrijwel op de voet volgt, terwijl hij in andere, die
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Zie boven, blz. 118, noot 8.
Zo trof het mij, dat Droste de groentebedden in de tuin van Alcinoüs' paleis (Od. VII, 127-128) opvat als
een kruidentuin, evenals Coornhert (zie Deel I, blz. 290). Wij lezen bij hem:

Dit staet aen d'eene kant, aen d'andre vindt men kruiden,
Voor de gesonden goet, goet voor de sieke luiden.
(blz. 100)
- In het lied van de zanger Demodocus over het overspel van Mars en Venus (Od. VIII, 266-367a) gebruikt
hij voor de huwelijksgeschenken, die Vulcanus van Jupiter terug-eist, hetzelfde woord als Coornhert (zie
Deel I, blz. 293, vs. 56), namelijk ‘morghengaef’:

De Vader van myn wyf die schantvlek van myn leven,
Sal my de morgengaef, die 'k aen haer heb gegeven,
Met menig andre gift eerst stellen weêr ter hant,
Eer dat ik slaken sal de strikken van dien bant.
(blz. 116)
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niet minder belangrijk of boeiend zijn, drastisch ingrijpt. Zo zouden er uit de 624 verzen van
Odyssee IV die hij wèl uitvoerig weergeeft - Telemachus' bezoek aan Menelaüs en Helena
in Sparta - zonder schade voor het verhaal een aantal details hebben kunnen vervallen.
Maar op zijn na-vertellende manier geeft Droste ze tenslotte allemaal - om daarna voor de
rest van het boek ineens tot het andere uiterste te vervallen. Verder valt het op, dat hij
meermalen door de omslachtigheid van zijn zinsbouw de meerdere beknoptheid weer te-niet
doet, die hij door besnoeiing van de oorspronkelijke tekst gewonnen had.
Het doet alles vrij amateuristisch aan. Die indruk wordt nog versterkt door
onnauwkeurigheden en onhandigheden welke zich hier en daar voordoen. Van beide geef
ik een tekenend voorbeeld.
In het zevende boek komt Odysseus in de stad van Alcinoüs, koning van de Phaeaken.
Zowel daar als in het volgende boek verwart Droste deze naam telkens met die van Antinoüs
(de meest onbeschaamde onder de vrijers van Penelope). Doordat er nu eens het één en
dan weer het ander staat, kan er moeilijk aan vergissingen van de zetter worden gedacht,
en onder de Errata worden zij niet hersteld. Het behoeft geen betoog, dat deze herhaalde
naams-verwisseling het de argeloze lezer allesbehalve gemakkelijk maakt.
In het negende boek komt de beroemde episode van Odysseus' avontuur in het hol van
Polyphemus voor. Hier heeft Droste - waarom eigenlijk? - het wenselijk geacht, door
omzettingen en bekortingen de gang van het verhaal vrij ingrijpend te wijzigen. Bij Homerus
brengen Odysseus en zijn twaalf makkers twee nachten in het hol van de Cycloop door;
gedurende de tussen-liggende dag punten en harden zij de knots waarmee zij hem het oog
willen uitboren; eerst de tweede avond biedt Odysseus hem de bedwelmende wijn van
Maron aan, om te voorkomen dat hij ontijdig wakker wordt. - Droste laat alles zich afspelen
in één enkele nacht. Bij hem biedt Odysseus dadelijk na ontdekking aan Polyphemus een
beker met Maron's wijn aan, zelfs nog vóórdat deze zich als mensen-eter heeft ontpopt;
eerst na deze dronk grijpt de Cycloop twee van de Grieken, ‘Die hy heeft als een vraet
onmenschelyk verslonden’ (blz. 130); na zich nogmaals te hebben laten inschenken en
nogmaals twee van Odysseus' makkers als maaltijd te hebben gebruikt, valt de Reus
bedwelmd in slaap; onmiddellijk daarop gaat de held aan het werk:
Ik heb een lange spar sien staen omtrent de wanden,
Die heb ik hart gemaekt in 't vuer dat noch bleef branden:
En als de punt daer van gescherpt was door myn swaert,
62
Naer dat myn Volk en ik die hadden aengevaert ,
5 Wiert met dat gloeijent hout het oog hem uitgesteken,
Soo dat hem door de pyn het hert begon te breken.
(blz. 131)

Korter en zakelijker had dit dramatische hoogtepunt, waarvan Homerus de gruwelijke details
uitvoerig beschrijft, niet kunnen worden afgedaan! Vond Droste die details tè gruwelijk voor
het beschaafde publiek van zijn tijd, of sloot hij hier aan bij het bezwaar van Lamotte tegen
63
‘le détail anatomique des blessures’? Maar dat verklaart nog niet, waarom hij de
voorafgaande gebeurtenissen - zonder ze wezenlijk te veranderen - zo geheel anders
meende te moeten rangschikken. Het verhaal wint er niet door aan spanning, terwijl de
logische samenhang wordt verzwakt. Het meest onbevredigend is wel, dat Odysseus als
het ware bij voorbaat de bedwelmende wijn

62
63

aengevaert: aangevat.
Zie boven, blz. 134.
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aan Polyphemus toedient. De enige verklaring, die ik zie, is dat Droste hier in navolging van
Lamotte zijn onafhankelijkheid ten opzichte van Homerus heeft willen bewijzen.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat de Odyssea, niet minder dan de David,
gekenmerkt wordt door een alledaags taalgebruik, waaraan elke dichterlijke verhevenheid
vreemd is. Soms komen er zelfs uitdrukkingen voor, die nog beneden dit gemiddelde peil
blijven en daardoor in de context enigszins komisch aandoen. Zo wanneer in het vierde
boek over Menelaus verteld wordt: ‘Selfs Menelaus is in syn vertrek geweken, // En heeft
ontkleet in 't bedt syn voeten uitgesteken’ (blz. 60).

Proeve van bewerking
Om een indruk te geven van Droste's manier van na-vertellen, en ter adstructie van wat
hierboven werd opgemerkt, laat ik de eerste 24 regels van zijn vierde boek volgen. Ter
vergelijking doe ik daaraan de tekst van Homerus voorafgaan, zij het niet in het Grieks, maar
in de bewonderenswaardige vertaling (1781) van Johann Heinrich Voß. Hoewel uiteraard
niet geheel letterlijk, sluit zij toch regel voor regel zó nauwgezet en tevens zó dichterlijk bij
de oorspronkelijke tekst aan, dat zij die hier. zonder bezwaar kan vervangen.
Het gaat om Odyssee IV, 1-14. Telemachus en Pisistratus, de jongste zoon van koning
Nestor, komen uit Pylos in Lacedaemon (Sparta) aan, waar de eerste bij Menelaüs navraag
wil doen naar zijn vader Odysseus.
Und sie erreichten im Thale die groBe Stadt Lakedämon,
Lenkten darauf zur Burg Menelaos' des Ehregekrönten.
Und Menelaos feirte mit vielen Freunden die Hochzeit
Seines Sohnes im Hause, und seiner lieblichen Tochter.
5 Diese sandt' er dem Sohne des Scharentrenners Achilleus.
Denn er gelobte sie ihm vordem im troischen Lande;
Und die himmlischen Götter vollendeten ihre Vermählung.
Jetzo sandt' er sie hin, mit Rossen und Wagen begleitet,
Zu der berühmten Stadt des Myrmidonenbeherrschers.
10 Aber dem Solihne gab er aus Sparta die Tochter Alektors,
Megapenthes dem Starken, den ihm in späterem Alter
Eine Sklavin gebar. Denn Helenen schenkten die Götter
Keine Frucht, nachdem sie die liebliche Tochter geboren,
Hermione, ein Bild der goldenen Aphrodite.

Bij Droste vinden wij dit als volgt terug:
Lacedemonien is in 't gebergt gelegen,
Waer door het is omringt, en sterkte heeft gekregen.
Het is wyt uitgebreidt, een groote en ryke Stat,
Daer Menelaus toen den Ryksthroon van besat.
5 Hier syn de Reisigers des avonts aengekomen,
En hebben in 't Paleis een Bruiloftsfeest vernomen.
De Koning trouwde twee van syne kindren uit,
64
Soo dat Hermioné met Pyrrus was de Bruit.
Die was aen hem verlooft, als noch Achilles leefde,
10 Terwyl dat Ilium voor syne wapens beefde:
Dat huwelyk wiert nu voltrokken op dien dag,
Het geen het Godendom van over lang voorsag.
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De tekst heeft ten onrechte een vraagteken in plaats van de punt.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

141

65

Sy ging, door 's Vaders last, sich na Larissa wenden,
En alles was bereidt om derwaerts haer te senden.
15 Een wagen stont gereet voor haer in het Paleis,
En voor 't gevolg, dat haer geleiden soude op reis.
Voor Megapenthes heeft hy tot een vrouw verkoren
(Al was die Soon aen hem uit een slavin geboren)
Een Spartise Princes, die tot haer Vader hadt
20 Alector, die veel goet in 't Koningryk besat.
De Goden hadden hem dien Soon, alleen gegeven,
Nadien syn Gemalin onvruchtbaer was gebleven,
Sins sy Hermioné ter werrelt hadt gebracht:
Die nu wiert in de Stat der Myrmidons verwacht.
(blz. 52-53)

Het verschil tussen de beide teksten spreekt voor zichzelf!.

§ 6. De bewerking van de Ilias
Evenals dat van de Odyssea bevat ook het voorwerk van Droste's Ilias slechts een Opdracht
en een Voorreden. De eerste is ditmaal gericht tot Cornelis de Jonge van Ellemeet, die van
1674 tot 1707 het belangrijke ambt van Ontvanger-Generaal der Unie had bekleed en nadien
raad en tweede pensionaris van Rotterdam was geworden. Hij stierf op 12 mei 1721, zodat
het niet zeker is dat hij het hem opgedragen boek nog gezien heeft. Uit de Opdracht blijkt,
dat hij Droste een behulpzame hand had geboden bij het schrijven, opvoeren en uitgeven
66
van diens toneelwerk.
In de Voorreden zet Droste uiteen, wat hij met zijn werk bedoeld heeft. Op de hem eigen
wijze valt hij weer met de deur in huis:
[1] Voor af moet ik den goetgunstigen Leser senden na de Voorreden van
myne
[2] Odyssea, daer hy aenmerkingen sal vinden, die op de Ilias ook passen. Ik
heb
[3] toen niet gedacht, dat ik dit werk soude durven ondernemen; om dat de Heer
[4] de la Motte sulks in deftige Fransche Vaersen al gedaen had, daer ik de myne
[5] niet soude durven by gelyken. Maer alsoo hy van vier en twintig Boeken van
[6] Homerus twaelf gemaekt heeft, en oversulks by na de helft heeft overgeslagen,
[7] heb ik het genoegen aen myne Lantsluiden willen geven, dat sy den gantschen
[8] text hier in gerymt sullen vinden.
Uit deze passage vallen twee opmerkelijke conclusies te trekken. In de eerste plaats, dat
Droste een Franse tekst voor zijn ‘Lantsluiden’ blijkbaar even toegankelijk achtte als een
Nederlandse. Wanneer Lamotte niet zoveel uit Homerus weggelaten had, zou Droste hen
naar diens Iliade hebben kunnen verwijzen en had hij niet zelf voor ‘den gantschen text’
behoeven te zorgen. - In de tweede plaats valt het op, dat hij ‘letterlijke’ Franse
Ilias-vertalingen kennelijk niet als vervanging voor de bewerking van Lamotte in aanmerking
vindt komen; anders had hij zeker wel de
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Die naam zal Droste wel ontleend hebben aan de commentaar op zijn Grieks-Latijnse editie van de
Odyssee. Juister zou geweest zijn: Phthia, de stad van Achilles en na diens dood van Pyrrhus.

Gy hebt myn Melpomeen de Schouwburg doen stofferen,
En liet uw onderrecht haer somtyds niet ontberen.
Ik wierd door u geport, heb ik iets goets gemaekt,
En noit was, sonder u, dat in het licht geraekt.
o

(fol. A2 r )
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beroemde proza-vertaling van Madame Dacier (Parijs 1699) als vindplaats voor de volledige
tekst genoemd.
Naar ik meen, laten deze beide conclusies zich als volgt terugbrengen tot één. Droste
was zózeer in de ban van Lamotte's Discours sur Homere geraakt, dat hij een tekstgetrouwe
vertaling van Homerus niet alleen als uit de tijd beschouwde, maar zelfs als een belemmering
om tot waardering voor diens werk te komen. Om moderne lezers te kunnen aanspreken,
moest de oorspronkelijke tekst eerst door het oordeelkundig ingrijpen van een eigentijdse
auteur voor hen toegankelijk en aanvaardbaar worden gemaakt. Dat had Droste in zijn
Odyssea dan ook trachten te doen, zoals Lamotte het reeds voor de Ilias had gedaan. Bij
nader inzien was diens praktijk hem echter tegengevallen. De Fransman liet zóveel weg en
veranderde zóveel, dat men er het oorspronkelijke epos niet meer uit kon leren kennen.
Daarom voelde Droste zich gedrongen, voor de Ilias alsnog te doen wat Lamotte nièt had
gedaan: ze moderniseren met behoud van de feiten.
Die feiten moesten zijn 18de-eeuwse lezers vaak vreemd aandoen. Droste bereidt hen
daarop voor, met een beroep op ‘de Eeuw, waer in Homerus geschreven heeft (die men
meent dat Tydgenoot is geweest van den Koning Salomon)’. Dit wordt nader uitgewerkt in
een passage, waarin duidelijk de echo van Lamotte's Discours doorklinkt. Wat toèn als een
deugd werd beschouwd, wordt nù vaak aanstotelijk geacht of zelfs erger.
[1] Ook is sints dien tyd de manier van styl soodanig verandert, dat men nu soude
[2] berispen een Dichter, die syne Helden soo onmenschelyk wreet en baetsoe[3] kende voorstelde, en over en weêr malkanderen onbetamelyke scheltwoorden
[4] liet geven: en naderhant een lang gesprek sou doen houden, terwijl sy den
[5] degen getrokken hadden om malkanderen te bevechten. Het geen hen niet
[6] belette heele geschiedenissen van hunne Voorouders onderwyl te vertellen,
[7] waer door Homerus den overvloet van syn geest heeft willen bewysen, soo
wel
[8] als door uitwykingen of digressien van de verhaelde saek, herhalingen en
[9] langwylige gelykenissen, die hier en daer op het voorwerp niet t'eenemael
pas[10] sen, en op verscheide plaetsen met de selfde woorden gebruikt werden.
Voor zover zijn lezers de sporen daarvan in zijn bewerking zullen aantreffen, hoopt hij ‘dat
sy (gelyk ik reets in de Voorreden van myne Odyssea gesegt heb) op myn rekening niet
souden setten veel ongelooffelyke versieringen, die Homerus alleen voegen’.

De bronnen
Voor wat Droste's bronnen betreft, mogen wij aannemen dat deze gelijksoortig waren aan
die voor zijn Odyssea. Hij zal dus een Grieks-Latijnse editie van de Ilias hebben gebruikt,
en de Franse vertaling van Madame Dacier hebben geraadpleegd. Naast die laatste kwam
in dit geval ook de bewerking van Lamotte in aanmerking, althans voor de gedeelten waarin
67
deze ‘Traducteur’ was geweest en niet ‘Original’. Als ik mij niet sterk vergis, heeft hij
68
bovendien de Nederlandse proza-vertaling van J.H. Glazemaker vóór zich gehad. Evenmin
als voor Coornhert's Dolinge van Vlysse bij de Odyssea kan ik dit definitief bewijzen, maar
ook hier zijn er enkele
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Zie boven, blz. 134.
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woord-overeenkomsten die naar mijn mening niet zonder meer als toevallig kunnen worden
69
beschouwd.

De bewerking
De manier, waarop Droste de Ilias bewerkte, is geheel dezelfde als die waarop hij het de
Odyssea gedaan had. Alle eigenaardigheden, die bij de karakteristiek van dit laatste werk
aan de orde gekomen zijn, vinden wij hier terug. Ik kan daarvoor dus naar mijn vorige
paragraaf verwijzen, en hier volstaan met het vermelden van enkele opmerkenswaardigheden,
die in het bijzonder de verhouding tussen het werk van Droste en dat van Lamotte betreffen.
Overeenkomstig zijn verzekering in de Voorreden geeft Droste inderdaad - hoewel op zijn
eigen manier bewerkt en bekort - ‘den gantschen text’ van de Ilias, d.w.z. het volledige
verloop van de geschiedenis zoals die bij Homerus te vinden is. Wij vinden bij hem dus in
het tweede boek de opsomming van de troepen en hun aanvoerders terug, waarover enerzijds
de Grieken en anderzijds de Trojanen beschikken (Il.. II, 484-877). Lamotte had deze als
een nodeloze onderbreking van het verhaal weggelaten; Droste handhaaft ze, al besteedt
hij er slechts 194 regels aan (blz. 33-38) tegenover de 394 van Homerus. Ook in het
vervangen van de voorstellingen op het schild van Achilles en in het elimineren van Hektor's
70
vlucht om de wallen van Troje gaat hij niet met Lamotte mee. Bij hem (blz. 319-320) staat
op het schild alles afgebeeld wat Homerus (Il.. XVIII, 478-608) vermeldt; alleen werkt hij de
details minder uit, zodat hij met 50 regels kan volstaan waar Homerus er 131 nodig heeft.
De vlucht van Hektor voor Achilles (met inbegrip van de bemoeienis der goden met de beide
helden) geeft hij voor zijn doen zelfs bijzonder uitvoerig weer (blz. 370-374): in 134 regels
tegenover 142 bij Homerus (Il. XXII, 131-272).
Merkwaardig is het te zien, hoe Droste in zijn exordium enerzijds Lamotte zo dicht mogelijk
volgt, en anderzijds hem corrigeert waar hij te ver van de oorspronkelijke tekst afdwaalt.
71
Zoals wij hierboven hebben gezien, had de Franse dichter de invocatio en propositio van
Homerus gewijzigd om beter de les te doen uitkomen, die volgens Le Bossu in de Ilias
besloten zou liggen: dat tweedracht tot noodlottige gevolgen leidt. Zo was hij gekomen tot
de volgende aanhef:
Muse, raconte-moi la colere d'Achille,
Pour les Grecs, pour lui-même, en malheurs si fertile;
Et qui le retenant dans un eruel repos,
72
Fit, aux Champs Phrygiens, perir tant de Héros.
5
Tel fut de Jupiter le décret homicide,
Depuis qu'aux coeurs d'Achille & du puissant Atride
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Ik geef daarvan enkele voorbeelden. Op blz. 29 spreekt Droste van een aendorenboom (plataan). De
gebruikelijke vorm is ‘andoorn’ of ‘andoren’. Maar ook Glazemaker (I, 54) heeft op dezelfde plaats ‘een
aandoren boom’. - Op blz. 415 bindt Mercurius zich, ter voorbereiding van een vlucht, hielwieken aan de
voeten. Het Grieks heeft hier πέδιλα (sandalen), maar Glazemaker (II, 464) geeft dit eveneens met
‘hielwieken’ weer. - Op blz. 420 zegt Achilles tegen Priamus die in zijn tent is doorgedrongen om het
lichaam van Hektor vrij te kopen: ‘Gy hebt een hart van stael’. Precies dezelfde woorden legt ook
Glazemaker (II, 464) hem in de mond. Deze overeenkomst zou echter verklaard kunnen worden uit het
Grieks (II. XXIV,521): σιδήρειόν νύ τοι ἧτορ (van ijzer is wel uw hart).De vervanging van ‘ijzer’ door ‘staal’
ligt te zeer voor de hand, om veel bewijskracht te kunnen hebben.
Zie boven, blz. 135.
Zie boven, blz. 134.
Ik verbeterde twee drukfouten: een komma-punt aan het einde van reg. 3, en in reg. 4 perit
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La discorde insolente eut versé son poison,
Et dans ces coeurs aigris eut éteint la raison.
Quel Dieu de ces Héros rompit l'intelligence?
10 Apollon, que Chrysés arma pour sa vangeance,
Qui dans le camp des Grecs, semant par tout l'effroy,
Fit payer aux sujets la faute de leur Roy.
(blz. 1)

Droste neemt daarvan over wat hij verantwoord acht, met name in zijn eerste, vijfde en
achtste regel. Maar hij herstelt wat Lamotte weggelaten had: de door honden en vogels
verscheurde heldenlijken, de door Apollo gezonden pest (die bij Lamotte niet rechtstreeks
zo wordt genoemd), de geleidelijke overgang van exordium naar narratio in de persoon van
73
Chryses. De lezer oordele zelf:
Wilt Sanggodin aen my Achilles toorn verhalen,
Die hem en 't Grieksche heir gekost heeft soo veel qualen,
En na den Acheron veel dappre Helden sont,
Wier lyken syn verscheurt door grage gier of hont.
5 Dus wierd van Jupiter volbracht het welbehagen;
Die door een moordkrakeel de Grieken socht te plagen,
Dat tusschen Peleus Soon en Agamemnon quam.
Wat God is het geweest die d'eendracht hen benam?
Apollo, die de pest in 't leger heeft ontsteken,
10 Om dat hy Chryses leet, syn Priester wilde wreken,
Dien Agamemnon had versmadelyk gehoont,
Als die sich by de Vloot met gaven had vertoont,
Om uit de slaverny syn Dochter vry te koopen,
Het geen de waerdigheit syns ampts hem had doen hopen.
(blz. 7)

Proeve van bewerking
Evenals bij de Odyssea geef ik tenslotte nog een kleine proeve van het resultaat dat Droste
bereikt. Ik koos daarvoor een fragment uit de episode in boek X, waar Diomedes en Odysseus
het slapende kamp van koning Rhesus, bondgenoot der Trojanen, overvallen en diens
beroemde paarden buit maken. Op een nachtelijke verkenningstocht hebben zij de Trojaan
Dolon gevangen genomen, die hun vertelt dat het kamp van Rhesus niet bewaakt wordt.
Na Dolon gedood en diens wapenrusting op een tamarisk te hebben gelegd, begeven zij
zich daarheen. Terwijl Diomedes de koning en de zijnen in hun slaap doodt, houdt Odysseus
zich met de paarden bezig. Homerus - in de vertaling van J.H. Voß (1793) vertelt daarover
(Il.X, 498-514):
73

Vgl. Ilias, I, 1-13 (vertaling J.H. Voß):
Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus,
Ihn, der ontbrand, den Pagaaien unnennbaren Jammer erregte
Und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Aïs
Sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden
Und dem Gevögel umher. So ward Zeus' Wille vollendet
Seit dem Tag, als erst durch bitteren Zank sich entzweiten
Atreus' Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus.
Wer hat jene der Götter empört zu feindlichem Hader?
Letos Sohn und des Zeus. Denn der, dem Könige zürnend,
Sandte verderbliche Seuche durchs Heer, und es sanken die Völker;
Drum weil ihm den Chryses beleidiget, seinen Priester,
Atreus' Sohn. Denn er kam zu den rüstigen Schiffen Achaias,
Freizukaufen die Tochter, und bracht' unendliche Lösung...
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Emsig löst' Odysseus indes die stampfenden Rosse,
Band sie mit Riemen vereint und trieb sie hinweg aus dem Haufen,
Mit dem Geschoß anschlagend; denn nicht die schimmernde Geißel
Hat er zu nehmen bedacht aus dem künstlichen Sessel des Wagens.
5 Jetzo pfiff er leis' und warnte den Held Diomedes.
Jener blieb und sann, was kühner annoch er begönne:
Ob er den Wagen zugleich, wo die glänzenden Rüstungen lagen,
Zög' an der Deichsel hinweg, ob hinaustrüg', hoch ihn erhebend,
Oder mehreren dort der Thrakier raubte das Leben.
10 Als er dieses im Geist umhersann, siehe, da naht ihm
Pallas Athen' und begann zum edlen Held Diomedes:
Denke der Wiederkehr, o Sohn des erhabenen Tydeus,
Zu den geräumigen Schiffen, daß nicht du ein Fliehender kommest,
Wenn vielleicht auch die Troer erweckt der Unsterblichen einer!
15
Jene sprach's, da erkannte der Held die Stimme der Göttin.
Eilend bestieg er ein Roß; da schlug mit dem Bogen Odysseus
Beid' und sie flogen daher zu den rüstigen Schiffen Achaias.

Een twaalftal regels verder volgt dan nog (II.X, 526-531):
Als sie den Ort nun erreicht, wo sie Hektors Späher getötet,
Hemmte die hurtigen Rosse der Held, Zeus' Liebling Odysseus;
20 Doch zur Erd' entsprang der Tydeid', und die blutige Rüstung
Reicht' er Odysseus' Händen und stieg auf den Rücken des Rosses.
Jener schlug mit dem Bogen, und rasch hinflogen die Rosse
Zu den geräumigen Schiffen, denn dorthin wünschten sie herzlich.

Droste verschuift wat er in de onderbreking verteld wordt, naar een later tijdstip en verkrijgt
zo een aaneengesloten verhaal:
Ulysses heeft terwyl de paerden los gebonden,
Die waren vast gemaekt niet ver van 's Konings tent,
En heeft die met syn boog na 't Grieksche heir gement:
Om dat hy hadt de sweep, aen 't rytuig laten hangen.
5 Dit hebbende verricht verhaeste hy syn gangen,74
En wenkte aen Tydeus Soon, dat hy hem volgen sou,
Die stouter heldendaet noch ondernemen wouw.
Hy overleide of hy voortrekken kon den wagen,
Waer op de wapenen van Koning Rhesus lagen.
10
Maer synde in dat gepeins, Minerva hem geboodt,
Dat hy sich sou te rug begeven na de Vloot.
Op dat de Troijers u de weêrkomst niet beletten,
Daer toe, sprak sy, een Godt hen aen sou konnen setten.
De Helden deden dat, en raekten samen voort,
15
Tot by den selfden boom daer Dolon was vermoort.
Hier hielt Ulysses op de paerden, en liet springen,
75
Tydides op den tak, daer Dolons wapens hingen,
Die hy heeft afgerukt, en aen Ulysses bracht,
En weêr te paert geraekt, heeft daer niet lang gewacht.
(blz. 167)

Ik maak bij dit citaat slechts één opmerking. Reg. 3 bevat hetzij een onnauwkeurigheid,
hetzij een uiterst verwarrende onduidelijkheid. Odysseus brengt de paarden van Rhesus
nièt in zijn eentje ‘na 't Grieksche heir’, maar leidt ze slechts buiten het

74
75

Ik zette in reg. 4 en 5 de interpunctie om. De tekst heeft een punt na reg. 5 en een komma na reg. 4.
wapens: de onderdelen van de wapenrusting.
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kamp. Als Droste bedoelde ‘in de richting van 't Grieksche heir’, dan koos hij daarvoor wel
een bijzonder ongelukkige wijze van zeggen.

§ 7. Conclusie
De evaluatie van de David deed ons vaststellen, dat Koenraet Droste een auteur is ‘without
76
poetic talent’. De bewerkingen van de Odyssea en de Ilias bevestigen deze conclusie.
Enkel als dichter heeft Droste in onze literatuur geen betekenis. Maar in de geschiedenis
van het Renaissancistisch-klassicistische epos neemt hij om twee redenen een eigen plaats
in.
Om te beginnen is hij na de Rederijkerstijd de eerste Nederlandse epicus, bij wie invloed
van de contemporaine Franse epiek valt waar te nemen. En voorlopig zal hij ook de enige
blijven. Weliswaar maakt Joan de Haes in 1723 voor zijn Jonas de Boetgezant gebruik van
een Franse tekst, maar Les Tableaux de la Penitence van Antoine Godeau zijn een stichtelijk
77
proza-werk en geen epos. De proza-vertalingen van Fénelon's Télémaque door D. Ghys
78
(1700) en Isaäk Verburg (1715, 1720) kunnen niet als beïnvloeding van het Nederlandse
epos door het Franse worden beschouwd, al was het maar omdat men nog twistte over de
vraag of de Télémaque wel een epos mocht heten. Voor de Nederlandse epiek krijgt dit
werk pas betekenis, nadat Sybrand Feitama het in 1733 in verzen heeft overgebracht. Daarna
begint ook de invloed van Voltaire's Henriade zich in toenemende mate te doen gelden.
Droste was op dit punt in zijn tijd dus inderdaad een uitzondering.
Maar niet alleen daarom verdient hij aandacht. Dat doet hij ook vanwege de
zelfstandig-kritische wijze, waarop hij zich tegenover zijn Franse voorbeelden opstelde. Er
is bij hem geen sprake van slaafse navolging; integendeel! Hij aanvaardt in de David van
Lesfargues het ‘fundamentalistische’ principe, maar heeft bezwaar tegen de te grote vrijheden
die de dichter zich naar zijn mening ten opzichte van de Bijbelse feiten veroorlooft. Hij is het
volledig eens met de stelling van Lamotte dat het werk van Homerus in zijn oorspronkelijke
vorm niet meer aan moderne lezers kan worden voorgelegd, maar wijst de extreme
consequenties af, die deze daaruit in zijn herziene Iliade getrokken had. In beide gevallen
onderschrijft hij dus de theorie en verwerpt hij de praktijk. Daarbij laat hij het echter niet. Hij
zet er zich toe, de theoretische uitgangspunten van zijn voorgangers op een betere manier
te realiseren dan zij het zelf hadden gedaan! Daarmee geeft hij blijk van een geestelijke
onafhankelijkheid, die verdient te worden opgemerkt en gewaardeerd.
Droste beschikte niet over het dichterschap, dat nodig zou zijn geweest om hem te doen
bereiken wat hem voor ogen stond. Zijn drie epen werden zowel poëtisch als compositorisch
even zovele mislukkingen. Maar in al hun onvolkomenheid brengen zij toch iets eigens in
onze literatuur uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Het Leven van de Koning en Propheet
David betekent een nieuw soort Bijbels epos naast het half-epische en het Vondeliaanse
type. De bewerkingen van de Odyssea en de Ilias zijn een Nederlandse weerklank op de
tweede fase van de ‘Querelle des Anciens et des Modernes’.

Eindnoten:
68 Zie Deel I, blz. 583-591.

76
77
78

Zie boven, blz. 133.
Zie boven, blz. 98-101.
Zie boven, resp. blz. 17-27 en blz. 27-41.
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Hoofdstuk VI
De Evangeliën-harmonie van Dirk Smout
1723
§ 1. De auteur
Omtrent de persoon van Dirk Smout is in de biographische woordenboeken weinig te vinden.
De oudere volstaan met het vermelden van zijn Nederlandse poëzie en enkele vertalingen
uit contemporain Latijn, zonder daaraan enige levensbijzonderheden toe te voegen; het
N.N.B.W. en de M.E.W. noemen hem in het geheel niet. Dank zij een kleine speurtocht in
het Gemeentelijk Archief van Utrecht kan ik echter toch iets over hem meedelen.
Dirk Smout werd op 10 oktober 1655 in de Jacobi-kerk te Utrecht gedoopt, als zoon van
1
Johannes Smout en Cornelia Dionijsz. Zijn ouders waren op 15 april 1650 in de Buurkerk
getrouwd; het register vermeldt dat de bruidegom afkomstig was van Antwerpen.
Uit Dirk's grondige kennis van het Latijn valt af te leiden, dat hij de Latijnse school met
vrucht heeft doorlopen. Een academische studie is daar echter niet op gevolgd. Wanneer
hij op 14 februari 1693 een huis aan de Oostzijde van de Oudegracht koopt, wordt als zijn
beroep aangegeven: zilversmid.
2
Omstreeks zijn twintigste jaar trad Dirk buiten Utrecht in het huwelijk met Magdalena van
Halen, en op 5 oktober 1676 werd in de Jacobi-kerk hun eerste kind gedoopt: een dochter,
die naar haar grootmoeder van vaderszijde Cornelia werd genoemd. Daarop volgden in de
loop van vijftien jaar nog vier dochters en één zoon. Deze laatste, overeenkomstig de traditie
vernoemd naar zijn grootvader, werd op 22 augustus 1680 gedoopt en mag naar alle
waarschijnlijkheid worden geïdentificeerd met de Joannes Smout, die op 2 april 1703 aan
3
de Utrechtse universiteit in de rechten promoveerde op een proefschrift de In jus vocando.
Magdalena van Halen overleed op 29 oktober 1720, Dirk Smout op 1 juli 1727. Hij woonde
toen nog steeds in het huis aan de Oudegracht, dat hij in 1693 gekocht had. In het ‘Register
van overledenen, aangebracht bij de Momboirkamer’ staat daarbij echter aangetekend:
‘doch is overleden in 's Gravenhage’.
De familie moet tot de gegoede middenstand hebben behoord. Wanneer Smout's dochter
Anna (gedoopt 5 september 1686) op 11 januari 1769 ongehuwd is overleden, worden aan
het einde van 1770 uit haar boedel drie huizen verkocht: het woonhuis van haar vader, een
tweede huis aan de Oostzijde van de Oudegracht, en een woning ‘op de plaats voor 't
Stadhuys’.
Het is ongetwijfeld dank zij deze welstand dat Smout heel wat van zijn tijd aan studie en
literaire arbeid heeft kunnen besteden, vooral tegen het einde van zijn

1

2
3

Haar naam wordt verschillend gespeld. In andere stukken heet zij Denijs, Deonysz of Deonys. In het
‘Register van overledenen, aangebracht bij de Momboirkamer’ wordt zij na haar dood op 25 april 1695
vermeld als: Cornelia van Duijn, weduwe van Sr. Johan Smout.
Dit blijkt uit het feit, dat zijn huwelijk niet in de Utrechtse trouwregisters voorkomt.
Album Promotorum Utrecht 1636-1815 (Utrecht 1936), blz. 83.
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leven. Zijn belangstelling was sterk godsdienstig en zelfs theologisch gericht. De eerste
grote publikatie, die van zijn hand is verschenen, was dan ook een vertaling van de
twee-delige Synopsis Theologiae, die de beroemde Utrechtse hoogleraar Franciscus
Burmannus I (1628-1679) in 1671 had uitgegeven; deze vertaling zag in 1683 te Utrecht het
licht onder de titel Synopsis of Kort begrip van de H. Godgeleerdheid. Ook Smout's laatste
grote werk - de Evangeliën-harmonie - werd door een theologische publikatie bepaald,
ditmaal De Harmonie, ofte Overeenstemminge der vier H. Evangelisten, die in 1713 door
de toenmalige Amsterdamse predikant Franciscus Burmannus II (1671-1719), een zoon
van de schrijver der Synopsis Theologiae, in het licht was gegeven. Toen deze twee jaar
later hoogleraar te Utrecht werd, ontstond tussen Dirk Smout en hem een intieme
4
vriendschap, waaraan zijn vroege dood echter al na enkele jaren een einde maakte. Tot
Smout's vertalingen uit het Latijn behoren de rectorale rede van zijn vriend op 30 maart
1719, en de lijkrede die Prof. Arnoldus Drakenborch na diens ontijdig overlijden (22 september
van datzelfde jaar) op 16 oktober 1719 over hem uitsprak.
In 1698 genoot Dirk Smout al genoeg literair aanzien om een drempeldicht in sonnet-vorm
5
bij te dragen voor het eerste deel van Lukas Rotgans' Wilhem de Derde. Zijn Nederlandse
dichtbundels verschenen echter eerst na 1700. Het zijn: Davids Psalmen en andere
Lofzangen, volgens de gebruikelijke zangmaten in rijm gesteld (Utrecht 1710); Heilige Danken Treurgezangen (Amsterdam 1714); en de door Burmannus' Harmonie geïnspireerde
6
Evangeliën-harmonie in dichtvorm (Leiden 1723 ), waarom het ons in dit hoofdstuk verder
te doen is.

§ 2. De uitgave
Smout's geversificeerde Evangeliën-harmonie wordt op het titelblad als volgt aangekondigd:
Het // Leven // van den Heiland // Jesus Christus, // volgens // de Harmonie der
vier // H. Evangelisten. // Naar de schikking en verklaring // van de Heren // Joh.
Coccejus, Sal. van Til, // Fr. Burmannus, // en Anderen. // In dichtmaat begrepen
// door // Dirk Smout. // vignet // Te Leiden, // By Samuel Luchtmans. 1723.
Het omvangrijke boekwerk, in quarto, telt meer dan 500 bladzijden. Tegenover het titelblad
is een fraaie titelplaat opgenomen, getekend door H. van der My en gegraveerd door F.
Bleyswyk. Na het voorwerk is een uitslaande ‘Kaarte van het Landt Israels’ ingevoegd, die
ontleend werd aan De Harmonie van Burmannus.
In 1728 - het jaar na de dood van Dirk Smout - werd een ‘tweede druk’ op de markt
gebracht, waarvan het titelblad luidt:
Het // Leven // van den Heiland // Jesus Christus, // volgens // de Harmonie
der vier // H. Evangelisten. // Naar de schikking en verklaring // van de Heren //
Joh. Coccejus, Sal. van Til, // Fr. Burmannus, // en Anderen. // In dichtmaat
begreepen // door // Dirk Smout. // Den tweeden Druck

4
5
6

Zie beneden, blz. 150.
Zie Deel I, blz. 723.
H.M.J. van Galen is de eerste geweest, die erop gewezen heeft dat de traditionele opgave van 1721 als
verschijningsjaar - ook door mij (Twaalf studies, Zwolle 1968, blz. 107) - onjuist is. Vgl. H.M.J. van Galen,
De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes (1685- 1723), diss. Leiden (z.pl. en jr. [Tilburg 1970]), blz.
48.
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met 30. Curieuse konst- // printen verziert. 0 vignet // Te Leiden, // By Jan van
der Deyster. 1728.
Volgens de door Henri A. Ett samengestelde Bibliografie van de Nederlandse en in het
7
Nederlands vertaalde epen, welke tussen 1700 en 1850 verschenen zijn is van deze druk
in de openbare bibliotheken slechts één exemplaar bewaard gebleven, dat zich bevindt in
de Universiteitsbibliotheek te Leiden (signatuur: 1206 B 30). Bij onderzoek van dit exemplaar
bleek mij, dat het hier niet om een werkelijke herdruk gaat, maar om een titel-uitgave. Alleen
het titelblad en een deel van het voorwerk (de Opdracht) werden opnieuw gezet. De dertig
‘curieuse konst-printen’, die de aantrekkelijkheid van deze titel-uitgave moesten verhogen,
werden naar alle waarschijnlijkheid ingeplakt. Met zekerheid valt dit echter niet vast te stellen,
want in het Leidse exemplaar komen zij niet (meer) voor. Ook de uitslaande kaart en de
titelplaat zijn daar verdwenen; het verklarende gedicht ‘Op de Tytelplaat’ is verweesd
achtergebleven. Blijkbaar hebben wij hier te doen met een ernstig geval van boek-mutilatie
door het uitsnijden of uitscheuren van alle illustraties.

§ 3. Het voorwerk
Het voorwerk van Smout's boek omvat een Opdracht, een Voorrede (Aanspraak tot den
Christlievenden Lezer) en twee drempeldichten.

De Opdracht
De dichter droeg zijn werk op aan zijn ‘Veelgeachte Nichten’ Maria en Cornelia Splinter,
8
dochters van de zuster van zijn vrouw. Het is een plaatsvervangende opdracht, want eigenlijk
was deze toegedacht aan hun moeder, die echter vóór de voltooiing van het boek gestorven
was. Wat hij zijn nichten aanbiedt, karakteriseert Smout aldus:
Ziet daar dan, myne hooggeachte Nichten! ene achtereenvolgende historie van
het leven en de omwandelinge onzes groten Heilands hier op de aarde, zo als
deze in de vier H.Evangelien is voorkomende; op den voorgang van voorname
mannen in orde geschikt, eenvoudig berymt, en met enige aanmerkingen verzelt.

De Voorrede
In een uitvoerige Aanspraak tot den Christlievenden Lezer zet Smout uiteen, hoe zijn werk
tot stand gekomen is en wat hij daarmee beoogde.
Na de verschijning van zijn Heilige Dank- en Treurgezangen (1714), zo vertelt hij, ‘beving
my de lust om een proef te nemen, of ik een werk van meer arbeid en uitzigt durfde ter hand
slaan’, en wel een leven van Jezus ‘achtervolgens de Harmonie, of overeenstemming, der
vier H. Evangelisten’. Deze wens was vooral bij hem opgekomen door lezing van het boek
over de Harmonie, dat Franciscus Burmannus II in 1713 gepubliceerd had. Dat was overigens
nog slechts een inleidende en voorbereidende studie. De Evangeliën-harmonie zelf moest
in een tweede deel volgen,

7
8

Zie Deel I, blz. XIV.
Bij de doop van zijn eerste kind op 5 oktober 1676 trad Elisabeth Splinters als doopgetuige op. Zij is
ongetwijfeld de zuster van Magdalena van Halen om wie het hier gaat.
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waar in zyne Eerw: alle de vier Evangelien in de nette orde schikken, verklaren
en uitbreiden zoude; en, naar zyne wysheid, reden geven van des Zaligmakers
toeleg en oogwit ontrent zyne bedryven.
Met ongeduld zag Smout naar dit tweede deel uit, waarin hij alles zou vinden wat hij nodig
had: niet alleen de juiste volgorde van de gebeurtenissen, maar ook de daarbij behorende
toelichting en exegese. Het beloofde vervolg is echter nooit verschenen. Toen Burmannus
in 1715 hoogleraar te Utrecht werd, bracht dit zóveel nieuw werk voor hem mee dat er voor
het voltooien van zijn Harmonie geen tijd overbleef. ‘Meer dan eenmaal’ legde Smout - die
inmiddels met de nieuwe hoogleraar vriendschappelijke betrekkingen had aangeknoopt of
9
hernieuwd - aan deze zijn dilemma voor: hij kon niet beginnen voordat zijn vriend klaar was,
en dat dreigde een uitzichtloos wachten te worden. Om dit te voorkomen, gaf Burmannus
hem het advies tot een zelfstandiger aanpak:
dat ik aan den gang zou trekken, 't werk beginnen, en zien wat ik 'er van maken
konde. bedien u, zeide die moedgevende Heer, van 't geen voorhanden is, zo
wel van my, als van zo vele anderen, en voeg 'er uw eigen oordeel en bevinding
by. maar gebeurt het, dat gy ergens stuit of twyfelt, gebruik my, dien gy dagelyks
kunt zien, als uwen raadsman.
Smout volgde die raad op en raakte onder supervisie van zijn vriend goed op weg. Maar
toen werd deze overvallen door de koorts, die er ‘binnen den omtrek van zeer weinige dagen’
toe leidde dat hij ‘in myne armen den geest gaf’. De dichter gaat uitvoerig op dit sterfbed in,
10
met een aandacht die herinnert aan de euthanasia-geschriften van zijn tijd. Eerst daarna
keert hij tot de ontstaansgeschiedenis van zijn werk terug.
De slag van Burman's dood was zó hard aangekomen, dat hij het voortzetten daarvan
bijna had opgegeven. Maar ‘na verscheide beradingen en aanporringen’ ging hij er tenslotte
toch toe over ‘het begonnene aan te vatten en op te maken [= te voltooien]’. Een belangrijke
stimulans was daarbij de overweging dat een chronologisch geordende en volledige
beschrijving van het leven van Jezus, ‘voor zo veel my bekent was’, nog niet bestond. De
vier Evangelisten vullen elkaar immers aan,
met dat inzigt, dat 't gene de ene hier en daar breed had verhandelt, de andere
dit korter ter neder stelde; zo mede 't gene de een had voorby geslagen, de
andere dat in het zyne inlaste; en zy aldus de een den anderen toelichtten.
Van deze verscheidenheid heeft Smout nu een eenheid gemaakt. In zijn werk zal de lezer
de vier Evangeliën

9

10

Burmannus II was op 15 mei 1671 in Utrecht geboren, waar zijn vader hoogleraar in de theologie was.
Hij bezocht daar een tijdlang de Latijnse school, maar ging - vermoedelijk in verband met de dood van
zijn vader (1679) - later over naar die van Alkmaar; in 1688 werd hij ingeschreven als student aan de
Leidse universiteit. Het voortduren van contact met zijn geboortestad is echter zeker niet uitgesloten,
zodat Smout en hij elkaar reeds vóór zijn benoeming als hoogleraar in Utrecht gekend kunnen hebben.
Dit is des te waarschijnlijker, als wij in aanmerking nemen dat Smout in 1683 zijn vertaling van de Synopsis
Theologiae van Burmannus' vader had uitgegeven.
Zie voor het genre van de euthanasia-geschriften: C. Blokland, Willem Sluiter 1627-1673, diss. Utrecht
(Assen 1965), blz. 248-253.
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als op de rye weg konnen nalezen, en de gevallen [ = gebeurtenissen] van
voren tot achteren alzo geplaatst vinden, als die door voorname helden geschikt
en in orde gebragt zyn; van wier arbeid ik my in dezen, naar myne geringheid,
gaarne belyde bedient te hebben.
Dat laatste is een belangrijk punt voor Smout. Al is hij dan een leek, zijn boek mag niet
zonder meer als lekewerk worden beschouwd. Daarvoor is het met te veel zorg op de studies
van vooraanstaande theologen gebaseerd.
In de Opdracht aan zijn nichten had de dichter zijn werk ‘eenvoudig berymt’ genoemd.
Hier herhaalt hij dit wat uitvoeriger en geeft er tevens de motivering voor. Hij heeft zijn Leven
van Jezus wel in dichtmaat gesteld, maar zó dat deze
zeer weinig van ene losse en ongebonde schryfstyl verschilt; en mogelyk by
velen den naam van een gerymt onrym dragen zal. 't Voornaamste dat ik bedoelde
was rechtzinnig en klaar te wezen, en enen al te Poëtischen opschik te vermyden;
als die ontrent dit slag van ernstige en gewigtige zaken, immers naar myn oordeel,
niet te passe komen kan.
Met andere woorden: het is niet uit onmacht dat hij de gebruikelijke Parnastaal vermeden
heeft, maar met opzet - ter wille van een maximum aan leerstelligheid, ernst en
begrijpelijkheid.

De drempeldichten
Van de beide drempeldichten werd het eerste geschreven door Hendrik Snakenburg
(1674-1750), sedert 1720 conrector van de Latijnse school in Leiden. In vijftien statige strofen
(in alexandrijnen) prijst deze poeta minor vooral het verheven onderwerp, dat Smout zich
ter behandeling gekozen had.
Het tweede drempeldicht is gesigneerd: Door liefde J.S. Achter die initialen gaat
ongetwijfeld Smout's zoon Joannes schuil. Van zijn tien strofen sluiten de laatste twee min
of meer aan bij wat zijn vader aan het slot van de Voorrede over de eenvoudige rijmvorm
had opgemerkt:
Wie wraekt het rymwerk dan, waer in die heilge stof
Wordt dicht in een geweven;
En in het licht gegeven
Tot stichting van 't gemeen, en 's Allerhoogstens lof?
5 Want die zich bezig houdt met lezen en door 't schryven
Van 't geen verbeetring werkt,
En zielen troost en sterkt,
Zal immers zynen tydt noyt vruchteloos verdryven.

§ 4. De bronnen
Op zijn titelblad vermeldt Smout de namen van drie vermaarde theologen, van wier werk hij
voor zijn Evangeliën-harmonie gebruik heeft gemaakt: Coccejus, Van Til en Burman. De
volgorde is kennelijk bepaald door hun ancienniteit, en niet door de mate van Smout's
schatplichtigheid, want in dat geval had zij precies omgekeerd moeten zijn.
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Johannes Coccejus (1603-1669) was oorspronkelijk oriëntalist, maar kwam door zijn
talenstudie tot beoefening van de theologische wetenschappen en werd in 1650 hoogleraar
te Leiden. Hij maakte vooral naam door zijn Bijbel-exegese, met name
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van de profetische boeken uit het Oude Testament, en door de ontwikkeling van zijn
‘foederaal-theologie met haar organische beschouwing van de verhouding tussen O. en N.
11
Testament en haar allegorische schriftverklaring’. Zijn opvatting over de waardering van
de sabbatsrust bracht hem in conflict met Voetius, wat aanleiding werd tot de strijd tussen
Coccejanen en Voetianen, die allengs een meer algemeen karakter kreeg en langer dan
een eeuw heeft geduurd. Na zijn dood werden zijn ‘Opera omnia’ door zijn zoon uitgegeven
(Amsterdam 1675), en nadien nog verschillende malen herdrukt. - Smout zal vermoedelijk
vooral Coccejus' exegetische beschouwingen over de Oud-Testamentische profeten hebben
geraadpleegd. In zijn Evangeliën-harmonie legt hij namelijk veel nadruk op de samenhang
tussen gebeurtenissen uit Jezus' leven en de profetieën waarvan zij de vervulling zouden
zijn. Niet alleen werkt hij de verbindingen, die door de Evangelisten worden gelegd, breder
uit dan zij dit doen, maar ook wijst hij wel eens correspondenties met het Oude Testament
aan, die bij hen ontbreken. Wij zullen wel niet ver van de waarheid zijn, als wij aannemen
dat Burman hem daarbij gesteund en meermalen naar Coccejus verwezen heeft.

Salomo(n) van Til (1643-1713) studeerde te Utrecht bij Voetius, maar onder invloed van
Franciscus Burmannus I werd hij Coccejaan. In 1684 werd hij docent in de gewijde
geschiedenis en letterkunde aan de Illustre School in Dordrecht, en in 1702 hoogleraar in
de theologie te Leiden. ‘Als leerling van Coccejus trachtte hij diens verbondstheologie te
verbinden met het Cartesianisme. Hij onderscheidde tussen natuurlijke en openbaringsreligie
en bereidde aldus de theologie der “Verlichting” voor, met name in zijn hoofdwerk Theologiae
utriusque compendium cum naturalis tum revelatae (1704). Voorts schreef hij vele
12
commentaren op Bijbelboeken’. - Smout heeft in ieder geval een van deze commentaren
gebruikt, namelijk Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, voor het eerst in 1683 te
13
Dordrecht verschenen en sindsdien meermalen herdrukt. Hij vond in deze commentaar tal
van waardevolle opmerkingen en toelichtingen, die hij vrijwel integraal overnam. Ik geef
daarvan één typerend voorbeeld. Mattheüs 12:46 vertelt hoe aan Jezus wordt meegedeeld:
‘Zie, uw moeder en uw broeders staan daar buiten, zoekende u te spreken’. Bij Smout vinden
wij dit terug als:
.. Wierd hem geboodschapt, dat zyn Moeder buiten stond
14
Met zyne Broeders (maar zyn neven in den grond)
Om hem te spreken ...
(blz. 161)

Het gaat om de door mij gecursiveerde woorden, die duidelijk de verwerking zijn van wat
Van Til bij deze tekst over broeders aantekent:
Verstaat dit geensins van sijn broeders in de naaste graad van collaterale
bloedverwantschap, gelijk als de kinderen zijn van eenen Vader, of uyt eene
baarmoeder voortgesproten: maar sijne verdere magen en verwanten uyt
cousinagie en neefschap, na den aart der Joodsche sprake. Siet Gen. 13:8. 26:7.

11

12
13
14

E.N.S.I.E., deel I, blz. 362. - Uitvoeriger over Coccejus: Biographisch Woordenboek van Protestantsche
Godgeleerden in Nederland, onder redactie van J.P. de Bie en J. Loosjes, Deel II ('s-Gravenhage z.j.),
blz. 123-148.
6
Winkler Prins Encyclopaedie , deel XVII (Amsterdam-Brussel 1953), blz. 488.
Ik maakte gebruik van de vierde druk (Dordrecht 1717). Mijn verwijzingen naar de paginering betreffen
steeds deze uitgave.
neven: magen, bloedverwanten (WNT IX, kol. 1781).
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29:15. In welken sin ook het Euangelium hier en elders gewaagt van Jesus
broederen. Siet Matth. 13:55. Luc. 8: 19, 28 [lees: 20].
(blz. 406)
Smout vond in het boek van Van Til echter méér dan alleen de commentaar op Mattheüs.
‘Als een aanhangsel en toegift’ laat de auteur daarop nog volgen Harmnonie of Accord-stem
der IV. Euangelisten in de beschrijvinge van Jesu leven, bedrijf en uytgang uyt de werelt tot
aan sijn Hemel-vaart toe: de schetsmatige opzet voor een Evangeliën-harmonie (blz.
827-854). Na een korte inleiding geeft hij aan, hoe deze stof in acht capita kan worden
verdeeld en hoe in grote lijn de ‘order’ van de gebeurtenissen zou moeten zijn. Smout heeft
met deze aanwijzingen rekening gehouden. Zo heeft hij naar alle waarschijnlijkheid de
verdeling van zijn stof over hoofdstukken (in plaats van boeken) aan Van Til ontleend. Deze
veronderstelling vindt steun in het feit dat de inhoud van Smout's hoofdstukken vrijwel
overeenstemt met die van de capita bij Van Til. Alleen heeft de dichter de ‘voorbereiding tot
het lyden’ over twee hoofdstukken verdeeld, en wijdt hij een afzonderlijk hoofdstuk aan de
opstanding, hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest. Zodoende komt hij tot tien
hoofdstukken, terwijl Van Til er slechts acht heeft. Ook de titels - of liever:
inhouds-samenvattingen - vertonen, zonder gelijkluidend te zijn, zóveel overeenkomst dat
er aan samenhang niet te twijfelen valt.

Franciscus Burmannus II (1671-1719) is in de paragrafen 1 en 3 van dit hoofdstuk al ter
sprake gekomen, zodat ik hem niet meer behoef te introduceren. Maar wel moet ik hier wat
nader ingaan op het werk, waarmee hij Smout tot het schrijven van diens
Evangeliën-harmonie heeft geïnspireerd: De Harmonie, ofte Overeenstemminge der vier H.
Evangelisten (Amsterdam 1713). Zoals wij reeds gezien hebben, was dit slechts een
voorbereidende studie, waarop de eigenlijke Harmonie had moeten volgen in een tweede
deel, dat door de drukke werkzaamheden en de vroege dood van de auteur onvoltooid bleef.
Zijn zoon, Franciscus Burmannus III (1708-1793), heeft het werk echter voortgezet, en in
1757 zag het uitgebleven tweede deel na ruim veertig jaar tenslotte toch nog het licht. Eerder
al, in 1739, had deze zoon een herdruk van het eerste deel bezorgd; ‘want men zogt het zo
geredelyk, dat het daerna naulyks te vinden was’, zoals hij in zijn Voorbericht meedeelt.
15
Smout moest het dus doen met het inleidende eerste deel. Daarin geeft Burmannus een
structurele analyse van de vier Evangeliën, om van iedere Evangelist ‘syn Doelwit, dat hy
sich heeft voorgestelt, en, 't Beleidt, dat hy in 't schryven houdt, te ontdekken’ (blz. 25 van
16
de Voorrede ). Op deze manier wil hij nagaan, of de chronologie al dan niet hun verhaal
bepaalt, waar de samenhang los genoeg is om een invoeging te rechtvaardigen, en dergelijke
punten meer. Zijn ‘Aanmerkingen’ daaromtrent laat hij telkens met een kleine letter afdrukken
‘tusschen 't Verhaal van ieder Evangelist, dat ik in een beknopte Schetse ontwerpe, en, van
vooren tot achteren toe achtervolge’ (Voorrede, blz. 26). Eén van zijn conclusies is b.v. ‘dat
Mat-

15

16

Ik maakte gebruik van de tweede druk (Amsterdam 1739), waarvan een exemplaar op de U.B. te Utrecht
aanwezig is (signatuur: E oct. 2046). Bij citaten verwijs ik steeds naar de paginering in deze editie. - Men
vindt daarin ook opgenomen Smout's vertalingen van Drakenborch's Lijkrede over Burman, en van de
dies-rede die deze laatste op 30 maart 1719 als rector gehouden had.
De Voorrede telt 48 ongepagineerde bladzijden. Liever dan te verwijzen naar de foliëring (tot en met tien
asterisken) geef ik aan, op welke van deze 48 bladzijden een citaat voorkomt.
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theus,in een voornaam Gedeelte van syn Evangelium, de natuurlike Orde, om wyse reedenen,
verlaat; die de andere Drie, doorgaans, betrachten’ (Voorrede, blz. 29).
Met deze Aanmerkingen heeft Smout uiteraard zijn voordeel gedaan. Maar niet minder
belangrijk was voor hem wat Burmannus meedeelt over de aard van de uiteindelijke Harmonie
in zijn tweede deel. Na (de gebeurtenissen uit) de vier Evangeliën in chronologische orde
te hebben gerangschikt, is hij voornemens
daar van een Historisch Opstel, doorweeven met de Woorden van ieder
Evangelist, daar het uit ontleent is, op te maaken: by wyse van een Paraphrasis,
of, Omschryvendt Verhaal: dat ik niet blootelik met de woorden der Evangelisten
sal voorstellen, gelyk het sommige Harmonie Schryvers begreepen hebben: daar
in ik geen groot voordeel voor den Leeser vinden kan: maar, telkens daar in
weevende de Orde, Wysheidt, en Toeleg van den Saligmaker, die in ieder Voorval
aan te merken vallen.
(Voorrede, blz. 39)
De drie uitgangspunten, die hier worden genoemd, vinden wij in de Harmonie van Smout
precies zo terug. Ook hij geeft de geschiedenis van Jezus' leven in eigen woorden weer;
ook hij ‘doorweeft’ daarbij zijn verhaal met letterlijke ontleningen aan de Evangeliën; ook hij
onderbreekt telkens zichzelf om in een ‘Aanmerking’ de aandacht te vestigen op de bedoeling
of de betekenis van wat Jezus zegt en doet. Deze ‘Burmanniaanse’ opzet zal overigens niet
alleen hebben berust op wat zijn vriend in de Voorrede aankondigt, maar ook op de
raadgevingen in het mondeling overleg waartoe deze zich bereid had verklaard.
Bij dat overleg zullen stellig ook de zes grondregels ter sprake zijn gekomen, die
Burmannus had opgesteld en waarin volgens hem ‘alles begreepen is, wat in de Harmonie
te betrachten valt’. In zijn Voorrede vermeldt hij ze (blz. 39), zonder de inhoud ervan aan te
17
geven. Maar ongetwijfeld zal hij deze ‘Algemeene Setregels’ ter beschikking van Smout
hebben gesteld, als handleiding voor het
aangezet.

zelfstandige

harmonisatie-werk waartoe hij deze had

Op zijn titelblad voegt Smout aan de namen van de drie besproken theologen nog toe: en
Anderen. Wie dit geweest zijn, zou door een uitgebreide vergelijking van zijn werk met de
toenmaals beschikbare commentaren en exegetische studies misschien gedeeltelijk kunnen
worden achterhaald. In het kader van ons genologisch onderzoek heeft een dergelijke
speurtocht echter geen zin. Wij hebben er genoeg aan, te weten dat Smout behalve zijn drie
hoofdbronnen ook wel eens andere theologische of historische werken heeft geraadpleegd.
Wellicht behoorden daartoe de Antiquitates Judaicae van Flavius Josephus, waarnaar hij
in de kantlijn een enkele maal verwijst; het is echter even goed mogelijk, dat die verwijzingen
secundair zijn en van elders werden overgenomen. Het doet er trouwens weinig toe. Waar
het op aankomt, is dat de toevoeging en Anderen nog eens onderstreept, hoe conscientieus
Smout te werk is gegaan. Geen moeite was hem blijkbaar te veel om de theologische en
wetenschappelijke betrouwbaarheid van zijn Harmonie te verzekeren. In zijn Voorrede geeft
18
hij als zijn voornaamste doel aan: rechtzinnig en klaar te wezen. Hoezeer hem dit ernst
was, blijkt uit de studie die hij zich daarvoor heeft getroost.

17
18

Dat doet - al dan niet gewijzigd - in 1757 wèl zijn zoon in diens Inleiding op het tweede deel van de
Harmonie.
Zie boven, blz. 151, tweede citaat.
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§ 5. De Harmonie in verzen
Smout laat aan zijn Harmonie een brede Inleiding voorafgaan, waarin hij uiteenzet wat er
aan de komst van Jezus in het vlees was voorafgegaan. Hij begint bij de schepping, om dan
uitvoerig stil te staan bij de geschiedenis van de zondeval en Gods belofte omtrent een
Verlosser. Vervolgens wijst hij op de voorafschaduwingen van de Messias in het Paaslam,
de Joodse offeranden, het hogepriestersambt e.d., alsmede op de steeds herhaalde
Oud-Testamentische profetieën die Hem aankondigen, en op ‘Begin en groei der Kerke’
onder het Oude Verbond.
Deze Inleiding staat niet - zoals de titel zou kunnen doen vermoeden - buiten het eigenlijke
gedicht, maar vormt er een integrerend gedeelte van. Dat blijkt uit het feit, dat zij wordt
ingezet met een exordium dat het gehele werk bestrijkt. In aansluiting op deze epische
aanhef krijgt het Oud-Testamentische overzicht het karakter van een descriptio loci, zij het
van excessieve omvang en minder nauw met het begin van de narratio verbonden dan in
het reguliere epos gebruikelijk is. Maar Smout wilde kennelijk voorkomen, dat zijn lezers de
Inleiding als onderdeel van de Evangeliën- harmonie zouden beschouwen; vandaar dat hij
ze in zijn titulatuur zo nadrukkelijk daarvan onderscheidt.
Op de Inleiding volgt dan de geschiedenis van Jezus' leven ‘volgens de Harmonie der
vier H. Evangelisten’. Smout heeft deze stof ingedeeld in tien ‘Hoofdstukken’, vermoedelijk
19
- zoals wij reeds hebben opgemerkt - in navolging van wat hij daaromtrent bij Salomon van
Til gevonden had. Aan het slot van het tiende hoofdstuk voegt hij nog een Besluit toe, dat
evenzeer als de Inleiding buiten de eigenlijke Harmonie valt, maar dat hij ditmaal minder
nadrukkelijk daarvan isoleert - vermoedelijk omdat dit persoonlijke nawoord niet tot
misverstand aanleiding kon geven.
De samenstelling van Het Leven van den Heiland Jesus Christus is dus als volgt:
-

Inleiding. (blz. 1-16; 512 regels)

Hoofdstuk I:

De komst van den Messias, en zynen
voorloper Johannes den Doper. (blz. 17-56;
1328 regels)

Hoofdstuk II:

De prediking van Johannes den Doper, en
de inwyding van Jesus Christus tot het
Middelaarampt. enz. (blz. 57-80; 780 regels)

Hoofdstuk III:

Het eerste Paaschfeest, door Jesus Christus
na zyne inwyding te Jerusalem met zyne
discipelen geviert. (blz. 81-120; 1312 regels)

Hoofdstuk IV:

Het twede Paaschfeest, voorgevallen ten
tyde van des Zaligmakers openbare
bedieninge en leerampt. (blz. 121-184; 2148
regels)

Hoofdstuk V:

Het derde Paaschfeest, gevallen in het derde
jaar van Jesus Christus Middelaarampt; en
't gene in de zes eerste maanden is gebeurt.
(blz. 185-212; 920 regels)

Hoofdstuk VI:

Vervolg der historie van het derde jaar van
des Heilands openbare verkeringe onder
Israël; en 't gene in de eerste maanden des
tweden half jaars is geschied. (blz. 213-256;
1464 regels)

Hoofdstuk VII:

Eerste voorbereiding tot het lyden van onzen
Here Jesus Christus, gedurende de laatste

19

Zie boven, blz. 153.
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Hoofdstuk VIII:

Vervolg der voorbereidinge tot het
aanstaande lyden des Middelaars, in de
eerste maand des vierden, of laatsten, jaars
gebeurt. (blz. 317-376; 1996 regels)

Hoofdstuk IX:

De historie van het lyden des Heilands Jesus
Christus, zyne kruisiging, dood en begrafenis.
(blz. 377-464; 2964 regels)

Hoofdstuk X:

De zegepralende en verheerlykte Messias,
in zyne opstanding, hemelvaart en de
uitstorting van den H. Geest. (blz. 465-510;
1522 regels)

In totaal telt dit omvangrijke werk niet minder dan 16950 versregels: meer dan 21/4 maal
zoveel als Vondel's meest uitgebreide gedicht, de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst
(7352 regels)! Overigens valt het verschil in lengte tussen de verschillende onderdelen op.
Als wij de Inleiding buiten beschouwing laten, varieert het aantal versregels per hoofdstuk
van 780 tot 2964. Het is duidelijk dat Smout niet naar een evenwichtige verdeling heeft
gestreefd, maar uitging van een chronologische repartitie zoals hij die bij Van Til gevonden
had.

Epische elementen
Hoezeer Smout bij het schrijven van zijn Harmonie de eisen van rechtzinnigheid en
duidelijkheid liet praevaleren, toch treft men ook bij hem hier en daar reminiscensen aan de
traditie van het epos aan. Het meest uitgesproken is dit het geval in de propositio en invocatio,
die de inzet vormen van de Inleiding en daarmee van zijn gehele werk.
De propositio luidt aldus:
Myn geest, voor lang belust om 't leven af te malen
Des groten Heilands, en de wondren op te halen,
Die door zyne almagt hier benede zyn geschied,
Als zo veel blyken van zyn onbepaald gebied,
5 Buigt zich voor zynen God op 't allerdiepste neder,
Opdat zyn hand en Geest dees' onvolmaakten veder
Besnyde, en stiere langs het veld der heilge Blaên,
Om Jesus gangen als van verre na te gaan,
Van daar hy 't eerst verscheen omlage, en zich vertoonde
10 Aan Israël zyn volk, daar onder hy nu woonde,
(Geopenbaart in 't vleesch) tot op dien groten dag,
Wanneer de wereld hem ten hemel varen zag.
(blz. 1-2)

Wij herkennen in de eerste regel de Ovidiaans-Vondeliaanse aanhef van het Bijbelse epos:
Het lustme. Maar Smout varieert deze inzet op een manier, die zowel verrassend als
verdienstelijk mag heten. Bij hem voert de lust niet rechtstreeks tot schrijven, maar allereerst
tot verootmoediging voor God die zijn onvolmaakte pen besnijden en besturen moet. Ook
het woord besnyde is in dit verband een vondst, omdat het de connotatie meebrengt van
een godsdienstig ritueel dat geldt als teken voor het toebehoren aan God. Zo kondigt hier
de propositio niet alleen het onderwerp van de dichter aan, maar vestigt zij tevens de
aandacht op het gewijde karakter daarvan, dat de heiliging noodzakelijk maakt waarom in
de invocatio gebeden wordt.
In overeenstemming daarmee is deze dan ook zwaar van afhankelijkheidsbesef. De dichter
richt zich tot ‘God Vader, Zoon en Geest, Drieenig Eeuwig Wezen, // Almagtig, Wys en Goed,
gelooft en hoog geprezen’, om Hem te smeken Zijn knecht te verlichten en te behoeden
voor afdwalingen van de Waarheid:
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Dan 't geen hy zelve heeft geleert uit uwen mond,
Die alle dag noch spreekt in 't Oud en Nieuw Verbond.
5 En als hem op den weg verborgentheén aantreffen,
Die, als te diep en hoog, geen stervling kan bezeffen,
Bewaar hem, dat hy in dien poel niet nederstort',
Noch door de vlammen van dat licht verslonden word'.
(blz. 2)

- Als een relict van de epos-traditie beschouw ik ook de verdwaalde Homerische vergelijking,
die ons in de beschrijving van de vlucht naar Egypte plotseling treft:
Gelyk een wys piloot in storm en onweers vlagen,
Die vaak het pekelschuim tot aan de wolken jagen,
Zich buiten klip en strand en felle branding houd,
En liever 't ruime vlak der diepste zeën bouwt;
5 Tot dat, de winden weêr gekluistert in haar hollen,
De golven, zat en moe van 't stoten, zachter rollen,
Hy zynen steven naar een vaste haven wend,
Of op een rede zet, daar hy zich veilig kent.
Zo was 't met Josef meê gelegen in die tyden,
10 Die, om de woede van Herodes te vermyden,
Verkoos, op Gods bevel, de ruime en ope lucht,
En borg dus Vrouw en Kind, door een gewenschte vlugt ...
(blz. 43)

Niet alleen valt deze vergelijking uit de toon van Smout's onopgesmukte verteltrant, maar
bovendien verraadt het nautische motief onmiskenbaar de epische herkomst.
- Tenslotte dient in dit verband te worden vermeld, dat Jezus een enkele maal ‘de Held’
wordt genoemd. In hoeverre dit aan invloed van het epos mag worden toegeschreven, is
20
echter onzeker. Evenals de term ‘heldendicht’ heeft ook het woord ‘held’ in Smout's tijd
een betekenis-verruiming ondergaan. Hij geeft daar zelf een goed voorbeeld van, als hij in
21
zijn Voorreden spreekt over het werk van ‘voorname helden’ dat hij heeft geraadpleegd.

Het ‘Besluit’
Wanneer Smout zijn werk voltooid heeft, voegt hij nog een persoonlijk Besluit van 52 regels
toe, dat als volgt aanvangt:
Dus zag ik myn bestek voldaan en my aan 't ende
Van deze omwandeling; de beste die ik kende,
Om langs een effe baan te komen daar ik sta,
22
En, tamelyk vernoegt, altans ter ruste ga.
(blz. 508)

Een dergelijke persoonlijke nabeschouwing is in volstrekte tegenspraak met de
Vergiliaans-epische traditie, maar sluit min of meer aan bij het Iamque opus exegi, waarmee
Ovidius zijn Metamorphoses besluit. Smout kende genoeg Latijn om het aannemelijk te
maken dat dit geen toeval is. In dat geval zou hij zijn Harmonie als het ware gevat hebben
tussen een variant op Ovidius' aanhef fert animus en een variant op diens afsluitende opus
exegi. Mocht hij het inderdaad zo bedoeld hebben, dan wilde hij door de laatste overeenkomst
ongetwijfeld vooral het verschil doen

20
21
22

Zie Deel I, blz. 217-220.
Zie boven, blz. 151, eerste citaat.
Versta: ‘Zo zag ik mijn plan uitgevoerd en mijzelf aan het einde gekomen van deze (dich-terlijke) zwerftocht,
waarop ik naar mijn beste kunnen getracht heb veilig het (eind)punt te bereiken waar ik nu sta en tamelijk
tevreden de pen uit handen leg’.
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uitkomen tussen de houding van een heidens en die van een Christelijk dichter. Terwijl
Ovidius vol trots zijn werk onverwoestbaar verklaart en zich op grond daarvan verzekerd
acht van onsterfelijke roem, kan een Christen het bereikte resultaat slechts aanvaarden als
een genade van God:
Wat vordert nu myn plicht? dan dat ik my demoedig
Weér nederbukke voor Gods troon, die my zo goedig
Heeft bygestaan, en op dit heilzaam spoor geleid ...
(blz. 509)

Maar als Smout zijn ‘Besluit’ als een Christelijke tegenhanger van Ovidius' epiloog heeft
bedoeld - wat allerminst zeker is -, dan beschouwde hij dit toch als een bijkomstigheid, die
voor zijn lezers niet van betekenis was en die hij dus niet door literaire rapprochementen
behoefde te onderstrepen. Wat hij wilde dat zij wèl zouden opmerken en waar hij dan ook
de volle nadruk op legde, dat was de omlijsting van zijn Leven van Jezus met gebeden. Het
Heilige der Heiligen mag slechts biddend betreden en biddend verlaten worden. Vandaar
het gebed om heiliging in het exordium, en het corresponderende gebed in het Besluit, waar
de dichter dankt voor wat God hem heeft doen bereiken en tegelijkertijd vergeving vraagt
voor zijn tekortkomingen daarin:
23

Verschoon hem , zo hy zich te stout heeft onderwonden,
Uit eigen drift, en door geen hoger last verbonden,
Een stuk van dat belang zo los ter hand te slaan;
Of ongereinigt in uw Heiligdom te gaan ...
(blz. 509)

Het Besluit is dan ook geen willekeurig toevoegsel, dat beter achterwege had kunnen blijven.
Het behoort evenzeer tot de structuur van Smout's gedicht als het exordium en vormt daarmee
een omlijsting, waaraan een zekere compositorische verdienste niet kan worden ontzegd.

De kroniek van Jezus' leven
Daarentegen is er in de eigenlijke Harmonie van compositie niet of nauwelijks sprake. Dat
ligt trouwens voor de hand. Krachtens het wezen van een Harmonie gaat het daarin vóór
alles om de chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Dat sluit voor de auteur een
begin mediis in rebus en een eigen dispositio van de feiten bij voorbaat uit; hij heeft geen
andere keuze dan de kroniekvorm. Smout's werk werd dan ook het enige wat het worden
kon: een kroniek.
24
Zoals reeds ter sprake gekomen is, hield de dichter zich bij het schrijven van zijn Harmonie
aan de methode van Burmannus. Hij vertelt de geschiedenis van Jezus' leven in zijn eigen
woorden, ‘doorweeven’ met ontleningen aan de Evangelisten, en onderbroken door
beschouwende of toelichtende ‘Aanmerkingen’. Tegen het einde van het boek werd deze
werkwijze echter enigszins gemodificeerd. Dat is met name merkbaar in de weergave van
Jezus' uitvoerige uiteenzettingen omtrent de betekenis van Zijn leven en lijden kort vóór en
bij het Laatste Avondmaal. Hier zijn de Bijbelse ontleningen talrijker en explicieter, terwijl de
interpretatie - die volgens de oorspronkelijke opzet in de paraphrase verwerkt diende te zijn
- naar een secundaire plaats is teruggedrongen. Wat Jezus zegt, wordt zo letterlijk mogelijk
uit de Evangeliën overgenomen, en de toelichting daarop tussen haakjes geplaatst. Als er
meer

23
24

hem: ‘uw zeer onwaarde knecht’.
Zie boven, blz. 154.
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moest worden verklaard dan zich tussen haakjes liet invoegen, maakt Smout daar een aparte
‘Aanmerking’ van: een ander middel om Bijbeltekst en interpretatie van elkaar te
onderscheiden. Het is duidelijk, dat deze afwijking van de oorspronkelijke opzet Smout's
Harmonie niet ten goede is gekomen. De eenheid van het werk wordt erdoor aangetast en
de continuïteit in de verteltrant verstoord. Maar het is evenzeer duidelijk, waaraan zij moet
worden toegeschreven. Smout besefte te goed dat hij op theologisch gebied een leek was,
om na de dood van Burmannus de interpreterende paraphrase van de Evangeliën, waarmee
hij onder diens supervisie begonnen was en die reeds haar einde begon te naderen, zonder
deze steun op dezelfde voet te durven voortzetten. Hij achtte zich tegenover zijn lezers
verplicht, voortaan duidelijker het onderscheid aan te geven tussen de Bijbelse feiten en
zijn - niet meer door een deskundige geverifieerde - commentaar daarbij. Dat hij dit het
meest nadrukkelijk doet bij de weergave van Jezus' laatste gesprekken met Zijn discipelen,
is stellig geen toeval. Exegetisch voelde hij zich daar kennelijk het meest op glad ijs.
- Een ander punt, dat ons in de Harmonie van Smout treft, is de omzichtigheid waarmee
hij bij het chronologisch groeperen van de gegevens uit de verschillende Evangeliën te werk
gaat. In het algemeen is hij er nogal huiverig voor, sterk met elkaar verwante maar in de
details uiteenlopende verhalen zonder meer als varianten van één en dezelfde gebeurtenis
te beschouwen. Meermalen geeft hij er de voorkeur aan, ze weer te geven als gelegenheden
die door Jezus werden aangegrepen om nog eens met vrijwel dezelfde woorden te herhalen
wat Hij al eerder gezegd had. Met een enkel woord - ‘als voorleden’; ‘als meermaal was
gebeurt’ - wordt dit dan voor de lezer gerechtvaardigd. In hoeverre Smout bij dergelijke
herhalingen het inzicht van Burmannus heeft gevolgd, valt dikwijls niet na te gaan. In het
eerste deel van zijn Harmonie heeft de laatste zich bij het analyseren van de vier Evangeliën
wel over een aantal harmonisatie-problemen uitgelaten, maar van volledigheid is daarbij
geen sprake. Op grond van de nauwgezetheid, waarmee Smout zich aan de schriftelijk
vastgelegde opvattingen van zijn vriend blijkt te hebben gehouden, mag men echter
veronderstellen dat hij zich even volgzaam naar diens mondelinge adviezen zal hebben
gericht. Ik geef van die nauwgezetheid twee tekenende voorbeelden.
a. In alle vier de Evangeliën wordt verteld over de zalving van Jezus door een vrouw:
Mattheis 26:6-7, Marcus 14:3, Lucas 7:36-38, Johannes 12:1-3. De mededelingen van
Mattheüs en Marcus zijn vrijwel identiek, zodat duidelijk is dat het bij beiden om hetzelfde
voorval gaat: als Jezus in Bethanië bij Simon de melaatse aan de maaltijd zit, giet een vrouw
een albasten fles met kostbare zalf over Zijn hoofd uit. Lucas wijkt daar echter sterk van af:
bij hem is Jezus ‘in de stad’ de gast van ‘een der Farizeeërs’, Simon genaamd; de vrouw is
een zondares, en zij zalft niet het hoofd van Jezus, maar Diens voeten, na deze eerst met
haar tranen bevochtigd en ‘met het haar van haar hoofd’ gedroogd te hebben. Johannes
tenslotte noemt wel Bethanië, maar niet de naam van de gastheer; verder is het bij hem
Manria, de zuster van Lazarus, die de voeten van Jezus zalft en daarna met haar haren
droogt. - De vraag is: werd Jezus meer dan éénmaal door een vrouw gezalfd, of doelen alle
vier de Evangelisten ondanks hun onderlinge verschillen toch op hetzelfde gebeuren? In de
korte schets van een Harmonie, die Salomon van Til op zijn Mattheüs-commen-taar laat
25
volgen, koos deze voor het laatste. Bij een verwijzing naar de versie van Lucas tekent hij
aan: ‘Daar na sit hy [= Jezus] aan, buyten twyffel in 't huys van Simon tot Bethania, daar
hem de sondaresse de voeten salft’ (blz. 840). Door deze zalving in Bethanië te situeren,
laat hij het verhaal van Lucas samenvallen met dat
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Zie boven, blz. 153.
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van de drie andere Evangelisten. - Burmannus is echter een andere mening toegedaan.
Volgens hem moet men slechts de mededelingen van Mattheüs, Marcus en Johannes met
elkaar in verband brengen: ‘In 't verhaal van de Maaltydt te Bethanie, siet men klaarlik dat
Johannes verscheide nieuwe omstandigheden by 't verhaal van Matth. en Marc. voegt ..’
(blz. 651). De versie van Lucas laat hij in dit verband buiten beschouwing, wat impliceert
dat hij die als het verhaal van een àndere gebeurtenis beschouwt. Hoe hij daartoe kwam,
26
laat zich gemakkelijk gissen. Lucas vertelt van een zalving ‘in de stad’, en Bethanië was
geen stad maar een vlek. Bovendien noemt Lucas de vrouw nadrukkelijk een zondares;
daarmee kon onmogelijk de vrome Maria, zuster van Lazarus en Martha, bedoeld zijn, van
wie Jezus getuigde dat zij het goede deel gekozen had (Lucas 10:42)! - Bij Smout vinden
wij de opvatting van Burmannus in praktijk gebracht. Hij vertelt twéémaal over een zalving
van Jezus, de eerste keer volgens Lucas 7 door een zondares (blz. 147-149), en de tweede
maal volgens de andere drie Evangelisten door Maria van Bethanië (blz. 329-331). Bij dat
laatste geval draagt hij er tevens zorg voor, de tegenstelling tussen Mattheüs en Marcus
enerzijds (zalving van het hoofd) en Johannes anderzijds (zalving van de voeten) weg te
werken. Hij laat Maria eerst de voeten van Jezus zalven en met haar haren drogen, om haar
vervolgens de rest van haar nardus over Zijn hoofd te doen uitgieten.
b. Een ander harmonisatie-probleem wordt gevormd door het Onze Vader. In Mattheüs
6:9-13 leert Jezus dit gebed aan een grote schare, als onderdeel van de Bergrede. Maar in
Lucas 11:1-4 doet Hij dit in kleine kring, als antwoord op het verzoek van een der discipelen:
‘Heer, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft’. Zijn dit twee
verschillende versies van één gebeurtenis, of heeft Jezus de instelling van het Gebed des
Heren later nog eens herhaald? - Hoe Van Til deze vraag beantwoordde, valt uit zijn
schetsmatige Harmonie niet goed op te maken. Maar Burmannus laat er geen twijfel aan
bestaan, dat hij een herhaling aannam. In een notitie bij de eerste verzen van Lucas 11
merkt hij, naar aanleiding van het verzoek van de discipel, op: ‘Waarom hy [= Jezus], [...]
het selve Voorschrift, dat hy, al over langh, in 't openbaar in Galilea gegeeven hadt, hier
weder herhaalt ...’ (blz. 414). - In overeenstemming daarmee houdt Jezus bij Smout twéé-maal
het Onze Vader aan de Zijnen voor, eerst in het openbaar (blz. 136) en later opnieuw in de
kring van Zijn discipelen (blz. 288). Daarbij had de dichter echter rekening te houden met
een secundaire moeilijkheid. Volgens Mattheüs 5:1 waren de discipelen bij de Bergrede
aanwezig. Zij kenden dus het Onze Vader reeds, zodat het onwaarschijnlijk lijkt dat een van
hen aan Jezus zou vragen: leer ons bidden. Smout vindt daarvoor - in overleg met
Burmannus? - de volgende oplossing. In Lucas 10:1 wordt verteld hoe Jezus náást Zijn
twaalf discipelen er nog zeventig andere kiest en twee aan twee uitzendt; in vers 17 van
datzelfde hoofdstuk keren deze zeventig weer bij Hem terug. Smout veronderstelt nu dat
de discipel, die kort daarop in Lucas 11:1 om les in het bidden vraagt, niet één van de twaalf
is geweest, maar één van de zeventig (die de Bergrede niet hadden meegemaakt). Hij noemt
de vrager ‘Veellicht een nieuweling uit die hy [= Jezus] kort te voren // Tot zyn gezanten had
benoemt en uitgekoren’ (blz. 288).
-Ik heb deze twee voorbeelden niet alleen gegeven om er Smout's afhankelijkheid
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Burmannus gaat dan ook uitvoerig in op de vraag ‘In welke Stadt dit geschiedt sy?’ Hij kan daarop geen
antwoord geven, maar sluit niet uit, dat het Jeruzalem geweest zou zijn (blz. 386).

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

161

van Burmannus aan te illustreren, maar óók om te laten zien hoe zorgvuldig hij de details
hanteert en tracht te voorkomen dat deze zijn lezers voor onbeantwoorde vragen zouden
stellen.
In hoeverre Smout's Harmonie uit theologisch oogpunt voor zijn tijd geslaagd of representatief
mag heten, laat ik ter beoordeling aan vakgeleerden over. Als nietdeskundige kan ik slechts
vaststellen, dat zijn Leven van Jezus goed in elkaar zit en zich vlot laat lezen. Het
voornaamste bezwaar, dat men ertegen kan aanvoeren, is het gebrek aan evenwichtigheid
tussen de feitelijke gebeurtenissen en de leerredenen van Jezus. Deze laatste nemen een
te grote plaats in, waardoor de gang van het verhaal telkens wordt onderbroken en de kroniek
overgaat in een didactisch betoog. Maar daarvan mag men Smout geen verwijt maken. In
de Evangeliën is immers hetzelfde het geval, en een Harmonie beoogt niet daarin verandering
te brengen. Hoogstens kan men zeggen dat het beter was geweest, als Smout de
onevenwichtigheid niet had onderstreept door de leerredenen van Jezus met zijn
interpreterende paraphrases nòg omvangrijker te maken dan zij in de Evangeliën al zijn.
Maar dat is een literaire overweging, die voor hem niet opwoog tegen het primaire doel dat
hij zich blijkens de Voorrede gesteld had: ‘rechtzinnig en klaar te wezen.’
Afgezien van dit principiële punt heb ik in de ruim 500 bladzijden van Smout's boek slechts
twee passages gevonden, waar er naar mijn mening iets hokt. Vanwege hun uitzonderlijkheid
heeft het zin na te gaan, wat er daar precies aan de hand is.

Passages waarin er iets hokt
1. Het eerste geval doet zich aan het begin van het werk voor. Het gaat daar om de
geschiedenis uit Lucas 1:5-22. De Engel Gabriël verschijnt aan Zacharias om hem de
geboorte van een zoon aan te kondigen: Johannes de Doper. Zacharias twijfelt echter aan
die boodschap; hij acht zichzelf en zijn vrouw te oud om nog een kind te kunnen krijgen.
Gabriël straft hem voor zijn ongeloof door hem met stomheid te slaan ‘tot op de dag dat
deze dingen geschied zullen zijn’. - Smout geeft het begin van dit verhaal summier weer,
waarbij hij zelfs de inzet van Gabriël's aankondiging in oratio obliqua samenvat. Maar bij de
Bijbelverzen, waar de Engel over Johannes' taak als heraut van de Messias gaat spreken
(Lucas 1:15-17), schakelt hij zowel naar de directe rede als naar een amplificerende
paraphrase over. Wij zouden verwacht hebben dat hij in dezelfde trant was doorgegaan met
de climax van deze episode: de twijfel van Zacharias en de bestraffing door Gabriël. Maar
Smout gaat aan beide stilzwijgend voorbij en vermeldt slechts het gevolg:
Hierop verstomd' de man, en zou niet eerder spreken,
Voor dat de waarheid van de zaak hem was gebleken;
Waar aan hy geen geloof kon geven in 't begin,
Omdat hy niet begreep den diep verborgen zin
5 Van Gabriels gesprek ...
(blz. 19)

Dat is niet alleen een ongelukkige, maar ook een verwarrende manier van vertellen. Want
bij Smout slaat Hierop niet terug op de bestraffing door Gabriël, maar op diens voorzegging
van Johannes' herautschap. Moeten wij dit toeschrijven aan onhandigheid van de dichter,
die aan het begin van zijn werk nog niet goed op dreef was? Of beschouwde Smout de
aankondiging van Johannes' herautschap zózeer als de essentie van deze episode, dat hij
meende de rest van het verhaal met enkele woorden te kunnen afdoen? Geen van deze
beide veronderstellingen kan mij bevredigen. Toen hij aan zijn Harmonie begon, had Smout
al ruimschoots bewezen met
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een geroutineerd vakmanschap verzen te kunnen schrijven. En het onderscheiden tussen
essentieel en bijkomstig in de Bijbelverhalen behoort niet tot de taak van een
Evangeliën-harmonisator; wij zien Smout dat verder dan ook nergens doen. Ik ben daarom
geneigd aan te nemen dat niet de dichter hier een fout heeft gemaakt, maar de zetter. Deze
zou dan een aantal regels uit het manuscript hebben overgeslagen, wat in de hand gewerkt
zou kunnen zijn door het feit dat het weggevallen gedeelte eveneens begon met Hierop.
Zekerheid is uiteraard niet mogelijk, maar in ieder geval lijkt Smout mij hier recht te hebben
op the benefit of the doubt.
2. Het andere geval is veel gecompliceerder. Aan de orde zijn daar het Laatste Avondmaal
en ‘de instelling van het Sakrament des Nachtmaals’ (blz. 386, in margine). Hier is de dichter
er niet in geslaagd, de feiten uit de verschillende Evangeliën samen te voegen tot een
goed-sluitend geheel, dat zijn lezers zonder bedenking als waarheid konden aanvaarden.
Die feiten vormen trouwens een harmonisatie-probleem, dat het ook de vakgeleerden uit
Smout's tijd moeilijk maakte. Het wordt veroorzaakt door het feit, dat in Johannes 13 over
het Avondmaal zelf niets wordt meegedeeld. Eerst ‘als het avondmaal gedaan was’, vinden
volgens deze Evangelist belangrijke gebeurtenissen plaats: de voetwassing, de aanwijzing
van Judas als verrader, diens vertrek uit de zaal, de laatste gesprekken met de overige
discipelen. Over de instelling van het sacrament zegt Johannes niets. De drie andere
Evangelisten doen dit met veel nadruk wèl, maar zwijgen op hun beurt over de voetwassing.
Bovendien laten Mattheüs en Marcus de aanwijzing van Judas als verrader niet alleen tijdens
het Avondmaal geschieden, maar ook vóór de instelling van het sacrament, terwijl Lucas
ze na die instelling doet plaats vinden. - Hoe konden deze onderlinge tegenstrijdigheden in
de Evangeliën tot een harmonische eenheid worden gebracht, zonder op een van de
betrokken punten tekort te doen aan het gezag van de Bijbel? Smout heeft geprobeerd dat
op de volgende manier te realiseren:
Op blz. 381 vertelt hij over het Laatste Avondmaal, met duidelijke ontleningen
aan Lucas 22:14-20. Daarbij noemt hij het zegenen van de drinkbeker en van
‘de spyze’, maar met zorgvuldige vermijding van de sacrale woorden over Jezus'
lichaam en bloed, die Lucas daaraan toevoegt.-Op blz. 382 schakelt hij naar
Johannes 13 over, en sluit hij bij de tijdsbepaling uit dit Evangelie aan om het
verhaal van de voetwassing in te leiden: ‘Als deze maaltijd nu ten einde was
gekomen..’ Na de voeten van Zijn discipelen gewassen te hebben, ‘Herkleedde
27
Jesus zich’ (blz. 383), en zet Zich weer bij hen aan tafel om hun de betekenis
van Zijn dienstbetoon uit te leggen. Smout geeft die uitleg amplificerend weer
en voegt er nog een eigen ‘Aanmerking’ aan toe. Voor de samenhang van zijn
verhaal is het belangrijke punt echter, dat Jezus na de voetwassing opnieuw met
Zijn discipelen aan tafel zit zoals tijdens het Avondmaal. Daarvan maakt de
dichter gebruik om Hem in deze situatie te laten overgaan tot ‘de instelling van
het Sakrament des Nachtmaals’, nà de maaltijd maar toch aan de
avondmaalstafel. Opnieuw vertelt hij - blijkens de ontleningen ditmaal vooral naar
Mattheüs 26:26-29 - hoe Jezus brood en beker zegent, maar nu mèt de sacrale
woorden die er een uitzonderlijke betekenis aan verlenen en een opdracht
inhouden (blz. 386). Daarop keert hij naar Johannes 13 terug, om volgens deze
versie de aanwijzing van Judas als verrader in zijn verhaal op te nemen (blz.
388).
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Vgl. Johannes 13:12 (‘Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij
wederom aan en zeide tot hen...’).
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Het is ongetwijfeld een vernuftige constructie. Maar te oordelen naar mijn eigen reactie - en
een ander uitgangspunt heb ik niet - moet zij voor Smout's lezers ongeloofwaardig zijn
geweest. Zij kenden de Evangeliën even goed als hij. Het kan hun onmogelijk ontgaan zijn,
dat op deze manier de Avondmaals-geschiedenis twéémaal werd verteld, eerst naar Lucas
en vervolgens nog eens naar Mattheüs. Evenmin dat de eerste keer de sacrale woorden
van Jezus werden weggelaten, terwijl de tweede keer de instelling van het sacrament uit de
context van het eigenlijke Avondmaal was gelicht. Het is daarom haast ondenkbaar, dat zij
de dispositio van de dichter niet als verwarrend en storend zouden hebben ervaren.
En toch deed Smout hier niets anders dan zorgvuldig de aanwijzingen van Burmannus
28
volgen! In tegenstelling tot Van Til identificeerde deze de maaltijd uit Johannes 13 wèl met
het Laatste Avondmaal, al moet hij erkennen ‘dat ik te voren deese Maaltydt al meede van
de Paaschmaaltydt onderscheiden hebbe’ (Harmonie, blz. 664). Doorslaggevend is voor
hem het feit dat in Lucas 22 Jezus de beker tweemaal zegent, éénmaal aan het begin van
de maaltijd (vs. 17), en éénmaal aan het slot (vs. 20: ‘de drinkbeker na het avondmaal’)- Bij
Lucas vindt dus de instelling van het sacrament eerst plaats na de eigenlijke maaltijd. Zo
komt Burmannus tot de conclusie:
Naar desselfs [= Lucas'] bestek moet men de saaken dus [= aldus] opvatten.
1. Dat de Salighmaker, noch voor de Maaltydt, die betuiging gedaan heeft,
nopende syne begeerte om dit Pascha voor 't laatste met syne Discipelen te
eeten. Luc. XXII:14-16. 2. Dat Hy, daar op, de Paaschmaaltydt begonnen heeft,
met dien eenen Drinkbeeker, daar Lukas van gewaagt; vers 17, 18. 3. Daar op
is 't eeten van 't Paaschlammeken met de ongehevelde Brooden en bittere
Kruiden gevolgt. Waar in de Jooden gewoon waren veel tydts door te brengen,
en, alles op de plechtelikste wyse te verrichten, dewyl daar in 't voornaamste en
weesentlikste gedeelte van dit Feest bestondt. Voornaamelik munte daar onder
uit dat nauwkeurige Verhaal van de Verlossinge en Uittocht uit Egypte, volgens
't Gebodt, Exod. XII:26, 27. by de Jooden Haggada, de Verkondinge, genoemt.
[...] 4. Terwyl men hier meede beesigh was, of, misschien wel in plaats van de
verkondinge, begint de Salighmaker deese Verkondinge van syn Lyden, staat
daar toe van de Tafel op, en geeft hun, in 't Voeten wasschen en 't volgende
Onderwys, daar van een levendigh berecht. 5. Waar op dan eindelik, de Maaltydt
ten einde loopende, de Instellinge van 't H. Nachtmaal, en, d'Ontdekkinge van
29
Judas Verraat, gevolgt is..
(blz. 670)
Burmannus' conclusie is niet onaanvechtbaar, maar de argumenten die hij aanvoert vormen
een logisch geheel. De fout van Smout is geweest, dat hij die conclusie overnam zònder de
daarbij behorende argumentatie. Hij had er zich rekenschap van

28
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In zijn korte schets voor een Evangeliën-harmonie neemt deze aan, dat de maaltijd uit Johannes 13 niet
het Laatste Avondmaal was, maar een maaltijd in Bethanië vóór het Paasfeest (evenals die waar Jezus
door Lazarus' zuster Maria was gezalfd). Eerst daarna treft volgens hem Jezus maatregelen voor het
Paasmaal: ‘Daar op sent hy eenige, om het Pascha te bereyden, uyt; 't geen hy des avonts hout, en met
de instellinge van 't Avontmaal besluyt. Matth. 26:17-29. Marc. 14:12-25. Luc. 22:7-30.’ (blz. 850).
Elders (blz. 455) betoogt Burmannus, dat de volgorde van Mattheüs en Marcus ‘naa die van Lucas
geschikt (moet) worden’, wat o.m. betekent dat de aanwijzing van Judas als verrader eerst na de
instelling van het sacrament plaats vond, ‘en gevolgelik ook, dat de Heere synen Verrader selve
dat uiterlik Teeken van syn Genade-Verbondt niet onthouden heeft, schoon hy 't nam tot een
Oordeel’.
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moeten geven, dat de nieuwe volgorde der feiten een tè ingrijpende afwijking van de geijkt
voorstelling betekende om zonder meer te worden aanvaard. Evenals Burmannus had hij
moeten toelichten wat hij deed. Hoe hij die toelichting in zijn verhaal had kunnen verwerken
zonder het vertellende karakter daarvan te verstoren, is een vraag waarop wij geen antwoord
behoeven te geven. Het was aan hem geweest een aanvaardbare oplossing te vinden, zoals
hij dat in analoge, zij het minder gecompliceerde gevallen ook wel doet. Door dit hier na te
laten bracht hij op een hoogtepunt van zijn Harmonie de lezers in verwarring en wekte hij
de indruk van willekeur bij zijn dispositio. Die indruk wordt nog versterkt door een secundaire
‘fout’. Burmanus interpreteerde de tijdsbepaling uit Johannes 13:2 (‘als het avondmaal
gedaan was’) als: na het eigenlijke Paasmaal (‘'t eeten van 't Paaschlammeken’), en kwam
zodoende tot: ‘de Maaltydt ten einde loopende’. Smout daarentegen neemt de mededeling
van Johannes zó letterlijk en nadrukkelijk over (‘Als deze maaltyd nu ten einde was gekomen’),
dat de interpretatie van Burman daardoor uitgesloten en de samenhang tussen Avondmaal
en instelling van het sacrament verbroken wordt.

Proeven van Smout's verteltrant
Met een drietal voorbeelden wil ik trachten een indruk te geven van de wijze, waarop Smout
de Bijbelhistorie na-vertelt.
1. In mijn eerste citaat probeert de dichter een verklaring te geven voor het feit dat Jozef
en Maria, bij hun komst in Bethlehem voor de beschrijving, blijkbaar niets bij zich hadden
voor het verwachte kind (Lucas 2:6-7):
30

Terwyl zy, mogelyk, hier langer mosten toeven,
Dan wel tot dezen togt, naar gissing, had behoeven;
Omdat zo groot een troep niet straks geholpen word,
Of dat dit zomtyds mede aan 's Ryks bedienden schort:
5 Zo kreeg de zwangre Maagd den arbeid op de leden,
En baarde haren Zoon, in al die moeylykheden,
Die haar omringden in die volgepropte stad;
Misschien gansch onvoorzien van wiege en bakermat,
En 't gene 'er meerder word vereischt by zulke zaken:
10 Vooral, zeg ik, daar zy geen staat had konnen maken,
Om zo geruimien tyd te blyven uit haar huis,
Daar 't alles lag gereed. Voorwaar een lastig kruis
Voor vrouwen, die fatzoen en eerbaarheid betrachten,
Als dit haar overvalt alwaar zy 't niet verwachten.
15 Zy doet dan wat zy kan, omwindelt 't lieve Kind,
En legt het in een krib, die zy voor handen vind.
(blz. 28)

2. Mijn tweede voorbeeld heeft betrekking op de achttien jaren dat Jezus - na de episode
in de tempel op zijn twaalfde jaar (Lucas 2:41-52) - in Nazareth gewoond en gewerkt heeft,
alvorens in de openbaarheid te treden. De Evangeliën geven daarover geen bijzonderheden.
31
Gedeeltelijk steunende op Burmannus, maakt Smout er het volgende van:
Dus woonde Jesus hier gehoorzaam by zyne Ouders,
En nam de huislast mede op zyn gerede schouders,
En zwoegde en arbeide als een recht geaarde zoon,
Die zynen vader helpt, en daar door kost en loon

30
31

Terwyl: aangezien.
Vgl. diens Harmonie blz. 293: ‘Self swoegende, als Timmerman, Marc. VI:3. vooral naa 's Vaders doodt,
om syne Moeder, de Weduwe, te troosten...’

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

165

5 Verdient; en in het zweet zyn[s] aanschyns brood wil eten,
(Gelyk dit Adam was tot straffe toegemeten)
32
Waarom men hem den naam gaf van den timmerman.
Zodat een ieder uit dit al besluiten kan;
Hoe hy, die ryk was, ja de Heer der ganscher aarde,
10 Zo nederigen staat van dienstbaarheid aanvaarde,
Volhardende daar in, zelf na zyns Vaders dood,
Opdat zyn Moeder, nu een weduwe, genoot
Dien bystand, die hy haar op 't hoogste was verschuldigt:
33
Tot dat hy eindelyk zal worden ingehuldigt
15 In dat zwaarwigtig ampt, reeds dertig jaren oud.
Van welken tusschentyd de Schrift ons niets ontvouwt;
Dan dat de Christus daar in stilte is blyven wonen,
En zich niet eerder ging zyn' broederen vertonen,
Voor dat hy, manlyk, en naar 't lichaam kloek en sterk,
20 Bestand was voor dat zwaar en overlastig werk ...
(blz. 56)

3. Als derde proeve van Smout's verteltrant laat ik zijn beschrijving van de kruisiging volgen.
De bijzonderheid omtrent het permanente gat, waarin het kruis overeind wordt gezet (vs.
15-17), werd ongetwijfeld door hem aan een van zijn bronnen ontleend, die ik echter niet
heb kunnen achterhalen.

5

10

15

20

Daar stond de Heiland nu, gemoedigt om te sterven,
En zag zyn vyanden rondsom hem henen zwerven;
Bloeddorstig loerende, als veel wolven op een lam,
Opdat hy hunnen muil en tanden niet ontquam.
Hier zag men hamers, byl en spykers, scherpe boren,
En wat 'er meerder tot de slagting kon behoren,
En 't kruishout op den grond, en alles nu gereed;
En Jesus met 'er haast ontbonden en ontkleed.
Wanneer men 't lichaam op den standert neder leide,
Zyne armen rechts en lings, zo veel men konde, uitbreidde,
En dreef de spykers door zyn beide handen heen,
Ook door zyn voeten; (en, veellicht, door ieder een)
Zodat het bloed hem quam uit 't vleesch en de adren spatten;
Terwijl zy dezen paal, met alle kracht, aanvatten,
En richtten overend, en bragten in het gat,
Dat hier gegraven was, en daar men meermaal had
De kruisen ingezet. Hier zag men Jesus hangen;
En 't Jodendom voldaan, ontrent hun sterk verlangen;
En desen lust geboet aan hem, die hen zo zeer
Was in den weg geweest, door 't woord van zyne leer.
(blz. 448-449)

‘Germymt onrymi’?
In zijn Voorrede had Smout er de lezers op voorbereid, dat zij een opzettelijk eenvoudig
gehouden dichtwerk moesten verwachten: zó eenvoudig dat velen het misschien als ‘gerymt
34
onrym’ zouden beschouwen. Uit de formulering valt op te maken, dat de dichter zelf dit
niet juist acht. Al geeft hij toe dat zijn vers ‘zeer weinig’ van proza verschilt, toch wil hij het
kennelijk als poëzie blijven zien. De

32
33

34

Bij deze regel in margine: Marc. 6:3.
Met dit woord wordt gedoeld op de doop van Jezus in de Jordaan als begin van Zijn optreden in het
openbaar. Vgl. het tweede deel van de titel voor Hoofdstuk II: ‘de inwyding van Jesus Christus tot het
Middelaarampt’ (zie boven, blz. 155).
Zie boven, blz. 151, tweede citaat.
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waarheid ligt, dunkt mij, ook in dit geval ergens in het midden, of liever: fluctueert om dat
midden heen. Heel vaak komen de alexandrijnen van Smout inderdaad niet boven berijmd
proza uit. Maar herhaaldelijk ook weet hij er juist genoeg eigen toon aan te geven om ze tot
iets méér te maken: aarzelende, onhandige, soms primitief aandoende poëzie, die men
misschien het best kan vergelijken met het werk van Zondagsschilders, vol onvolkomenheden
en toch met een vleug artisticiteit. Ook in de hierboven geciteerde fragmenten valt dit
fluctueren te herkennen - zoals er tevens uit te concluderen valt dat in het algemeen de
balans toch naar de kant van het gerymt onrym doorslaat. Daar staat dan tegenover, dat de
telkens even opklinkende ‘Zondagspoëzie’ Smout's werk behoedt voor de monotonie die
het anders vrijwel onleesbaar zou maken. Dat is met name het geval in de vertellende
gedeelten; véél minder in de interpreterende paraphrases van Jezus' leerredenen, waar de
dichter zich uit leerstellige overwegingen niet of nauwelijks een eigen toon durft veroorloven.
Hoezeer hij zich van de voortdurende spanning tussen Gods woord en zijn bewerking daarvan
bewust was, blijkt duidelijk uit de merkwaardige Zelfspraak, die hij in zijn tweede Hoofdstuk
plotseling inlast om uiting te geven aan zijn onzekerheid. Het is de énige keer, dat hij in zijn
Harmonie iets dergelijks doet, en dat maakt zijn zelfonderbreking te curieus om er aan voorbij
te gaan - te meer nog, omdat in deze Zelfspraak de noodzaak voor het vermijden van
‘Poëtische opschik’ vanwege de heiligheid van het onderwerp niet aanwezig is en Smout
dit dan ook niet doet. Zodoende leren wij hem hier kennen in een meer ongeremd
dichterschap.
Op blz. 75-76 vertelt Smout over de ontmoeting van Nathanaël met Jezus, die hem tenslotte
voorzegt dat hij voortaan de hemel geopend zal zien ‘en de Engelen Gods opklimmende en
nederdalende op de Zoon des mensen’ (Johannes 1:48-52). Dat voert de gedachten van
de dichter naar de Jacobsladder uit Genesis 28 en naar de verschijning van de Engelenschaar
boven de velden van Bethlehem bij de geboorte van Jezus. De bezinning op al deze
geopenbaarde Heerlijkheid Gods doet hem ineens beseffen aan wàt voor bovenmenselijke
stof hij zich heeft durven wagen. In zijn Zelfspraak deinst hij daarvoor als het ware terug:
Waar vind ik my vervoert? waar ben ik op gestegen?
Hoe draait my 't hoofd? ik durf my nauwlyks hier bewegen.
Myn leden zidderen; de pen ontvalt myn hand;
En de ogen schemeren; het hapert aan 't verstand.
5 Wat mag ik, vreemdeling in 't Woord, my onderwinden?
Zal ik op deze steilte 't rechte voetspoor vinden,
35
Door zoo veel kundigen met moeite en zorg gezocht,
36
En ook gevonden; maar niet zonder achterdocht ,
Of zy niet hier of daar eens hadden misgeslagen
10 Den naasten koers, als zy zo vele wegen zagen,
Die hen verbysterden, en bragten in een hof
Der dolinge, eer hun oog het rechte doelwit trof?
Wat uitkomst wil hier zyn? 'k ben op den gang getreden,
Te rug te keren, lyd noch zucht, noch plicht, noch reden.
15 Het oirbaarst zal dan zyn voorzigtig voort te gaan,
Veel beter dan verzuft alhier te blyven staan:
En daar een driesprong legt zorgvuldig te onderzoeken,
37
In onze heilige en gewisste kaarteboeken ,
Welk spoor ik houden moet: of ik 't geluk eens had,

35
36
37

kundigen: nl. de theologen.
achterdocht: bekommering, vrees.
kaarteboeken: de Bijbelboeken, hier voorgesteld als aardrijkskundige kaarten, met behulp waarvan de
juiste weg kan worden gevonden.
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20 Op zulk een ruimen veld te vinden 't rechte pad,
Om over 't steil gebergte aldaar ter steê te raken,
Alwaar ik 't zoet genot van myne reis zal smaken;
Vooral indien het licht van dezen by my blyft,
Wiens leven deze hand al bevende beschryft.
(blz. 76)

Zondagspoëzie ook dit? Ik durf het niet helemaal ontkennen. Maar dan in ieder geval toch
met genoeg eigen overtuiging en toon om iets méér te zijn dan enkel ‘gerymt onrym’.

§ 6. Conclusie
Uit onze analyse is gebleken, dat de Evangeliën-harmonie van Dirk Smout in de eerste
plaats bedoeld was als een godsdienstig werk van populair-wetenschappelijke aard. De
auteur wilde de resultaten van het harmonisatie-onderzoek door de theologen van zijn tijd
- en in het bijzonder dat van zijn vriend Burmannus - in bevattelijke vorm toegankelijk maken
voor een brede lezerskring. De poëtische vormgeving werd aan deze doelstelling aangepast:
‘'t Voornaamste dat ik bedoelde was rechtzinnig en klaar te wezen, en enen al te Poëtischen
opschik te vermyden’.
Wij kunnen niet anders dan respect hebben voor de energie, het doorzettingsvermogen,
de toewijding en het geloof, die het Smout mogelijk maakten zijn omvangrijke werkstuk tot
voltooiing te brengen. Het resultaat bleef echter in de middelmatigheid steken. Zijn Harmonie
is stellig niet zonder enige verdienste, maar kan als geheel toch onmogelijk ‘goed’ worden
genoemd. Zijn dichterlijk vermogen was te beperkt en zijn afhankelijkheid van de theologen
te serviel om hem méér te doen worden dan een bekwame catechiseermeester. Het gevolg
is, dat Smout's magnum opus als poëzie aan de peripherie van onze literatuur staat, terwijl
het - blijkens het ontbreken van herdrukken - bij zijn geloofs- en tijdgenoten weinig weerklank
vond. De Utrechtse zilversmid heeft het ongeluk gehad te behoren tot de geroepenen, die
niet waren uitverkoren.
In het kader van ons onderzoek naar de ontwikkeling van het
Renaissancistisch-klassicistische epos in Nederland blijft er na deze constatering echter
nog een belangrijke vraag ter beantwoording over. Kan Smout's Leven van den Heiland
Jesus Christus als een Bijbels epos worden beschouwd, of wijkt het te veel van het genre
af om nog daartoe te kunnen worden gerekend? Naar ik meen, verdient de eerste opvatting
de voorkeur. De overeenkomst met het type Bijbel-epos, dat wij in de David van Koenraet
Droste hebben leren kennen en ‘geversificeerde Bijbelhistorie’ hebben genoemd, is te groot
om te kunnen worden verwaarloosd. Als wij de Harmonie van Smout toetsen aan onze
38
definitie van dit type, dan blijkt zijn werk vrijwel punt voor punt daarmee in overeenstemming
te zijn. Het is een in verzen na-vertelde geschiedenis uit de Bijbel; met verwerking van ille
Schriftuurlijke gegevens; met handhaving van de Bijbelse kroniekstijl zonder poging tot eigen
structurering; met vermijding van verdichte episoden; met amplificatio van het Bijbelverhaal
ter verduidelijking en verlevendiging; met onderstreping van de ‘leersaamheit’ door
mediterende en moraliserende opmerkingen; met aansluiting bij het officiële epos in enkele
uiterlijke elementen, met name het exordium.
Bij alle overeenkomst is er echter wel degelijk ook verschil. Dat komt het duidelijkst aan
het licht in de wijze van amplificeren. Droste deed dit ‘door kleine om
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38 Zie boven, blz. 132.
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zettingen, interpretatieve omschrijvingen, toevoeging van secundaire details, en uitbreiding
van het gesproken woord tot allocuties’ . Bij Smout kan men niet spreken van ‘kleine
omzettingen’, maar gaat het om systematische ordening van de gegevens uit de vier
Evangeliën tot een chronologische en volledige eenheid. Anders dan bij Droste zijn de
omzettingen bij hem geen verhaal-technische vrijmoedigheden van bijkomstige aard, maar
vormen zij de principiële en theologisch-gefundeerde kern van zijn werk. - Verschil is er ook
in de toevoeging van secundaire details. Droste integreert ze als feiten in zijn verhaal. Smout
daarentegen geeft ze nooit anders dan veronderstellender wijs: als mogelijk- of
waarschijnlijkheden, die geen deel van zijn eigenlijke verhaal kunnen uitmaken omdat zij
niet door de Schrift worden gestaafd. - En tenslotte is er onderscheid tussen de beide auteurs
in hun uitbreiding van het gesproken woord. Bij Droste is deze bedoeld ter verfraaiing, en
hij wijkt soms vrij ver van de Bijbeltekst af om tot een epische allocutie te kunnen komen.
Smout breidt de woorden van Jezus slechts uit ter verduidelijking en meerdere
nadrukkelijkheid, zonder aan hun inhoud iets af of toe te doen.
De gesignaleerde verschillen laten zich onder een gemeenschappelijke noemer brengen:
Droste schreef als literator, Smout - het woord dringt zich opnieuw op - als
catechiseermeester. Droste had een heldendicht voor ogen, maar voegde zich naar zijn
overtuiging dat bij gewijde stof de geversificeerde Bijbelhistorie de enige vorm was die
daarvoor mocht worden aanvaard. Smout stond vrij onverschillig tegenover het genologische
aspect van zijn werk; in zijn Besluit duidt hij het aan als ‘dit Bijbeldicht // (Of hoe men 't
noemen wil)’ (blz. 509).
Dat verschil is essentieel genoeg om een laatste opmerking nodig te maken. Als wij de
Evangeliën-harmonie van Dirk Smout een Bijbels epos noemen van het type ‘geversificeerde
Bijbelhistorie’, dan is dit op formele gronden en in het kader van een historische ontwikkeling
gerechtvaardigd. Naar de géést is dit werk echter geen epos, en de auteur heeft het ook
niet als zodanig bedoeld. Wij zouden kunnen zeggen, dat wij hier te doen hebben met een
Bijbels epos op de nullijn van het genre.
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Hoofdstuk VII
De Bijbel-epen van Govert Klinkhamer
1725; 1740
§ 1. De auteur en zijn werk
Evenmin als Dirk Smout komt de Amsterdamse zijdehandelaar en dichter Govert Klinkhamer
in het N.N.B.W. voor. De uitvoerigste gegevens omtrent hem en zijn werk vinden wij merkwaardig genoeg, want een godgeleerde is hij zeker niet geweest - in het Biographisch
Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden. Daar wordt meegedeeld, dat hij op 31
augustus 1702 te Amsterdam geboren werd als de jongste van acht kinderen uit het huwelijk
van Barent Klinkhamer met zijn tweede vrouw Cecilia Looten, en dat hij aldaar is overleden
op 11 juli of 11 augustus 1774; de eerste datum is die van een geschreven geslachtslijst in
het bezit van de familie Klinkhamer, de tweede die welke in het Biographisch Woordenboek
1
van A.J. van der Aa zonder bronvermelding wordt opgegeven.
In 1725 droeg de jonge dichter zijn eerste werk - het Bijbel-epos De Kruisgezant, Of het
Leeven van den Apostel Petrus - op aan zijn oom Ds. Vincentius Klinkhamer, ‘Oudste Leeraar
der Remonstrantse Societeit, en Predikant der zelver Gemeente in 's Gravenhaage’. Daaruit
mag worden afgeleid, dat hij van Remonstrantsen huize was. Deze veronderstelling vindt
steun in het feit, dat als eerste en voornaamste drempeldichter voor zijn debuut niemand
minder optrad dan Adriaan van Cattenburgh (1664-1743), sedert 1712 hoogleraar aan het
Remonstrants Seminarium in Amsterdam.
In zijn Voorreeden bij deze eersteling betoogt Klinkhamer, dat de poëzie - ‘die Hemelgaave,
(want dus mag ze met regt genaamt worden)’ - vóór alles dient te worden beoefend in de
behandeling van ‘geheiligde stoffen’, d.w.z. Bijbelse onderwerpen. Zoals uit zijn werk blijkt,
is hij deze opvatting zijn leven lang trouw gebleven. Na De Kruisgezant volgden in dezelfde
sfeer zijn Stichtelyke Zinnebeelden, en Bybel-stoffen (Amsterdam 1740, herdruk 1742),
Leerzaamne Zinnebeelden, en Bybelstoffen (Amsterdam 1740, herdruk 1756), en Keten der
Bybelse Geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in CCLXXXVIII
Prentverbeeldingen. In Dichtmaat uitgebreidt (Amsterdam 1748, herdruk 1766). Het meest
kenmerkend zijn de ‘Bybel-stoffen’ uit zijn emblematische bundels: uitbreidende berijmingen
van gedeelten uit de Heilige Schrift. Zo vindt men in de eerste daarvan bewerkingen van
‘Jacobs laatsten aanspraak en zeegen’ (Genesis 48 en 49), Job 38, Ezechiël 27, en Hebreërs
11, alsmede de geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest en die van de
marteldood van Stefanus. In de tweede bundel omvat de afdeling Bybelstoffen een tweede
Bijbel-epos - Het Leven van den Propheet Elisa -, en twee kortere stukken: Moses aanspraak
aan Israël (‘gevolgt na het IX, X en XIde Cap. van Deuteron.’) en De verheugde Zacharias
(de geboorte van Johannes de Doper naar Lucas 1).

1

Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, deel V ('s-Gravenha-ge
1943), blz. 25-26.
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Klinkhamer staat met deze voorkeur voor Bybel-stoffen in de eerste helft van de 18de eeuw
allerminst alleen. Ik herinner slechts aan het werk van zijn tijdgenoot Hendrik Schim
(1695-1742), die een van de belangrijkste beoefenaars van dit soort Bijbel-poëzie is geweest.
Wij hebben hier te doen met een dichterlijk mode-verschijnsel, waartoe in 1682 een krachtige
2
stoot was gegeven door Mr. Laurens Bake met de publikatie van zijn Bybelse Gezangen.
Hoewel uiteraard ook voordien door Nederlandse dichters wel Bijbelstoffen
werden bewerkt, gebeurde dit toch niet zó systematisch als Bake het hier doet.
Zijn hele bundel omvat niets anders. Men vindt daarin: ‘Korte uitbreidingen’ over
de Klaagzangen van Jeremia, de profetie van Habakuk, de ‘Held- en Lofgezangen
des Ouden Testaments’ en het Hooglied, ‘Mitsgaders Dertig zedelyke en
Euangelische Gezangen van den Profeet Jesaïas’. Bovendien zijn er vier
verhandelingen (in proza) opgenomen, waarvan er drie bedoeld zijn als inleiding
op de bewerking van resp. de Klaagzangen, het Hooglied -en de profetieën van
Jesaja. Verreweg het belangrijkst is echter de vierde, met de titel Verhandeling
over de Heilige ofte Bybelpoëzy. Daarin zet Bake uitvoerig uiteen, waarom de
dichtkunst - die hij als een aangeboren genade van God beschouwt - ‘niet anders
als tot heilige en hemelsche stoffen byzonderlyk besteed behoort te worden: om
alzoo tevens te kunnen stichten en vermaaken’. Deze overtuiging heeft hem
ertoe gebracht zich te wenden tot ‘deeze by na van ieder verlate bybelstof’ om
te bewijzen ‘dat ze ryk en geenzints arm van poëtische sieraaden is: gelyk
nochtans zommige verkeerdelyk meinen, my menigmaalen verwytende dat ik
een onbequaam voorwerp verkooren zoude hebben’. Met dit laatste doelt hij op
klassicistische dichters, die zó overvloedig van de ‘afgodische beuzelingen’ uit
de Grieks-Latijnse mythologie gebruik maken, dat zij ‘veeleer heidenen als
3
Kristenen gelyken’.
Het is niet zonder reden, dat ik deze kleine excurs over Bake's bundel heb ingelast. Er kan
namelijk nauwelijks aan worden getwijfeld, dat Govert Klinkhamer daardoor rechtstreeks is
beïnvloed. Niet alleen blijkt uit zijn Voorreeden bij De Kruisgezant, dat hij met de inhoud van
de Bybelse Gezangen grondig vertrouwd was en herinnert zijn omschrijving van poëzie als
‘die Hemelgaave’ onmiddellijk aan Bake's kenschets van de dichtkunst als ‘een gifte ofte
4
geschenk des hemels’ maar bovendien is de manier waarop hij in zijn beide
emblemata-bundels de meest uiteenlopende Bijbelstoffen ter behandeling kiest, onmiskenbaar
aan die van zijn voorganger verwant. Hoewel dit een gissing blijft, lijkt het niet onredelijk aan
te nemen dat Klinkhamer met de Bybelse Gezangen in aanraking gekomen is door de
verschijning van de derde druk in 1721. Dat is het jaar, waarin hij negentien werd: precies
de leeftijd om ontvankelijk te zijn voor een krachtige invloed van buiten.
Er is geen aanleiding aan de echtheid van Bake's en Klinkhamer's gevoel voor de hoogheid
der poëzie te twijfelen. Des te opmerkelijker is het daarom, dat zij kennelijk niet hebben
beseft, hoe ver zij in hun Bijbeldichten beneden hun eigen norm bleven. De poëzie van Bake
komt niet boven het middelmatige uit, en die van Klinkhamer

2

3
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Laurens Bake was de oudste zoon van Hooft's zwager en schoonzuster Joost Baeck en Magdalena van
Erp. Hij werd in december 1629 geboren en stierf ongehuwd in december 1702. Vgl. Johan E. Elias, De
Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, 2 delen (Haarlem 1903-1905), deel I, blz. 317.
o
Ik citeer naar de derde druk (Amsterdam 1721). Men vindt de citaten aldaar op fol. [a 4] r .
o
Ibidem, fol. a 3 v .
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blijft daar in het algemeen zelfs beneden. Toch hebben zij daarin geloofd en vonden zij
daarmee, blijkens de herdrukken van hun bundels, weerklank bij een deel van hun tijdgenoten.
Dat is een feitelijkheid waaraan wij niet kunnen voorbijgaan, wanneer wij willen trachten hun
werk in zijn historische context te plaatsen en te begrijpen. De sleutel tot dit begrijpen ligt
naar mijn mening in het besef, dat toentertijd ‘Bijbelse gezangen’ voor de dichters en hun
lezers een mystieke - men kan ook zeggen: religieuse - meerwaarde hadden, die door ons
niet meer wordt nagevoeld. Indertijd heb ik naar aanleiding van de poëzie van Da Costa op
5
de werking van deze meerwaarde gewezen. Bij deze 19de-eeuwer is zij van enigszins
andere aard dan bij Bake en diens adepten; terwijl zij bij de eerste vooral berust op woorden
of uitdrukkingen uit Bijbel en belijdenis, doet zij dit bij de laatsten op het feit dat de behandelde
stof Bijbelstof is. Maar dat betekent geen wezenlijk verschil. Ik meen dan ook dat ik ten
aanzien van dichters als Bake, Klinkhamer en Schim vrijwel dezelfde formulering kan
gebruiken als destijds bij Da Costa. Bijbelstoffen zijn voor hen deel van Gods Woord. ‘Ze
zijn verbonden met het diepste en innigste van (hun) geloof, en roepen daarom voor (hen)
heel het stralende perspectief van evangelie en godsrijk op. Als dragers van het Heilige zijn
6
zij op zichzelf al poëtisch en esthetisch’. Om tot hun recht te kunnen komen, moeten de
Bijbelse gezangen van deze dichters gelezen worden vanuit eenzelfde gevoel voor de
religieuse meerwaarde als waaruit zij geschreven zijn.
Daaraan dient echter iets te worden toegevoegd. Het gevoel voor de mystieke meerwaarde
van hun stof moge het geloof van de betrokken dichters in hun werk en de belangstelling
van de tijdgenoten voor hun poëzie verklaren, het maakt niet duidelijk wat er dan aan hun
verzen ontbreekt waardoor deze in onze tijd ook gelovige lezers niet of nauwelijks meer
aanspreekt. Hoe komt het, dat wij de Christelijke poëzie van b.v. Revius, Vondel, Dullaert
en Luyken als literair waardevol ervaren zonder er de mystieke meerwaarde bij te betrekken,
terwijl wij bij de hunne dit begrip nodig hebben om het (betrekkelijke) eigentijdse succes te
verklaren? Het antwoord ligt uiteraard in de beperktheid van hun dichterschap. In tegenstelling
tot de grote 17de-eeuwers slaagden zij er niet in, de religieuse meerwaarde van hun stof,
hoe diep zij die ook voelden, tot een integrerend bestanddeel van hun vers te maken.
Daardoor ‘werkt’ hun Bijbelpoëzie slechts voor zover de lezers er uit hun eigen geloof die
meerwaarde aan toevoegen.
Intussen heeft Klinkhamer, evenmin als Bake, uitsluitend Bijbelse poëzie geschreven. Een
tweede grote impuls is voor hem het werk van Voltaire geweest. In 1734 publiceerde hij een
vertalende bewerking van diens treurspel Zaïre, waarvan hij in zijn Voor-reede getuigt het
met zóveel genoegen gelezen te hebben ‘dat het myne lust ontvonkte om het zelve uit het
Fransch, in het Nederduitsch over te zetten, en by form van navolging, in onze taal in Rym
te brengen’. In diezelfde Voor-reede deelt hij mee, een vertaling van de Henriade ‘reets ter
halver bane gebragt’ te hebben; als zijn bewerking van de Zaïre belangstelling wekt, zal dit
voor hem een aanmoediging zijn om deze arbeid ‘met eenen nieuwen lust te bevorderen,
en voort te zetten’.
In 1744 zag deze vertaling inderdaad het licht, onder de titel Henrik de Vierde, Koning
van Vrankryk en Navarre. In een later hoofdstuk zullen wij daaraan de aan-

5
6

W . A . P . Smit, Da Costa als dichter, in: Isaäic da Costa, op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden,
herdacht (Nijkerk 1961), blz. 58-71; over de mystieke meerwaarde blz. 62-65.
Ibidem, blz. 62.
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dacht besteden, die zij in het kader van ons onderzoek verdient. Hier beperk ik mij tot de
opmerking, dat er dezelfde discrepantie tussen Klinkhamer's gevoel voor poëzie en eigen
dichterlijk vermogen uit blijkt als bij zijn bewerking van Bijbelstoffen. Zoals hij er bij die laatste
van uitging dat de mystieke meerwaarde van zijn onderwerp zich vanzelf aan de lezers zou
meedelen, zo rekent hij er bij zijn vertalingen op dat - en ik citeer opnieuw de Voor-reede
bij zijn bewerking van de Zaïre - ‘de voortreffelykheidt der stoffe, het gebrekkelyken in Rym
7
en spelding by de Liefhebberen vervullen’ kan. En dat laatste blijkt evenmin het geval als
het eerste.
Naast, maar ná de Bijbel en de poëzie van Voltaire valt er nog een derde stimulans voor
Klinkhamer's schrijfdrang te vermelden: zijn belangstelling voor ongemene gebeurtenissen,
zowel in de historie als in de eigen tijd. Die belangstelling komt het duidelijkst tot uiting in
een tweedelig proza-werk dat eerst in 1775 posthuum verscheen, maar waarvan het eerste
deel nog onder zijn toezicht werd gedrukt: Dagiyzer der Geschiedenissen. Het is een
historische kalender, ‘kortelyk behelzende verscheidene Gedenkwaardige Zaaken, Op elken
dag van het Jaar, door de geheele Waereld voorgevallen. Benevens de geboorte- en
sterfdagen van veele Hooge en Laage Standspersonen, zoo Geestelyke en Wereldlyke
beroemde Helden, geleerde en vermaarde Mannen en Kunstenaren’, zoals in de uitvoerige
titel-omschrijving wordt aangegeven.
Op kleinere schaal heeft Klinkhamer ook in dichtvorm op ‘Gedenkwaardige Zaaken’
gereageerd. In dat verband dient zijn Gedenk-zuil, opgeregt ter gedagtenisse van den Jaare
MDCCXL (Amsterdam 1741) te worden genoemd. Het jaar 1740 was zowel klimatologisch
als sociaal en politiek een moeilijk jaar geweest, en de dichter voelt zich geroepen op al
deze onrust en tegenspoed een bezinnende terugblik te slaan. Daarbij treft het ons, dat hij
zijn tijdzang vrijwel op dezelfde wijze inzet als hij het een Bijbel-epos zou hebben gedaan:
8

't Lust my dit Schrikkel-jaar', zo vol veranderingen,
En derelyk bezogt door de Oorsprong aller dingen,
Dit Dicht te wy'en; en te melden, hoe Godts handt,
Die daag'lyks wel zyn gunst betoont aan Nederlandt,
5 Zyn tucht-roê egter neemt, op dat de Volkren beven,
En met boetvaardigheidt eerbiedig zig begeven
Voor zyn Genade-th'oon; op dat zyn' majesteit,
Bewoogen door 't berouw, zyn gunst hun niet ontzeit.
(blz. 5)

Afgezien van het aangekondigde onderwerp zou dit de propositio van een Bijbels epos
kunnen zijn; zelfs het daarvoor kenmerkende ‘'t Lust my’ ontbreekt niet. Al te veel betekenis
mogen wij daaraan niet hechten. Omstreeks 1740 zijn zowel de propositio als het fert animus
in de aanhef van langere gedichten, ongeacht hun inhoud, vrij algemeen gebruikelijk
geworden. Maar in het geval van Klinkhamer doet het toch wat vreemd aan, dat hij na de
publikatie van twee Bijbel-epen, op deze manier het eigen karakter van dit genre relativeert.
Wij zullen daarop dan ook nader hebben terug te komen.

7
8

spelding: spelling, (hier in de zin van:) wijze van formuleren, taalgebruik. Vgl. WNT XIV, 2730 sub 5.
Het jaar 1740 wordt ongetwijfeld zo nadrukkelijk aangeduid als ‘dit Schrikkel-jaar'’ vanwege de bijgedachte
aan ‘dit schrikkelijk jaar’.
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§ 2. De uitgaven van de Bijbel-epen
Zoals uit het bovenstaande gebleken is, debuteerde Klinkhamer met een Bijbels epos over
de apostel Petrus. Toen hij op 20 april 1725 de Voorreeden daarvan tekende, was hij 22
jaar oud. Het titelblad van de fraaie uitgave in quarto-formaat luidt als volgt:
De // Kruisgezant, // Of het Leeven van den // Apostel Petrus. // In Twee Boeken,
door // G: Klinkhamer. // vignet // t'Amsterdam, // By Adam Lobé, Boekverkooper
in de // St.Jan-straat 1725.
Er is nooit een herdruk verschenen. Bovendien heeft het niet minder dan negen jaar geduurd,
voordat de auteur tot een nieuwe publikatie kwam: de vrije vertaling van Voltaire's Zaïre in
1734. Merkwaardig genoeg kondigt hij in de Voor-reede daarvan dit werk aan als ‘myne
Eersteling’. Moeten wij daaruit afleiden dat hij zijn Kruisgezant verloochende, als werk
waarvan hij achteraf de uitgave betreurde? In ieder geval had hij er weinig pleizier aan
beleefd. Dat blijkt uit de lijst van Klinkhamer's werken, die opgenomen is achter de
Gedenk-zuil voor het jaar 1740 en waarin De Kruisgezant na zestien jaar nog altijd wordt
aangeboden (prijs: 22 stuyvers).
Klinkhamer's tweede Bijbel-epos werd niet afzonderlijk uitgegeven. Het vond als een van
de daarin opgenomen ‘Bybel-stoffen’ een plaats in zijn tweede emblematische bundel. Op
het titelblad krijgt het geen bijzondere vermelding, maar wordt het op één lijn gesteld met
de twee overige - véél en véél kortere - Bybel-stoffen. Dat titelblad kondigt aan:
Leerzaame // Zinnebeelden, // en // Bybel-stoffen, // bestaande in // Het leven
van den Propheet Elisa, // Moses aanspraak aan Israël, en // De verheugde
Zacharias. // door // G. Klinkhamer. // Met Plaaten. // vignet // T'Amsterdam, //
By Jacobus Hayman Boekverkoper, aan de // Oostzyde van de Beurs over 't
Zeelands Comptoir. // M.D. CC. XL.
In dit octavo-bundeltje beslaat het epos blz. 103 t/m 201. De enige voorkeursbehandeling,
die het krijgt, bestaat uit een Franse titel (met blanco verso-zijde): Het // Leven // van den //
Propheet // Elisa. // Vervat in // drie boeken (blz. 103). Een eigen voorrede, waarin de auteur
iets meedeelt over de ontstaansgeschiedenis .en de bedoelingen van zijn Elisa, volgt daarop
niet. Ook in de Voorreden voor de bundel als geheel wordt er over het epos slechts gezegd
dat het uit drie boeken bestaat. Dat is des te opmerkelijker, omdat de auteur daar wél iets
meedeelt over de inhoud van zijn beide andere ‘Bybel-stoffen’. Men kan zich moeilijk aan
de indruk onttrekken, dat Klinkhamer vooral niet de indruk heeft willen wekken zijn tweede
Bijbel-epos als iets bijzonders te beschouwen. Ook dit is een punt, waarop wij zullen hebben
terug te komen.
In tegenstelling tot De Kruisgezant haalde Het Leven van den Propheet Elisa, dank zij de
emblematische bundel waarin het was opgenomen, een tweede druk. In 1756 verscheen
namelijk een nieuwe editie van de Leerzaame Zinnebeelden en Bybel-stoffen, geheel conform
aan de eerste uitgave. Ook het titelblad is, met inbegrip van het vignet, nagenoeg onveranderd
gebleven. Alleen werd de regel, die oorspronkelijk ‘Met Plaaten’ luidde, nu tot: ‘Tweden
Druk. Met Plaaten’ en kwam er een ander uitgevers-adres. Onder het vignet wordt nu vermeld:
T'Amsterdam, // By Jacob ter Beek en Kornelis de Veer, // Boekverkopers, in de Beurssteeg.
// M.D. CC. LVI. - Ook hier beslaat de Elisa blz. 103 t/m 201, met een Franse titel op blz.
103.
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§ 3. Het voorwerk van ‘De Kruisgezant’
Zoals gebruikelijk omvat het voorwerk van Klinkhamer's Kruisgezant een opdracht, een
voorrede en een aantal drempeldichten. Aangezien de voorrede verreweg het belangrijkste
van deze drie onderdelen is, bewaar ik de bespreking daarvan voor het laatst, al betekent
dit een afwijking van de volgorde.

De Opdracht
Over de Opdracht valt niet veel méér te zeggen dan in § 1 al ter sprake is gekomen. In één
lange en statige volzin, die typographisch sierlijk over twee bladzijden is verdeeld, draagt
de dichter zijn eersteling op aan zijn oom Ds. Vincentius Klinkhamer, Remonstrants predikant
in 's-Gravenhage.

De drempeldichten
Er zijn zes drempeldichten, waarvan het eerste en meest uitvoerige geschreven werd door
Adriaan van Cattenburg(h), hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium. De 60-jarige
professor begint met een goedkeurende schouderklop voor de jeugdige dichter vanwege
het gewijde onderwerp dat deze zich ter behandeling gekozen heeft:
Klinkhamer wyd den Heere de eerste knoppen
En bloezem, die de digtkonst vroeg voorspelt
Een milden oogst van uitgeleze vrugten,
Daar zulck een stof, waar hy zyn harp op stelt,
5 Bejaarden heeft door haar gewigt doen vlugten.
De Apostel, die van drift en heilig vier
Verslonden praalt aan 't hooft der Kruisgezanten,
Ontsteekt zyn geest om met verheven zwier
Den lofstandaart van zyn bedryf te planten.

In de rest van zijn 80 vijf-voetige jamben geeft hij een overzicht van de hoofdmomenten uit
het leven van Petrus, om de betekenis van diens ‘bedryf’ te doen uitkomen en daarmee
indirect Klinkhamer's werk als lezenswaardig te kenschetsen. Dat hij daarvan meer dan de
titel kende, blijkt nergens en mag onwaarschijnlijk worden geacht.
r

De enige andere drempeldichter, die zijn bijdrage volledig ondertekent, is P . van de Walle.
Hij zal wel geïdentificeerd mogen worden met de dichter Pieter van der Walle, van wie Van
der Aa in zijn Biographisch Woordenboek meedeelt dat hij ‘in de 18e eeuw bloeide’, maar
die ik verder niet heb kunnen terugvinden.
De vier overigen signeren hun verzen slechts met initialen: C . H . v . H . , B:KH. de Jonge,
C.K. en W.D. Alleen de tweede laat zich thuisbrengen, doordat hij de dichter zijn broeder
9
noemt. Op grond van wat wij over diens ouders weten, kunnen wij zodoende komen tot:
Barent Klinkhamer jr. Van de drie anderen valt de identiteit niet te achterhalen, maar
ongetwijfeld zullen zij vrienden of verwanten van het gezin Klinkhamer zijn geweest.
Van de vijf laatstgenoemden leverde alleen Van de Walle een gedicht dat in technisch
opzicht iets met poëzie te maken heeft. Wat de inhoud betreft, is echter juist het allerzwakste
vers voor ons van het meeste belang. C . H . v . H . legt namelijk uitdrukkelijk verband tussen
het epos van Klinkhamer over Petrus en dat van Jan

9

Zie boven, blz. 169.
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10

van Hoogstraten over Paulus. Hij beschouwt het eerste als aanvulling en tegenhanger van
het laatste:
Zo treed 't Apostelpaar dan eind'lyk op 't toneel,
Nu een paar Digt'ren haar roemwaardige bedryven
Afmaalt. Hoogstraten gav ons eerst Heldt Paulus eêl
In rym: Hem volgt op 't spoor Klinkhamer, in 't beschryven
5 Van Petrus, die niet min verdiende, dat zyn Leven
Op helde-toonen wierdt wydluftig opgeheven.

Bij onze bespreking van De Kruisgezant zal blijken, dat er inderdaad een nauw verband
tussen de epen van Hoogstraten en Klinkhamer bestaat.
Curiositeitshalve voeg ik daar nog aan toe, dat C . H . v . H . de hoop uitspreekt op
voortzetting van de reeks. In dat verband vraagt hij zich af:
Wie zal Vorst Salomo, met de and're keur der Helden,
Op 't voetspoor dezer twee in Digt-maat eens vermelden?

Precies veertig jaar later zag hij - als hij toen nog in leven was - althans de eerste helft van
deze verzuchting in vervulling gaan. Toen verscheen in twaalf boeken de Salomon van Mr.
Willem Hendrik Sels (1765).

De Voorreeden
In mijn eerste paragraaf heb ik al van Klinkhamer's Voorreeden aan den Goedtgunstigen
Leezer gebruik gemaakt om de aandacht te vestigen op zijn voorkeur voor Bijbel-stoffen.
Toen de jonge dichter het plan opvatte ‘de vlerken uit te breiden en iets van gewigt aan te
vatten en onderhanden te neemen’, zocht hij dan ook naar een geschikt onderwerp uit de
gewijde historie. Maar overal vond hij het gras voor zijn voeten weggemaaid: ‘waar ik my
keerde of wende alles was zoo het scheen reets voor my afgehandelt’. En dan volgt een
passage, die in verschillende opzichten verrassend blijkt:
Want sloeg ik de oogen op de Oudtvaders, als Adam, Seth, Enoch, Abraham,
en meer anderen, of op den voorlooper des Messias, om dezelve door dichtmaat
te vereeuwigen [,] die praalden al met een schoone luister dewyl dezelve door
de booven zang van den grooten J: v: Vondel opgeheeven en afgezongen waaren.
De Lofzangen van Moses, Mirrhiam, Debora, Judith, enz: waaren al door den
heldere Baake der dichtkunde reets op het heerelykst met zyn dichtpenceel
afgeschildert [.]
Koning Salomons Hoogliedt stondt meede al door die zelve schryver en
naderhandt door H [.] Schims afschetzing op het keurelykst te bloejen en in een
gewentse standt voor de liefhebbers der dichtkunde.
Om Davidts Harpliederen in 't licht te brengen of de vlugt van den Propheet Jonas
af te schetzen, of de verradery van Judas, het lyden en kruisdoodt des
Zaligmakers, of het leeven van den Apostel der Heidenen den grooten Paulus
af te maalen, daar in zag ik my door veel voornaamen dichtoeffenaars
voorgegaan, die deeze heerelyke stoffen op bekoorelyke wyzen in 't licht gestelt
hebben.
Weinig scheen'er dan overig, waar aan dat myn dichtlust zig zelve zoude oeffenen,
eindelyk vertoonde zig nog een eierlyk veldt vol aangename bloemen

10

W.D. doet in zijn lof-sonnet hetzelfde, maar veel terloopser.
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voor my, en stelde my het Leeven van den Apostel Petrus op het heerelykst ten
toon; een stoffe die myns weetens tot nog toe door niemant onderhanden
genoomen is, nog dat doorluchte leeven in rym of onrym in 't geheel is
beschreeven...

XX O

O

(fol. r -v )

Natuurlijk moet de geschetste gang van zaken als een stilering van de werkelijkheid
worden gezien. Klinkhamer heeft heus niet lang hoeven te zoeken naar Bijbelstof, die niet
reeds door een dichter bezongen was; zoals ook uit het drempeldicht van C . H . v . H . blijkt,
was die er nog te kust en te keur. Het is zelfs niet onwaarschijnlijk, dat hij helemaal nièt heeft
gezocht en dat de impuls tot zijn schrijfdrang is uitgegaan van Hoogstraten's De Kruisheld,
dat in hem de lust had gewekt voor Petrus te doen wat zijn voorganger voor Paulus gedaan
had. Maar de voorstelling die hij geeft - en die wij ook bij andere auteurs vaak genoeg
aantreffen om er een min of meer topisch karakter aan te mogen toekennen - bood hem de
gelegenheid, enerzijds om blijk te geven van zijn belezenheid, en anderzijds om zijn werk
te plaatsen in het kader van een eerbiedwaardige traditie.
Met de belezenheid van Klinkhamer is het overigens eigenaardig gesteld. Zij blijkt zich
vrijwel te bepalen tot publikaties uit zijn eigen tijd. Uit de 17de eeuw noemt (of liever:
omschrijft) hij slechts twee werken van Vondel: De Helden Godes des Ouwden Verbonds
(1620) en Joannes de Boetgezant (1662). Op het eerste gezicht lijkt dit een vreemde
combinatie, maar zij wordt begrijpelijk als wij bedenken dat juist deze twee werken kort vóór
1700 opnieuw waren uitgegeven: Joannes de Boetgezant in 1696, verzorgd door Abraham
11
12
Bógaert, en De Helden Godes in 1699.
Ook het volgende werk waarop de jonge dichter doelt, de Bybelse Gezangen van Laurens
13
Bake, zal hij - zoals ik reeds heb opgemerkt - wel niet in de oorspronkelijke editie van 1682
hebben leren kennen, maar in een van de 18de-eeuwse herdrukken, vermoedelijk die van
1721. De door hem vermelde bewerking van ‘de Lofzangen van Moses, Mirrhiam, Debora,
Judith, enz.’ zowel als die van ‘Koning Salomons Hoogliedt’ komen alle in deze bundel voor.
Hendrik Schim's meer recente ‘afschetzing’ van het Hooglied heb ik niet kunnen
achterhalen. De biographische woordenboeken noemen geen ouder werk van Schim dan
De Heerlykheit van Kristus en de Kerk, en andere Bybelzangen uit 1731. Maar uit de
drempeldichten blijkt, dat dit ‘het derde Deel zyner Bybeldichten’ was. Dat wordt bevestigd
door het feit, dat in de Mengeldichten van Arnold Hoogvliet (1738) drie lofdichten op uitgaven
van Bijbelpoëzie door Hendrik Schim voorkomen, resp. gedateerd 1723, 1726 en 1731 (blz.
411-414; 418-421; 434-436). De door Klinkhamer bedoelde ‘afschetzing’ van het Hooglied
zal dus in de éérste van deze drie bundels hebben gestaan, die in 1723 (eventueel 1724)
verschenen moet zijn.
De Psalmen zijn zó vaak in dichtvorm gebracht, dat het onmogelijk is te vermoeden aan
welke bewerking Klinkhamer bij het vermelden van ‘Davidts Harpliederen’ in het bijzonder
heeft gedacht. Misschien is trouwens juist die veelheid bedoeld. Zo niet, dan zouden Davids
Psalmen en andere Lofzangen van Dirk Smout hem als een recente publikatie (1710) voor
ogen kunnen hebben gestaan.
Verrassend is de omschrijvende catalogus, die dan volgt en die alle 18de-eeuwse
Bijbel-epen van vóór 1725 omvat - op één na. Blijkbaar heeft Klinkhamer de David van
Koenraet Droste (1716) niet gekend; er valt tenminste moeilijk aan te nemen,

11
12
13

Zie Deel I, blz. 642.
J.H.W. Unger, Bibliographie van Vondels werken (Amsterdam 1888), blz. 33, nr. 101.
Zie boven, blz. 170.
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dat hij die in deze zorgvuldige etalage van belezenheid ‘vergeten’ zou hebben. Maar verder
vinden wij daarin alles terug wat op dit gebied verschenen was, zij het in willekeurige volgorde:
Jonas de Boetgezant van Joan de Haes (1723), Judas de Verrader van dezelfde (1714),
Het Leven van den Heiland Jesus Christus van Dirk Smout (1723), De Kruisheld of het Leven
van den grooten Apostel Paulus van Jan van Hoogstraten (1712).
- Wat ons in de bewuste passage verder opvalt, is dat Klinkhamer alle Bijbelse poëzie
over één kam scheert. Hij stelt De Helden Godes - karakteriserende beschouwingen van
slechts 26 tot 36 regels over figuren uit het Oude Testament en de Apocriefen - op één lijn
met Joannes de Boetgezant, vermeldt de Schriftuurlijke ‘uitbreidingen’ van Bake en Schim
als daaraan gelijksoortig werk, noemt de Bijbelse epen van zijn tijd in één adem met
Psalmberijmingen. Daaruit valt naar mijn mening niet anders te concluderen dan dat hij géén
belangsteling had voor het Bijbel-epos als zodanig. Hij zag dit slechts als één van de vele
vormen van Bijbelse poëzie, die mogelijk waren. Wanneer de betrokken Bijbelstof te
omvangrijk bleek voor een ‘korte uitbreiding’, dan lag de aangewezen oplossing in een
verdeling daarvan over verschillende boeken, zoals in het Bijbels epos gebruikelijk was.
Verder-op in zijn Voorreeden geeft Klinkhamer enige toelichting bij de opzet van het Eerste,
en bij de bronnen voor het Tweede Boek van De Kruisgezant. Ik laat ook deze passage hier
volgen:
Moogelyk doet zig weegens het Eerste Boek wel eenige aanmerking op hier
in bestaande, dat men het zelve gemakkelyk voor een gedeelte van het leeven
des Zaligmakers zoude konnen neemen, dog men gelieve zig te errinneren, dat
de Apostel Petrus weinig of geen zaaken in die tydt verrigt heeft daar den Heere
Jesus Christus niet by of omtrent geweest is, daarom is het dat het Eerste boek
in zig besluit alle die geschiedenissen des Heeren in 't by zyn van onzen
kruisgezant voorgevallen, wanneer den Heilant doorgaans zyne reedenvoeringen
tegens den Apostel Petrus gehadt heeft.
Weegens het Tweede Boek zy den Leezer bekent, dat wy den draadt der Historie
zoo veel ons moogelyk was en van den Evangelischen Historie schryver
beschreeven tot op Pag: 150 nagevolgt hebben, de verdere geschiedenisse van
Simon den Tovenaar is getrokken uit de kerkelyke Historie van Egesippus, tot
zoo verre toe, dat de woedende keizer Nero door de geest van Simon aangehist
(dien we Nero als in een droom doen verschynen) opstuyft om den Apostel Petrus
te vervolgen, want daar in zyn we eenigsins den Heere J: v: Hoogstraten
naargevolgt, de verdere redenvoering van mynen Martelheldt aan de
aanschouwers van zyn kruisdoodt is eene eigene vinding te zaamen gevoegt
met een korte uittrekking uit de Twee Sendtbrieven door den Heilgezant aan de
14
kerken van Ponto, Galatien, Cappadocien, Asien, en Bethinien geschreeven,
en naagelaaten [,] daar in zyn we geen anderen naagevolgt...
xx

o

o

(fol. 2 r -v )
De meeste van deze mededelingen laat ik rusten tot de bespreking van De Kruisgezant
in de volgende paragraaf. Alleen bij Klinkhamer's verwijzing naar ‘de kerkelyke Historie van
Egesippus’ mag een verklarende kanttekening hier niet achterwege blijven.

14

Bedoeld zijn 1 Petrus en 2 Petrus; de opsomming van de kerken in 1 Petrus 1:1, al wordt daar
niet van ‘kerken’ gesproken, maar van ‘de vreemdelingen verstrooid in Pontus enz.’
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Naast het uitvoerige werk van Flavius Josephus over de opstand van de Joden en de
verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in 70 na Christus, De bello Judaico, is ook
een vrije en verkorte bewerking daarvan bewaard gebleven, die in de 17de en 18de eeuw
algemeen werd toegeschreven aan Hegesippus (Egesippus), bestrijder van de Gnostieken
in de tweede eeuw. Die toeschrijving is onjuist gebleken, maar in alle oudere vertalingen
van Flavius Josephus zijn de vijf boeken van ‘Egesippus’ als een aanvulling daarop mede
opgenomen. In de Nederlanden is de meest verbreide vertaling van Josephus-Hegesippus
die van Everardus Bommelius geweest; tussen 1594 en 1659 werd zij niet minder dan
15
achtmaal gedrukt. Daarna werd zij verdrongen door de vertaling van Lambert van Bos, die
zich echter beperkt had tot de werken van Josephus; de vijf boeken van Hegesippus werden
daaraan toegevoegd in een bewerking van S. de Vries naar het Duits. Na drie edities (1665,
1682 en 1698) kregen Van Bos-De Vries op hun beurt een concurrent in de vertaling van
Willem Sewel (naar de Franse overzetting van D'Andilly), die in 1704 voor de eerste maal
16
verscheen en in 1722 werd herdrukt. Gezien Klinkhamer's oriëntatie op eigentijdse uitgaven,
lijkt de kans groot dat hij de vertaling van Sewel heeft gebruikt.
In hoofdstuk II van zijn derde Boek vertelt ‘Hegesippus’ over de strijd van Petrus met
17
Simon de Tovenaar in Rome en over de kruisdood van de Apostel (een passage die in het
werk van Flavius Josephus geen aequivalent heeft). Volgens hem zou Simon de Tovenaar
zich met zijn bedriegerijen de gunst van Nero hebben verworven, maar werd hij door Petrus
telkens weer ontmaskerd. Hun controverse komt tot.een climax, wanneer een intieme vriend
van de keizer gestorven is en beiden op zich nemen hem weer tot leven te brengen, onder
beding dat de verliezer ter dood zal worden gebracht. Simon faalt en Petrus slaagt, maar
weet de steniging van zijn tegenstander te verhinderen. Deze voelt zich echter zó beschaamd,
dat hij aankondigt Rome te willen verlaten om naar de hemel te vliegen. Op de bestemde
dag weet hij zich inderdaad van het Kapitool te verheffen, maar op het gebed van Petrus
stort hij neer, breekt een been en sterft daarna in Aritia. Nero is over dit alles zó vertoornd,
dat hij tot de dood van Petrus besluit. Op aandrang van zijn vrienden stemt de Apostel erin
toe zich aan het gevaar te onttrekken door de stad te verlaten. Dan volgt echter de bekende
Quo vadis-episode, die hem weer doet terugkeren. Hij wordt gevangen genomen, tot het
kruis veroordeeld en op zijn uitdrukkelijk verzoek met het hoofd naar beneden gekruisigd,
omdat hij zich niet waardig acht op dezelfde wijze te sterven als Christus.

§ 4. ‘De Kruisgezant, of het leeven van den Apostel Petrus’
De mededeling op het titelblad, dat De Kruisgezant uit twee boeken bestaat, wekt
onwillekeurig de verwachting dat wij met een weinig omvangrijk werk te doen zullen krijgen.
Dat is echter niet het geval. Het eerste boek telt niet minder dan 1728 en het tweede zelfs
2080 versregels. Dat zijn er bij elkaar 3808, terwijl de zes boeken van Vondel's Joannes de
Boetgezant er samen slechts 3368 hebben! Uit literair oogpunt had Klinkhamer zijn stof
beter over vier of zelfs zes boeken kunnen verdelen,

15
16
17

Zie voor hem: Deel I, blz. 445 vv.
A. Geerebaert S.I., Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche
Schrijvers (Gent 1924), blz. 53-55.
Simon de Tovenaar (Simon Magus) was een tovenaar uit Samaria, die door de prediking van Filippus
bekeerd was, maar door Petrus heftig werd terechtgewezen, toen hij hem geld aanbood voor de gave
door handoplegging de Heilige Geest te kunnen uitdelen. Vgl. Handelingen 8:9-24.
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maar hij gaf er de voorkeur aan, met twéé het grote keerpunt in het leven van zijn held te
markeren. In het eerste boek tekent hij Petrus als discipel van Jezus, in het tweede als leider
van de apostelen na Diens Hemelvaart.
Men kan niet zeggen, dat De Kruisgezant zonder meer een navolging van De Kruisheld
is. Maar de overeenkomsten zijn talrijk genoeg om te doen uitkomen, dat Klinkhamer op
allerlei punten met het voorbeeld van Jan van Hoogstraten rekening heeft gehouden. Dat
blijkt al dadelijk uit de titel. De Kruisgezant is niet alleen een variatie op De Kruisheld, maar
ook een benaming die Hoogstraten in afwisseling met dit laatste herhaaldelijk voor Paulus
18
gebruikt. Evenals zijn voorganger laat Klinkhamer géén argumentum aan zijn boeken
voorafgaan. De propositio herinnert in haar rommelige excessiviteit sterk aan die van
19
Hoogstraten. Op diens voorgang tracht ook Klinkhamer het kroniekmatige van zijn verhaal
te doorbreken door een veelvuldig gebruik van apostrophe's en moraliserende
20
21
beschouwingen. Ook hij legt zoveel mogelijk nadruk op de redevoeringen van zijn held.
Ook hij vult in het laatste deel van zijn werk de Bijbelse gegevens met legendarische of
22
althans niet-Schriftuurlijke overleveringen aan. De lange ‘Aanspraak van Petrus aan de
aanschouwers van zyn kruisdoodt’ (194 regels) is ongetwijfeld bedoeld als tegenhanger van
23
de grote rede, die Paulus bij Hoogstraten op de Areopagus in Athene houdt. En tenslotte:
evenals De Kruisheld is ook De Kruisgezant voorzien van een annotatie met liet nodige
24
geleerd- en belezenheidsvertoon.
Daarnaast zijn er echter duidelijke verschillen. Het belangrijkste is wel, dat er bij Klinkhamer
niets merkbaar is van Hoogstraten's pogingen tot aansluiting bij het Vergiliaanse epos, noch
25
wat het merveilleux noch wat de afsluiting van een boek bij het begin van een rede betreft.
Ook de stijl is geheel anders. Kenmerkend voor hem is het veelvuldig gebruik van interjecties
als ‘Wat's dit!’, ‘Wat wil dit zyn?’, ‘'t Gaat wel’, die de overgang vormen naar de beschrijving
van een nieuwe gebeurtenis en dan vaak worden gevolgd door ‘ik zie (reets)’ of ‘ik hoor’.
Dat is uiteraard bedoeld als verlevendiging van het verhaal, en aanvankelijk heeft het ook
wel dit effect. Maar op de duur gaat de lezer het ervaren als een cliché en verliest het zijn
uitwerking. Dan doet zich ook scherper het bezwaar voelen tegen de visualisering door
middel van ‘Ik zie’. De lezer gaat beseffen dat de auteur zich daarmee inschuift tussen hem
en de gebeurtenis waarvoor zijn aandacht wordt gevraagd; in plaats van die zelf te mogen
zien, moet hij het doen met een ‘ooggetuige-verslag’.
Erger is, dat Klinkhamer zich ook van Hoogstraten onderscheidt door een slordig
taalgebruik. Dat hij herhaaldelijk op een enkelvoudig substantief met plurale betekenis de
meervoudige persoonsvorm laat volgen, behoeft hem niet al te zwaar te worden aangerekend.
Maar regels als de volgende (uit de Pinksterrede van Petrus; zie Handelingen 2:23) had hij
nooit mogen schrijven:
Dien [= Jezus] zeg ik hebt gy, door het onregtvaardig recht,
Van 't haatelyk geweldt ter kruisdoodt vast gehegt,
Waar aan hy na veel pyn den doodznik heeft gegeven.
(blz. 863)

18
19
20
21
22
23
24
25

Zie boven, blz. 64, noot 38.
Zie boven, blz. 63-64.
Zie boven, blz. 61.
Zie boven, blz. 62.
Zie boven, blz. 73-75.
Zie boven, blz. 62.
Zie boven, blz. 47 en 50.
Zie boven, blz. 66.
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De contaminatie van ‘ter kruisdoodt verwezen’ en ‘aan 't kruishout vast gehegt, waar aan
hy enz.’ laat zich niet goedpraten. Al even ongelukkig zijn de regels over de rouw in Joppe
om de dood van de weldoenster Tabitha (Handelingen 9:36):
De droeve weduw' treurt om dat haar waarden hooft,
Den milden Tabitha, is van haar weg-gerooft,
En haare leevenslamp, die veelen in haar lyden
Verlichten, is geblust, en door de doodt geschyden.
(blz. 127)

Dat dergelijke ontsporingen uitzondering blijven, maakt ze niet minder typerend. Zij doen
ons begrijpen, dat Klinkhamer zich weinig geweld behoefde aan te doen om, waar dit zo
26
uitkwam, ter wille van rijm of maat de woorden naar willekeur te vervormen.

De annotatie
Zoals in verband met zijn jeugd te verwachten viel, zijn de aantekeningen van Klinkhamer
27
bij zijn werk minder degelijk en diepgaand dan die van Arnold Houbraken bij De Kruisheld.
Soms verwijst hij enkel naar een corresponderende plaats in de poëzie van anderen: J.J.
Mauricius, Claes Bruin, Joan de Haes, Jan van Hoogstraten, Reyer Anslo. In zijn meer
wetenschappelijke notities steunt hij voornamelijk op het werk van Remonstranten en
Doopsgezinden, waarbij het weer opvalt dat hij dan meestal over een recente editie kon
beschikken. Het meest frequent zijn de verwijzingen naar de Historische beschryving van
Het Leven Jesu Christi van de Doopsgezinde voorganger Jan Philipsz. Schabaelje (De Rijp
1647; vierde druk Amsterdam 1716), de Annotationes ad Novum Testamentum van Hugo
de Groot (in vertaling?), en het Schriftuurlyk Reisboek van H. Bunting.
Met dit laatste wordt het Itinerarium Sacrae Scripturae van de Lutherse predikant
Heinrich Bünting (1545-1606) bedoeld, dat in 1581 verscheen. Uit het Duits werd
28
het vertaald in het Latijn, Deens, Zweeds, Nederlands en Engels, en bijna twee
eeuwen lang wist het zich als een veel-gebruikt naslagwerk te handhaven. De
grote opgang laat zich verklaren door het feit, dat het een aardrijkskundige en
historische toelichting geeft bij alle reizen en tochten die in de Bijbel worden
vermeld. Bovendien is er een supplement aan toegevoegd over de munten en
maten. Klinkhamer heeft zowel van de geographische als van de numismatische
gegevens uit dit vermaarde werk gebruik gemaakt.

Boek I (1728 regels; blz. 1-74)
De propositio van Klinkhamer is opgebouwd uit een reeks van ‘Aanspraken’ (die vooral niet
als invocationes moeten worden opgevat). De dichter heeft er al twee nodig om te komen
tot de aankondiging van zijn onderwerp:
't Lust my in 't scheemerlicht langs 't Heldenspoor te treeden,
Van hun, die vol van glansch als lichten hier beneeden,
Jaa zonnen strekten, in Godtvruchte Poëzy.
ô Agrippyner Zwaan! hoe dierbaar in waardy

26

27
28

Ter wille van het rijm: duisterny (blz. 61), onverzaadent voor ‘onverzadigd’ (blz. 139), wongedrochten als
enkelvoud (blz. 157). Ter wille van het metrum: volhardiging (blz. 121), verlossiging (blz. 141), bezendiging
(blz. 149).
Zie boven, blz. 47.
De eerste Nederlandse bewerking verscheen in 1594 te Rees. Een exemplaar daarvan bevindt
zich in de U.B. te Utrecht (signatuur: 130 D 20).
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5 Hebt gy de Helden Godts door uwe pen beschreeven.
De wakkre Boetgezant, wiens ingetoogen leeven,
Zoo konstryk afgemaalt, elk een ten voorbeeldt strekt,
Die zy myn star alleen, die my tot volgen wekt.
Doorluchte Woestynier, Voorlooper van Messias,
10 Boetpreeker, groote zoon van Priester Zacharias,
't Gevalt my in dat licht, waar in ge u ziet gesteldt,
29
Langs dat roemruchte spoor, den Bethsaïder Heldt,
Hoewel in flaau verschiet, te voorschyn te doen treeden,
En aan 's Mans leevensloop myn dichtlust te besteeden.
(blz. 1-2)

Evenals in de Voorreeden worden ook hier De Helden Godes van Vondel in één adem
genoemd met Joannes de Boetgezant. Dat de laatste meer rechtstreeks als voorbeeld wordt
genoemd, is - gezien de omvang van het werk dat Klinkhamer aankondigt - begrijpelijk. Maar
de bedoeling daarvan is tevens het scheppen van de mogelijkheid om - in navolging van
30
Hoogstraten - de rijmwoorden van Vondel's eerste twee regels te pas te kunnen brengen.
Ook het gebruik van ‘Aanspraken’ in de propositio is vermoedelijk aan Hoogstraten
ontleend, al maakt deze er slechts éénmaal en incidenteel gebruik van. Klinkhamer kan er
echter niet mee ophouden. Op de Aanspraak aan Vondel en aan Johannes de Doper in de
hierboven geciteerde 14 regels volgen er nóg drie: eerst aan de ‘Waereltling’ die in het
gedicht geen beschrijving van uiterlijke pracht zal vinden; dan aan Petrus, de ‘Godtgeliefde
Heldt’ en ‘Hertenvanger’ die de dichter tot zijn werk bezielt; en tenslotte aan het ‘Verblinde
Heidendom’, welks ‘Fabelwysheit zwigt voor 't dierbaar woordt der waarheit’ (blz. 2-3).
Op de 40 regels van deze onorthodoxe propositio volgt in 28 regels een tweeledige
invocatio, gericht tot God de Vader en tot Christus: ‘Beschyn door uwen glansch myn
onvolmaakt gedicht’ (blz. 3).
31
In tegenstelling tot Hoogstraten voelt Klinkhamer na zijn exordium geen behoefte aan
een verdere inleiding en gaat hij onmiddellijk tot de narratio over. Hij begint die bij het Bijbelse
begin: de roeping van Petrus en diens broeder Andreas tot het discipelschap (Mattheüs
4:18-20). Dat beslissende moment in het leven van zijn held had een hoogtepunt in het
gedicht kunnen en moeten zijn. Maar het wèrd een dieptepunt. De dichter slaagt er niet in,
de schaarse gegevens van het Bijbelverhaal tot iets verhevens ‘uit te breiden’; .met zijn
poging daartoe bereikt hij slechts dat de expressieve eenvoud van het oorspronkelijke
verloren gaat. De lezer oordele zelf. Jezus is in Kapernaüm gekomen, aan de zee van
Galilea:
Hier zag die morgenzon, die Heilstraal veeler landen,
Twee Visschers, die hun kracht en yver zaamenspanden,
Om op de hoop van winst, zoo 't onluk 't niet belet,
De dartle spartelvis te lokken in het net.
5 Hou op, ô waarde twee, wilt vry uw visschen staaken,
(Dus spreekt hen Jesus aan) ik zal u Visschers maaken,
Van menschen, die eerlang bekennen zullen, dat

29
30

31

den Bethsaïder Heldt: Petrus, die volgens Johannes 1:45 afkomstig was van Bethsaïda.
Vondel's eerste regels luiden: ‘Het lustme door den zoon van priester Zacharias, // Den strengen
boetgezant, de heirbaan voor Messias // [...] // Te baenen’ (WB IX, blz. 687). - Hoogstraten (blz. 2) zegt,
dat het hem lust Paulus te bezingen ‘Tot hy zyn loop volend in 't strydperk van Messias: // Een weg, hem
door den zoon gebaant van Zacharias’. - Vgl. bij Klinkhamer reg. 9-10, met dezelfde volgorde van de
rijmwoorden als bij Hoogstraten.
Zie boven, blz. 65.
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Ik Godts gezond'ne ben, die 't gansch heel-al bevat.
Kom, deugdtryk Broederpaar, kom, volg my op myn weegen,
10 Straks32 zie ik deze twee by 't scheepsboort neêr gesteegen,
Hun netten, schip en al, ter Liefde van hun Godt
Verlaaten, die hen keurt tot zulk een heerlyk lot.
ô Zaaligen! Gy die de Leevendige woorden,
Zoo zuiver en volmaakt van 's Heilants lippen hoorden,
15 Gezeegent is de komst van 's Hemels Majesteit,
Die u gewaardigt heeft tot zulk een heerlykheit.
Wel aan dan deelgenoots van Jezus wonderheeden,
Nu lust het my uw Vorst kloekmoedig naa te treeden,
Nu treede ik met de rey uit dorpen en uit steên (;)
20 Langs 't woeste en barre strandt, naar uwen Jezus heen.
(blz. 4-5)

Het citaat geeft tevens een indruk van de manier, waarop Klinkhamer vrijwel iedere
gebeurtenis in aanspraken of bespiegelingen voorziet van zijn commentaar.
Op deze wijze laat de dichter de jaren van Petrus' discipelschap aan ons voorbijtrekken.
Uit alle vier de Evangeliën zoekt hij de episoden bijeen, waarin zijn held een rol speelt, en
rangschikt die in chronologische volgorde. Het is mogelijk, dat de Evangeliën-harmonie van
Dirk Smout hem daarbij tot voorbeeld heeft gestrekt, maar nodig is dit niet; hij kan even goed
Het Leven Jesu Christi van Schabaelje hebben gevolgd. Nu eens is hij wat meer, dan weer
wat minder gelukkig in zijn weergave, al blijft ook in het eerste geval duidelijk dat hij boven
zijn kracht reikt. Als voorbeeld daarvan geef ik zijn beschrijving van Petrus' berouw na diens
verloochening van Jezus in het huis van Kajafas (Mattheüs 26:69-75; Lucas 22:61):
Daar legt dat grootsch gebou met al haar trots ter needer.
Zoo kan de dolle windt den opgeschooten Ceeder,
En hoogen Eikenboom, neêr werpen met geweldt.
ô Hemel, welk een schrik omcingelt hier myn Heldt!
5 Helaas wat angstigheên bestormen hem 't geweeten!
Hoe droevig komt hem voor het onbedagt vergeeten,
Van zyn beloofde dienst en yver voor zyn Vorst.
Hoe klopt hy nu ontsteldt voor zyn benaaude borst.
Hoe schielyk doet de vrees hem haastig heene vlugten,
10 En in een stille plaats een reeks van klagten zuchten,
Terwyl een traanevloedt hem door zyn oogen breekt,
En hy bedroeft van geest, dus om vergeeving smeekt...
(blz. 51)

- In zijn Voorreden had Klinkhamer zich verontschuldigd voor het feit dat men zijn Eerste
boek ‘gemakkelyk voor een gedeelte van het leeven des Zaligmakers zoude konnen
33
neemen’. Dat valt echter heel erg mee. Doordat hij zich beperkt tot de episoden, waarin
Petrus op de een of andere manier naar voren treedt, blijft er zóveel uit het leven van Jezus
onvermeld, dat misverstand op dit punt nauwelijks mogelijk is. Maar er is één uitzondering.
Als Jezus ter kruisiging naar Golgotha wordt gevoerd, kan de dichter de verzoeking niet
weerstaan Hem op die gang te volgen en zijn eigenlijke verhaal daarvoor te onderbreken.
In een ‘Uitwyding’ verontschuldigt hij zich tegenover Petrus voor deze tijdelijke verwaarlozing:
Verschoon me ô Petrus, zal myn Dichtlust hier haar schreeden
Uitzetten, en het hooft des waereldts naa gaan treeden,

32
33

Straks: dadelijk, onmiddellijk.
Zie boven, blz. 177, eerste alinea van het citaat.
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En hem aan 't kruis, in angst en de alderzwaarste noodt,
Gehegt zien, daar hy strydt met eenen wreeden doodt.
(blz. 53)

Straks, na de Opstanding van Christus - zo belooft hij - zal het weer Petrus zijn, die in het
middelpunt van het gedicht staat.
Tien bladzijden verder wordt deze belofte vervuld, maar in het tussenliggende gedeelte
is Klinkhamer's leven van Petrus inderdaad een leven van Jezus geweest, waarin de naam
van Petrus niet éénmaal wordt genoemd. Uit structureel oogpunt is dit een ernstige fout,
omdat zij de eenheid van het dichtwerk op een hoogtepunt doorbreekt. En het zou zo weinig
moeite hebben gekost die eenheid te bewaren, óók in de beschrijving van Jezus' kruisdood.
Klinkhamer had slechts Petrus uit de verte daarvan getuige behoeven te maken, of verslag
aan hem te laten uitbrengen, b.v. door zijn mede-discipel Johannes. De gedachte aan iets
dergelijks zal bij Klinkhamer echter niet eens opgekomen zijn. In de Evangeliën staat Petrus
geheel buiten de geschiedenis van de kruisiging. Hem desondanks daarbij te betrekken zou
een afwijking van de Bijbeltekst hebben betekend, die omstreeks 1725 als ontoelaatbaar
werd beschouwd. In het eerste kwart van de eeuw had de geversificeerde Bijbelhistorie het
als norm gewonnen van Joannes de Boetgezant.

Boek II (2080 regels; blz. 75-168)
In zijn tweede boek vertelt Klinkhamer over Petrus' apostelschap overeenkomstig de eerste
vijftien hoofdstukken van de Handelingen der Apostelen. Hij doet dat op dezelfde eclectische
wijze als in het eerste boek: wat niet op zijn held betrekking heeft, laat hij weg of duidt hij
slechts terloops aan. Maar in de bewuste hoofdstukken speelt deze als leider van de
Apostelen een belangrijke rol, zodat er voor de dichter heel wat te vertellen valt.
De meest fundamentele gebeurtenis is uiteraard de uitstorting van de Heilige Geest op
het Pinksterfeest (Handelingen 2). De discipelen en hun mede-gelovigen zijn verenigd in
lofzang en gebed. En dan ineens:
34

Wat 's dit, hoe wordt hun drift in haare loop gestuit?
Wat 's dit, welk een gedruisch van los gebrooken winden,
Vervuldt het gansch gebouw daar zig de Apostelen vinden?
Geen noodt, ontzet u niet ô uitverkooren volk!
5 Den hemel opent zig terwyl een schoone wolk,
Van tongen vol van vuur komt daalen naar beneeden,
ô Welk een groot geluk voor Jesus dierbre leeden,
ô Tongen die vol glansch des waereldts glansch verdooft,
Hoe zaalig daalt gy neêr en rust op yders hooft.
10 ô Schoone Tongenwolk met hemelkracht verborgen,
Hoe heuglyk toondt gy hier een aangenaame morgen,
Jaa overschoone dag, tot troosting voor de ziel.
ô Waarde Apostelen op wien dit wonder viel,
Hoe heerlyk zyt gy nu door 's hemels geest ontsteeken.
15 Hoe hoor ik u alreê tot eer der Godtheit spreeken.
(blz. 81)
35

Evenmin als bij de roeping van Petrus in het eerste boek is Klinkhamer erin geslaagd, dit
beslissende moment poëtisch tot zijn recht te doen komen. Hij brengt het niet verder dan
een reeks van uitroepen en aanspraken, die geen beeld oproepen van wat er gebeurt. De
lezer wordt blijkbaar verondersteld dat toch wel te weten.

34
35

drift: ijver (nl. bij het bidden en psalmzingen).
Zie boven, blz. 181-182.
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Over het Bijbelse gedeelte van het tweede Boek valt verder weinig te zeggen. Opmerking
verdient alleen, dat Klinkhamer in zijn weergave van Petrus' conflict met Simon de Tovenaar
36
in Samaria een detail weglaat. Volgens het Bijbelverhaal verdeemoedigt Simon zich na
37
Petrus' vervloeking, maar in het gedicht is dat niet terug te vinden. Het is mogelijk dat de
dichter het liet vervallen, omdat hij het uitblijven van een verzoenend antwoord door Petrus
opvatte als een afwijzing van Simon's verzoek, zodat er dus niets aan de situatie veranderde.
Maar het is óók denkbaar, dat Klinkhamer hier rekening gehouden heeft met de felle
controverse tussen apostel en tovenaar, die volgens Hegesippus later in Rome plaats vond
en die moeilijk te rijmen valt met een deemoedig aanvaarden van Petrus' terechtwijzing in
Samaria. Als deze overweging bij hem zou hebben voorgezeten, dan hebben wij hier te
doen met een voor hem uitzonderlijk geval van compositorisch besef.
Omdat de Handelingen na hoofdstuk 15 niet meer over Petrus spreken, zag Klink- hamer
38
zich - zoals hij in zijn Voorreeden uiteenzet - genoodzaakt over te scha- kelen naar de
‘kerkelyke Historie van Egesippus’. Voor zijn manier van vertellen maakt dit overigens geen
verschil; hij hanteert deze bron niet anders dan hij het tot dusver de Evangeliën en de
Handelingen had gedaan. Met één opmerkelijke uitzondering! De Quo vadis-episode, die
39
bij Hegesippus een belangrijke plaats inneemt, laat hij achterwege. Vond hij die - in
tegenstelling tot de opwekking van een dode door Petrus -- te ‘legendarisch’ om er geloof
aan te hechten?
In dezelfde alinea van zijn Voorreeden, waar hij Hegesippus vermeldt, deelt de dichter
ook mee ‘eenigsins’ Van Hoogstraten te hebben nagevolgd in de droomverschijning van
Simon's geest aan Nero om deze tot vervolging van Petrus op te hitsen. De wijze, waarop
dat eenigsins blijkt te moeten worden geïnterpreteerd, is kenmerkend voor het verschil
tussen de beide dichters. Bij Hoogstraten vormt de verschijning van Simon aan de slapende
Nero een zelfstandige episode van 47 regels. De geest van Simon ‘Kwam uit den zwarten
stoel des afgronts opgestoven, // Om 't hart des Rykstierans te leiden naar zyn hant, // En
sprak hem, daar hy sliep, dus aan, op 't ledekant’. Zijn insinuerende en ophitsende woorden
worden in oratio recta weergegeven, de ontsteltenis van de wakker schrikkende Nero krijgt
een plastische beschrijving (De Kruisheld, blz. 251-252). Hoogstraten sluit hier duidelijk aan
40
bij de traditie van het merveilleux. - Klinkhamer brengt zowel de episode als het merveilleux
tot een minimum terug, alsof hij zich voor dit verdichtsel eigenlijk een beetje geneert. Hij
besteedt er slechts acht regels aan:
De geest van Simon die met yselyk geraas
In Neroos droom verschynt, komt woedende opgestooven,
Blaast straks het vuur weêr aan dat reets begon te dooven,
En fluistert zynen vrindt een moordtlust in het oor.
5 d'Ontmenschte Nero aangeprikkeldt door 't gehoor
Van deeze razerny, stuift woedende en verbolgen,
Van zyne rustkoets, om myn kruisheldt te vervolgen,
En toondt zig niet vernoegt eer hy hem ziet bekneldt.
(blz. 157-158)

36
37
38
39
40

Zie boven, blz. 178, noot 17.
‘Doch Simon antwoordende, zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den Here, opdat niets over mij kome van
hetgeen gij gezegd hebt’ (Hand. 8:24).
Zie boven, blz. 177, tweede alinea van het citaat.
Zie boven, blz. 178.
Zie voor deze episode: boven, blz. 75.
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De lange rede, die Petrus vóór zijn kruisiging tot de toeschouwers richt en die de dichter in
zijn Voorreeden met trots een combinatie van ‘eene eigene vinding’ met ‘een korte uittrekking’
uit de twee zendbrieven van de Apostel noemt, mag als een van de best geslaagde gedeelten
van De Kruisgezant gelden. Vooral de manier, waarop Kinkhamer losse citaten uit de Brieven
tot een samenhangend geheel weet samen te voegen, is niet zonder verdienste.
In 14 regels volgt dan abrupt het slot van het Boek met de vermelding - een bescrijving
kan men het niet noemen - van Petrus' dood. Ook hier sluit de dichter bij Hoogstraten aan.
Deze had, met een reminiscentie aan Vondel, de onthoofding van Paulus weergegeven met:
41
‘De wreetheit slaat op 't end van deze woorden toe, // En scheid het hooft van 't lyf’. Bij
Klinkhamer vinden wij de echo daarvan:
De wreetheit vaart straks voort, en hegt myn kruisgezant
42
Aan 't snoode dwarshout, die in dien benaauden stant,
Zyn doodt geduldig wagt, om eens dit brooze leeven
Te wis'len in een standt oneindig meer verheeven..
(blz. 168)

Conclusie
De jonge Klinkhamer heeft met De Kruisgezant ver boven zijn kracht gegrepen. Wellicht is
hij dit bij het ouder worden zelf ook gaan inzien en heeft het ertoe bijgedragen dat hij in 1734
43
de vertalende bewerking van Zaïre als zijn eersteling voorstelt. Ik twijfel daar echter aan.
De Kruisgezant ligt te weinig beneden het peil van zijn latere werk om het waarschijnlijk te
maken, dat hij zijn werkelijke eersteling om die reden zou hebben verworpen. In de volgende
paragraaf hoop ik aannemelijk te maken, dat dit vermoedelijk ook niet het geval is geweest.

§ 5. Problemen om de ‘Elisa’
In zijn proefschrift over de Henriade in de Nederlandse letterkunde noemt H.J. Minderhoud
de invloed van Voltaire's epos op Klinkhamer's Elisa ‘indéniable’. Hij specificeert die aldus:
er

Au 1 chant de Klinkhamer on trouve un passage, oüi le prophète Élie monte
aux cieux dans un tourbillon, et où le poète imite un passage du VIIe chant de
la Henriade. Au IIIe et dernier chant on peut lire une imitation de la description
44
de la famine de Paris (Henr. Ch. X).
45

Dit citaat is ontleend aan Minderhoud's inleidende hoofdstuk. Verderop in zijn boek wijdt
hij een afzonderlijke beschouwing aan de Elisa, waarin hij op het bovenstaande terugkomt
en nog een derde ontlening aanwijst (een Homerische vergelijking). De bewering, dat
Klinkhamer in zijn derde boek Voltaire's beschrijving van de hongersnood in Parijs zou
hebben nagevolgd, blijkt hier echter radicaal te zijn afgezwakt! Inderdaad, - zo zegt
Minderhoud nu - wat de Amsterdamse dichter over de hongersnood in het door de Syriërs
belegerde Samaria vertelt, herinnert
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Zie boven, blz. 75 en noot 74 aldaar.
Namelijk met het hoofd naar beneden.
Zie boven, blz. 173.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927), blz. 9.
Ibidem, blz. 145-148.
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levendig aan de bewuste passage van Voltaire. Maar: ‘Comme Klinkhamer a suivi fidèlement
le récit biblique et que nous n'avons pas trouvé de ressemblance avec l'épisode de Voltaire,
46
on ne peut pas admettre ici l'influence de l'auteur de la Henriade’. Toch blijft Minderhoud
vasthouden aan samenhang:
Nous ne doutons pas que la ressemblance de quelques détails de ce morceau
d'histoire biblique, (- une guerre, une cité en proie á la famine -) avec certains
épisodes du poème de Voltaire, n'ait contribué à pousser Klinkhamer à choisir
47
ce sujet.
In tegenstelling tot hem geloof ik niet aan dit verband. Ik kan er niet toe komen aan te nemen,
dat Klinkhamer zich bij zijn keuze van een bepaalde Bijbelstof zou hebben laten leiden door
de toevallige overeenkomst van ‘quelques détails’ met een episode uit de Henriade. Veel
waarschijnlijker acht ik het, dat wij zijn voorkeur voor de geschiedenis van Elisa - één
opeenvolging van wonderdadige gebeurtenissen - moeten toeschrijven aan de belangstelling
voor ongemene en ‘gedenkwaardige Zaaken’ die wij als kenmerkend voor hem hebben leren
48
kennen.
Mijn ongeloof in de opvatting van Minderhoud wordt nog versterkt door het feit dat ook de
beide andere ‘ontleningen’, waarop deze zich beroept, niet tegen een nader onderzoek
bestand blijken. Wat de hemelvaart van Elia betreft, houdt Klinkhamer zich nauwkeurig aan
49
de Bijbeltekst. Voltaire vertelt hoe Saint Louis en Hendrik IV ‘en esprit’ naar de hemel
worden opgevoerd ‘dans un char de lumiere’, en vergelijkt deze ‘hemelvaart’ met die van
Elia (Henr.VII, 41-48). Voor zover er tussen de beide auteurs enige overeenkomst is, berust
deze uitsluitend op hun gemeenschappelijke bron: het Bijbelverhaal.
De Homerische vergelijking, waarnaar Minderhoud tenslotte nog verwijst, is al evenmin
50
een ontlening. Klinkhamer vergelijkt ergens de woede in het hart van een heidense koning
met een orkaan op zee. Dat is een zó traditionele vergelijking, dat hij daarvoor Voltaire zeker
niet nodig had. Maar bovendien heeft deze op de door Minderhoud bedoelde plaats (Henr.VIII,
157-162) een geheel ander beeld voor ogen. Hij vergelijkt de botsing van twee legers met
het op-elkaar-stoten ‘des deux profondes mers’, als zij in de straat van Gibraltar door ‘les
Aquilons fougueux’ worden opgejaagd.
Er is dan ook geen andere conclusie mogelijk dan dat in de Elisa èlk spoor van
rechtstreekse beïnvloeding door de Henriade ontbreekt. Indirecte invloed op structuur of stijl
valt er al evenmin aan te wijzen. De distantie had niet groter kunnen zijn, als Klinkhamer
het epos van Voltaire nooit gelezen had toen hij de Elisa schreef.
Maar ... hàd hij dat toen inderdaad gelezen? Minderhoud neemt dit als iets
vanzelfsprekends aan. Voor hem betekent de publikatie in 1740, dat de Elisa niet zo heel
lang daarvóór moet zijn ontstaan. En toen kende Klinkhamer de Henriade: in 1734 had hij
51
immers zijn vertaling ‘reets ter halver bane gebragt’.
Op zichzelf is dit een redelijke veronderstelling. Ook onze conclusie dat er in de Elisa
geen enkele aanwijzing voor beïnvloeding door de Henriade te vinden is, doet aan die
redelijkheid niet af. Het is heel wel denkbaar, dat Klinkhamer zijn Bijbelse
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Ibidem, blz. 147-148.
Ibidem, blz. 145.
Zie boven, blz. 172.
Zie beneden, blz. 191.
Reg. 70-74 van Elisa III (Leerzaame Zinnebeelden, blz. 174).
Zie boven, blz. 171.
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poëzie en zijn vertaling van Voltaire streng van elkaar gescheiden zou hebben ge- houden
als enerzijds ‘ernst’ en anderzijds ‘spel’.
Toch twijfel ik aan de juistheid van Minderhoud's praemisse. Zij laat te veel vragen
onbeantwoord. Waarom heeft Klinkhamer zijn Elisa niet afzonderlijk uitgegeven, zoals hij
het De Kruisgezant had gedaan? Waarom wordt zijn tweede Bijbel-epos verstopt onder de
‘Bybel-stoffen’ in de Leerzaame Zinnebeelden, zonder enige toe- lichting in de Voorreden
zoals die wèl gegeven wordt bij de andere componenten van deze bundel? Is er verband
met het feit dat hij in 1734 De Kruisgezant verloochende en de vertaling van Zaïre voor zijn
eersteling deed doorgaan?
Een definitief antwoord valt bij gebrek aan gegevens op deze vragen niet te geven. Wij
kunnen slechts zoeken naar een mogelijke verklaring voor de curieuse feiten die wij hebben
opgemerkt. En dan meen ik, dat de volgende hypothese de meeste kans biedt de werkelijke
gang van zaken althans enigszins te benaderen.
Ik acht het waarschijnlijk, dat Klinkhamer na de voltooiing van zijn Kruisgezant op de
ingeslagen weg is voortgegaan en kort daarop, tussen 1725 en 1728, ook de Elisa heeft
geschreven. Nu de mening van Minderhoud omtrent invloed van de Henriade op dit werk
onjuist is gebleken, staat niets deze veronderstelling in de weg. Het zal dan ongetwijfeld de
bedoeling van de dichter zijn geweest dit tweede Bijbel-epos eveneens uit te geven. Maar
voordat het daartoe kwam - aldus mijn hypothese - kreeg hij Abraham de Aartsvader van
Arnold Hoogvliet (verschenen in 1728) onder ogen. De lezing daarvan moet een schokkende
ervaring voor hem zijn geweest. Want al bleef Klinkhamer als dichter onder de maat, aan
zijn gevoeligheid voor poëzie behoeft niet te worden getwijfeld. Zijn bewondering voor de
Henriade bewijst, dat hij in staat was een werk van betekenis te onderkennen. Het ligt daarom
voor de hand aan te nemen, dat ook de Abraham indruk op hem heeft gemaakt. Hier was
nu een Bijbels epos, dat ver uitreikte boven het peil van alles wat er gedurende de 18de
eeuw tot dusver in dit genre verschenen was. De Abraham was méér dan enkel een vorm
van Bijbel-uitbreiding of Bijbel-versificatie: het was een epos dat zich als zodanig naast
Vondel's Joannes de Boetgezant kon handhaven! Wellicht heeft Klinkhamer op bepaalde
punten - b.v. het merveilleux chrétien - ernstige bezwaren gehad tegen Hoogvliet's werk.
Maar dan heeft dit toch niet kunnen verhinderen, dat hij er zijn eigen Bijbel-epen aan heeft
getoetst... en te licht bevonden. Als gevolg daarvan ging hij de uitgave van De Kruisgezant
betreuren en hield hij de Elisa in portefeuille. Het eerste verklaart de verloochening van zijn
werkelijke eersteling in de Voor-reede van Zaïre, het tweede het lange stilzwijgen van de
dichter tussen 1725 en 1734.
Maar indien deze veronderstelling juist is, hoe moet dan worden verklaard, dat de Elisa
in 1740 tenslotte tòch werd uitgegeven? Naar ik meen, omdat Klinkhamer zich toen in een
noodsituatie bevond waarvoor dit een oplossing bood. In het begin van dat jaar waren zijn
Stichtelyke Zinnebeelden, en Bybel-stoffen verschenen als octavobundel van 216 bladzijden,
waarvan er 162 in beslag werden genomen door veertig Zinnebeelden en 54 door een zestal
Bybel-stoffen van beperkte omvang (4 tot 15 bladzijden). De ontvangst bij het publiek was
gunstig genoeg om er de dichter en zijn uitgever toe te bewegen, nog datzelfde jaar een
tweede bundel van deze aard in het licht te geven, de Leerzaame Zinnebeelden, en
Bybelstoffen. Dit vervolg behoorde in omvang uiteraard ongeveer gelijk te zijn aan het eerste
deel. Dat werd het uiteindelijk dan ook: 220 bladzijden. Maar daartoe moest eerst een nijpend
probleem worden opgelost. Zo kort na de publikatie van de eerste bundel kon Klinkhamer
ditmaal slechts 25 Zinnebeelden en twee Bijbelstoffen ter beschikking stellen, resp. 102 en
19 bladzijden. Er diende dus voor nog ongeveer honderd pagina's een pas- sende vulling
te worden gevonden. Om uitstel van de uitgave te voorkomen - er was
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nù belangstelling, en men moest het ijzer smeden terwijl het heet was - besloot de dichter
als zodanig zijn Elisa te gebruiken. Misschien heeft hij de tekst enigszins herzien, en de
annotatie besnoeid, maar ingrijpend zal de revisie, bij gebrek aan tijd, wel niet zijn geweest.
Het is niet zo vreemd, als Klinkhamer in 1740 gemeend zou hebben deze beslissing te
kunnen nemen. Sinds 1728 had het Bijbels epos opnieuw een eigen karakter gekregen,
waardoor het zich duidelijk onderscheidde van Bijbel-uitbreidingen en -versificaties. Na twee
52
officiële herdrukken en een nadruk was de normatieve positie van Abraham de Aartsvader
onaantastbaar geworden, en de verschijning van Dirk Smits' Israëls Baälfegorsdienst in
1737 had aan de herleving van het genre nog een additionele impuls gegeven. Het was dus
niet zo waarschijnlijk meer, dat de lezers van de Leerzaame Zinnebeelden een daarin
opgenomen Elisa als Bijbels epos zouden beschouwen en beoordelen. Daarvoor week het
te veel af van wat men als zodanig had leren kennen. Bovendien verscheen het niet
afzonderlijk, zoals een epos betaamde, maar als onderdeel van de rubriek ‘Bybel-stoffen’
in een bundel emblematische poëzie. Er mocht worden verwacht, dat de Elisa ondanks de
verdeling in drie boeken zou kunnen doorgaan voor een omvangrijke Bijbel-uitbreiding,
zonder bijgedachte aan een epos. Maar dan moest wel alles vermeden worden, wat in een
andere richting zou kunnen wijzen. Zoals wij gezien hebben, gebeurde dat ook.
Overigens zal het Klinkhamer waarschijnlijk genoegen hebben gedaan, op deze manier
de Elisa toch nog te kunnen uitgeven. In vergelijking met zijn overig werk onderscheidt dit
Bijbeldicht zich door een levendigheid die er - ondanks alle tekortkomingen - bij momenten
een zekere charme aan verleent. En dat zal de dichter, gevoelig voor de poëzie van anderen
als hij was, in die van hemzelf stellig niet zijn ontgaan.
- Er rest nog een laatste punt. Hierboven hebben wij opgemerkt, dat Klinkhamer zijn
Gedenkzuil voor het ongeluksjaar 1740 inzet met een propositio die eerder bij een Bijbels
53
epos zou passen. Hoewel iets dergelijks in deze tijd niet uitzonderlijk is, valt het bij hem
toch even op. Conformeerde hij zich alleen maar aan wat ook anderen deden? Of wilde hij
daarmee nogmaals doen uitkomen dat in zijn poëzie - met inbegrip van de Elisa! - enige
uiterlijke overeenkomst met het Bijbel-epos niet kon gelden als aanwijzing dat een gedicht
als zodanig bedoeld was? Het eerste lijkt mij het meest waarschijnlijk, maar ik zou de
mogelijkheid van het laatste toch niet helemaal willen uitsluiten.

§ 6. ‘Het leven van den Propheet Elisa’
Uit de Voorreeden van De Kruisgezant blijkt, dat voor Klinkhamer het Bijbels epos zijn
54
identiteit als genre vrijwel verloren had. In de praktijk van dit eerste werk valt daarvan echter
niet zo heel veel te merken. Doordat hij zich op allerlei punten naar het voorbeeld van
Hoogstraten's Kruisheld richtte, bleef de jonge dichter onwillekeurig traditioneler dan de
Voorreeden had doen verwachten. En toen hij - volgens mijn hypothese: tussen 1725 en
1728 - de Elisa schreef, bleef hij onwillekeurig vasthouden aan de dicht- en verhaaltrant die
hij zich in zijn vorige werk had eigen gemaakt. Toch zijn er ditmaal aanwijzingen, dat de
epische vormgeving voor
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Zie beneden, blz. 211-213.
Zie boven, blz. 172.
Zie boven, blz. 177.
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hem inderdaad meer middel dan doel was. Het duidelijkst blijkt dit uit de propositio, die als
volgt luidt:
Myn Zangster voelt haar lust en yver nooit verzaadt,
Als zy (schoon onvolmaakt) de handt aan 't speeltuig slaat,
Om uit de ryke Bron van Godts gewyde blaâren,
(Nadien geen honigzeem dat zoet kan evenaaren,)
5 Haar nut te trekken: zy, zy wenscht' op helden wys',
Een blyden toon te slaan, Godts grooten naam ten prys.
t Orakel van zyn woordt, met hemel ink beschreven,
Schetst ons den Heilgezant Elisa af naar 't leven,
Den Zoon van Saphat, van den nutten akkerbouw
10 Geroepen, door Godts knegt Elias, die getrouw
Zyn heilig ampt bediende, en Godts bevel verrigten:
Elisa, zult gy ons gelyk een Vuurwolk lichten!
Zult gy de leidstar zyn die voor ons heen zult gaan!
55
Wel aan, wy volgen u, langs Berg, Woestyn, Jordaan,
15 En zullen, wil ons Godt door zyne bystant sterken,
Aanhooren hemeltaal, aanschouwen wonderwerken.
56
(blz. 106-107)

In de vermelding van de ‘lust’ van zijn Muze en in de aanduiding van Elisa als ‘Heilgezant’
sluit Klinkhamer bij de traditie van het Bijbelse epos aan. Maar dat is slechts een uiterlijke
overeenkomst. In wezen wijkt hij van deze traditie af, doordat hij zich niet gedreven noemt
door de lust om een Bijbelse held, maar om een Bijbelse stof vertellender wijs - ‘op helden
wys'’ - te gaan behandelen (reg. 1-6). Elisa wordt eerst in tweede instantie genoemd: als de
‘stof’ die hij ditmaal gekozen heeft en die op zichzelf even goed een andere had kunnen
zijn. Want het is Klinkhamer niet in de eerste plaats om de bezongen profeet te doen, maar
om de stichtende en lerende werking die de bezinning op diens leven voor zijn lezers hebben
kan. Zoals de vuurkolom de Israëlieten in de woestijn 's nachts de weg wees (Exodus 13:21),
en zoals de ster van Bethlehem de Wijzen uit het Oosten naar het Kindeke in de kribbe
leidde (Mattheüs 2:9), zo moet Elisa in het gedicht van Klinkhamer een wegwijzer naar God
zijn (reg. 12-16). De dichter stelt zich geen episch, maar een stichtend doel.
Dat dit inderdaad het geval is, wordt op blz. 154 bevestigd door de naam, die Klinkhamer
aan zijn Muze geeft. In de eerste regel van zijn propositio wordt zij aangeduid als ‘myn
Zangster’, en verder-op in het gedicht keert zij terug als ‘Zangeres’, ‘Zangheldin’, ‘Dichtlust’.
Maar alleen op de aangegeven plaats wordt zij nader gekarakteriseerd. En dan noemt de
dichter haar ‘myn Zedezangeres’ (cursivering van mij. Sm.). Die naam spreekt voor zichzelf.
Gezien het stichtend-moraliserende doel dat hij zich stelde, kan men niet zeggen dat
Klinkhamer gelukkig is geweest in de keuze van zijn stof. Het leven van Elisa is te uitzonderlijk
om als voorbeeld te kunnen dienen voor dat van alledag. In een uiterst kritiek tijdperk van
57
het Noordelijke rijk Israël is hij de uitverkoren profeet, in wie God Zijn aanwezigheid en Zijn
almacht manifesteert. Erger nog dan de voortdurende aanvallen van buitenlandse vijanden
is het gevaar van binnen-uit. Onder leiding van het koningshuis vervallen de Israëlieten
steeds meer tot een syncretisme met de godsdienst van hun buurlanden; naast en in de
plaats van God wordt Baäl gediend. Na Elia wordt Elisa de grote vertegenwoordiger van het
Jahwisme, dat zich
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De uitdrukking ‘langs Berg, Woestyn, Jordaan’ keert op blz. 123 en 154 precies zo terug.
Ik verwijs steeds naar de paginering in de Leerzaame Zinnebeelden, en Bybel-stoffen van 1740.
Na de dood van Salomo was diens rijk uiteengevallen in een Noordelijk en een Zuidelijk deel, Israël en
Juda, elk onder een eigen koning.
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tegen deze ontwikkeling verzet. Telkens en telkens weer demonstreert hij door wonderdaden
de macht van God tegenover de onmacht van Baäl. De geschiedenis van zijn leven, zoals
die in de eerste hoofdstukken van het tweede boek der Koningen wordt verteld, is dan ook
een aaneenschakeling van miraculeuse voorvallen, waarvan er op het eerste gezicht
verschillende als weinig relevant aandoen. Om zijn lezers begrip bij te brengen voor de zin
van dit alles, zou Klinkhamer de volle nadruk hebben moeten leggen op de historische
context waarin Elisa optreedt. De les daarvan had dan kunnen zijn, dat God waakt over de
Zijnen en hen bijstaat in hun nood. In deze richting zoekt de ‘Zedezangeres’ van de dichter
het echter niet. Zij laat integendeel de achtergrond zoveel mogelijk weg en beperkt zich tot
de gebeurtenissen, waarbij Elisa direct betrokken is, precies zoals Klinkhamer dat in De
58
Kruisgezant ten aanzien van Petrus had gedaan. Wat dáár kon, blijkt hier evenwel niet
mogelijk. Door het wegvallen van de historische fundering komt het leven van Elisa in de
lucht te hangen. De lezer raakt alleen maar verbijsterd door de hoeveelheid bovennatuurlijke
gebeurtenissen waarmee de dichter hem overstelpt, zonder hun zin en hun samenhang te
verklaren.
Wat doet de Zedezangeres van Klinkhamer dan wèl? Waar zij er de kans toe ziet, vestigt
zij bij onderdelen van het verhaal de aandacht op de daarin besloten zedeles. Erg overtuigend
zijn haar beschouwingen meestal niet; doordat zij voorbijgaan aan de eigenlijke kern van
de betrokken gebeurtenis, blijven zij doorgaans te oppervlakkig om ter zake te doen.
Bovendien komen zij slechts spaarzamelijk voor. Er zijn tal van episoden waarmee de
Zedezangeres kennelijk niets wist te beginnen, zodat zij er maar het zwijgen toe deed. Dan
blijft alleen de Bijbelhistorie over, die uitbreidend en - dat moet worden erkend - vaak levendig
wordt naverteld. De lezer moet echter zelf maar zien, wat hij ervan maken kan
Zo is dus Het Leven van den Propheet Elisa niet geworden, wat Klinkhamer er blijkens
zijn propositio mee bedoeld had: een Bijbelstof-bewerking, waarin het verhaal uitgangspunt
zou zijn voor bezinning en geestelijke verdieping. Er kwam slechts een geversificeerde
Bijbelhistorie tot stand, die door gebrek aan de nodige achtergrond haar zin en begrijpelijkheid
goeddeels verloren had.

De annotatie
Vergeleken bij die van De Kruisgezant is de annotatie summier. Meestal beperken de
aantekeningen zich tot het noemen of toelichten van een naam. De enkele ‘wetenschappelijke’
notities, die daarnaast voorkomen, verwijzen nog slechts naar twee bronnen: de
59
kanttekeningen van de Statenvertaling en het Schriftuurlyk Reisboek van H. Bunting. Als
mijn hypothese omtrent het ontstaan en de publikatie van de Elisa juist is, lijkt het aannemelijk
te veronderstellen dat de annotatie in eerste instantie uitgebreider was, en dat een besnoeiing
daarvan tot de middelen heeft behoord, waarmee Klinkhamer in 1740 zijn werk tot ‘Bybel-stof’
heeft gereduceerd.

Boek I (546 regels; blz. 105-130)
Het eerste boek is gewijd aan de roeping en voorbereiding van Elisa tot het profeetschap.
Maar Klinkhamer haalt daarbij breed uit. Hij begint zijn verhaal met de grote confrontatie
tussen Elisa's voorganger Elia en de profeten van Baäl op de berg Karmel, waar God met
vuur uit de hemel het offer van Zijn dienaar verteert, nadat diens tegenstanders tevergeefs
getracht hebben Baäl te bewegen dit met het hunne
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te doen. Elia laat de overwonnen Baäl-profeten ter dood brengen, maar moet dan naar de
woestijn vluchten om aan de wraak van de Baälitische koningin Izébel te ontkomen. Daar
ontvangt hij van God zijn laatste opdrachten, waaronder die om Elisa als zijn opvolger aan
te wijzen. Hij doet dit door zijn profetenmantel over diens schouders te werpen. Elisa
aanvaardt deze Goddelijke roeping en volgt Elia overal waar deze heengaat, totdat God
hem rijp acht voor zijn taak en Elia van hem wegneemt: ‘En het gebeurde als zij voortgingen,
gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen
beiden scheiding maakten: alzo voer Elia met een onweder ten hemel’ (2 Koningen 2:11).
Klinkhamer geeft dit als volgt weer, met onderbreking van zichzelf om de onverwachtheid
van het gebeuren te markeren:
Getrouwe... maar wat's dit! ô Hemel staa my by!
Ach welk een vuurgezigt komt zig alhier verspreiden!
Wat yss'lyk vuur-gareel vertoondt zig tusschen beiden
Godts heilherauten, en vliegt voort met krak op krak,
5 Als in een onweersvlaag, door lucht en starredak,
Gelyk de blixem aan des menschen oog verscheenen.
Elias roept tot Godt... maar hoe! hy is verdweenen.
60
Hy voer in 't vuur gespan naar 's Hoogsten rykspaleis.
(blz. 128)

Dat is zeker géén adaequate uitbeelding van dit grootse moment! Maar het is wèl een
weergave, die uitsluitend gebaseerd blijkt op de hierboven geciteerde Bijbeltekst en geen
61
spoor van Voltaire vertoont.
De stof voor dit boek is ontleend aan 1 Koningen 18:19-40, 1 Koningen 19, en 2 Koningen
2:1-13. De dichter houdt zich nauwkeurig, en vrijwel zonder toevoeging van eigen details,
aan het Bijbelverhaal. Maar tot vermoeiens toe ‘verlevendigt’ hij dit door middel van
onderbrekingen, exclamaties, vergelijkingen, en - vooral! - bemoedigende of vermanende
aanspraken tot de personen over wie hij vertelt. Hoewel de beoogde levendigheid daarmee
inderdaad wordt bereikt en zelfs het sterkste punt van het gedicht vormt, doet de voortdurende
herhaling van dezelfde stijl-middelen op de duur toch afbreuk aan hun effectiviteit. Bovendien
verstoren de aanspraken meermalen de sfeer door een al te paternalistische toon. In deze
vaderlijke begeleiding van de verhaalfiguren zullen wij wel een poging van Klinkhamer's
Zedezangeres mogen zien om compensatie te vinden voor het feit dat zij zo zelden
62
gelegenheid heeft haar zedelessen rechtstreeks tot de lezers te richten.
Het ernstigste bezwaar tegen Boek I is intussen, dat de dichter veel te ver terug-
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Ik verbeterde twee drukfouten in de interpunctie. De tekst heeft ten onrechte een uitroep teken na reg.
3 en een punt na reg. 5.
Ter vergelijking laat ik hier de passage van Voltaire volgen, die volgens Minderhoud door Klinkhamer
zou zijn nagevolgd (zie boven, blz. 185-186). Met ‘L'un & l'autre’ in de eerste regel worden Saint Louis
en Henri IV bedoeld:

L'un & l'autre à ces mots dans un char de lumiere,
Des Cieux en un moment traverse la carriere.
Tels on voit dans la nuit la foudre & les éclairs,
Courir d'un pole à l'autre, & diviser les airs;
Et telle s'éleva cette nue embrâsée,
Qui, dérobant aux yeux le maître d'Elisée,
Dans un celeste char, de flamme environné,
L'emporta loin des bords de ce globe étonné.
(Henriade VII, 41-48)
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Zie boven, blz. 190.
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grijpt. Door de uitvoerige aandacht, die hij aan Elia besteedt, heeft hij ruim 300 regels nodig
voordat de naam van Elisa opduikt! Uit compositorisch oogpunt had hij beter gedaan te
beginnen bij de opdracht van God aan Elia om Elisa als zijn opvolger te gaan aanwijzen.
De episode op de Karmel en de daarop volgende omzwervingen van Elia hadden hoogstens
een korte inleiding daarop mogen zijn, b.v. in de vorm van een descriptio loci.

Boek II (864 regels; blz. 131-169)
Het tweede boek brengt ons in aanraking met Elisa als zelfstandig profeet, vanaf het ogenblik
dat hij de profetenmantel van Elia opneemt tot en met de genezing van de Syrische
krijgsoverste Naänan (2 Koningen 2:14-25; 3:1-20; 4 en 5). Ik geef hieruit twee voorbeelden
van een algemene zedeles.
In 2 Koningen 2:23-24 wordt verteld, hoe Elisa door de kleine jongens uit Bethel om zijn
kaalheid wordt bespot en nagejouwd. Als hij hen daarvoor in de naam des Heren vloekt,
verschijnen er twee beren die 42 van hen verscheuren - Klinkhamer heeft enige moeite
gehad met dit verhaal. Hij vindt kennelijk de straf buitenspong voor het kinderlijke vergrijp.
Dat blijkt uit zijn aanspraak tot Elisa om hem tot zachtmoedigheid te bewegen: ‘Vergeef Man
Godts, vergeef de onnoselen de schennis! // Gedenk niet aan dit kwaadt! de kinderlyke
kennis, // Loopt in haar vroege jeugdt, dus onbedagtzaam heen’ (blz. 136). Het blijkt eveneens
uit de bewogenheid waarmee hij het bloedbad beschrijft: ‘Helaas! het is vergeefs! wat zie
ik reets gebeuren? // Ach! Ach! ik zie de Jeugdt door wildt gediert' verscheuren, // Hoe is 't
hier overal helaas! met kinderbloedt // Bepurpert langs den weg...’ (blz. 137). Maar dan voegt
hij zich naar de autoriteit van de Bijbel. Wat God doet, kan niet als buitensporig of
onrechtvaardig worden beschouwd. En dus keert hij zich van de 42 slachtoffertjes af: ‘Zal
ik uw ongeval en deerlyk lot beklaagen? // ô Neen! die 't kwaadt verkiest verdient des Hemels
straf; // Best keer ik my te rug van 't deerlyk schouwspel af’ (blz. 137). Alvorens dit te doen,
trekt hij daaruit echter nog een algemene les voor de eigentijdse jeugd:
Leer hier, ô ted're Jeugdt! uw zelf omzigtig wagten,
De kroon des ouderdoms door smaatheidt te veragten,
Draag eerbiedt en ontzag voor 't zilver gryze hoofdt,
En dwing de losse tong die eer en agting rooft.
5 Die de Ouden eer bewyst ontfangt des Hemels zegen.
(blz. 137-138)

Maar dat is niet de les van Bethel! De schuld van de kinderen ligt niet in het najouwen van
een oude man, maar in hun bespotting van Gods profeet en zodoende van God zelf. Of zij
al dan niet wisten wie Elisa was, doet er naar de begrippen van het Oude Testament niet
toe: zij hebben zich aan de Heiligheid van Jahwe vergrepen en moeten de gevolgen daarvan
dragen. Klinkhamer heeft dit niet begrepen en komt daardoor tot een moraal die aan de kern
van het verhaal voorbijgaat.
Gelukkiger is hij in de zedeles, die hij aan de zonde van Elisa's dienaar Gehazi vastknoopt.
Het geval ligt hier dan ook veel eenvoudiger. Als Elisa de Syrische krijgsoverste Naäman
van zijn melaatsheid genezen heeft, weigert hij daarvoor elke beloning. Maar Gehazi gaat
Naäman achterna en weet zich op slinkse wijze door hem te laten bevoordelen. Bij zijn
terugkeer blijkt Elisa echter alles van dit bedrog te weten, en Gehazi wordt gestraft met de
melaatsheid waarvan Naäman verlost was (2 Koningen 5). - Kinkhamer schildert de daad
van Gehazi in de zwartste kleuren af, en noemt hem in een aanspraak zelfs ‘Veragtlyk
voorwerp in deez' Bybel-poëzy’ (blz. 167). Waarom heeft hij geen weerstand geboden aan
de verzoeking van de geldzucht?
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Dat brengt de dichter tot een uitval tegen de (onhandig) gepersonifieerde Gierigheidt, en
vandaar tot de moraliserende peroratie, die het slot van zijn tweede boek vormt:
Vlie menschen, vlie te rug en schuw deze afgodesse!
Verban haar uit uw hart, en gun haar nimmer rust!
De Godtheidt heeft in 't doen der gierigen geen lust:
Zy zyn afschuwelyk in haar volzalige oogen.
5 Volg eer blymoedig na 't barmhartig mededoogen,
Die milde Godts vriendin (,) geeft dien, die mildlyk zaait,
Dat hy in 's waereldts oogst, in ryken zegen maait.
Ja, geeft een eeuwig heil, en onwaardeerbaar voordeel;
Want mededeelzaamheidt roemt zelve tegens 't Oordeel.
(blz. 168-169)

Machteloze verzen - maar ditmaal tenminste een ter zake doende conclusie.

Boek III (718 regels; blz. 170-201)
In het derde boek volgt de rest van Elisa's leven naar 2 Koningen 6 en 7; 8:9-15; 9:1-11;
13:14-21. De kern van dit boek wordt gevormd door het dramatische verhaal over de
belegering van Samaria door de Syrische koning Benhadad, de honger in de stad die moeders
brengt tot het eten van haar eigen kinderen, en de wonderbaarlijke verlossing als God de
belegeraars slaat met een paniek die hen doet wegvluchten met achterlating van al hun
voorraden (2 Koningen 6:24 - 7:20). Voor zijn doen is Klinkhamer hier bijzonder goed op
dreef. Zo b.v. in zijn beschrijving van de toerusting der belegeraars rondom Samaria:
Benaaude Stadt, helaas! hoe zal 't [in 't] eind' vergaan?
Daar zie ik reets een troep met oorlogstuig belaân,
En ram- en storm-gevaarte aanvoeren naar uw wallen:
Gints wagt men na 't bevel om ylings aan te vallen:
5 Daar werpt men schanssen op, om veilig in te treên:
Daar zie ik reets een heïr boogschutters op de been,
Aannadren tot de stadt; gints torst men weder leeren
Om langs den steilen muur het bolwerk te overheeren:
Gints gespt men 't harnas aan, hier spandt men weer de boog,
10 Daar blinkt het glinstrend' zwaardt afgryslyk in het oog,
En toondt de doodt alrede op haar geslepe punten;
Gints tragt een Ruiterry manmoedig uit te munten,
Door dapper krygsbeleidt, en onverschrokken moedt.
(blz. 180-181)

Het is een te weinig gecoördineerde opsomming om bij de lezer een duidelijk beeld van het
krijgsbedrijf op te roepen. En de regels 10-11 vormen een inzinking, zowel door hun hyperbolie
als door de slordigheid van ‘haar geslepe punten’ (waar de collectieve betekenis van ‘zwaardt’
het meervoudig pronomen possessivum en het plurale ‘punten’ bepaalt). Maar hier is in
ieder geval iets van epische beschrijving merkbaar. Overigens typeert het de auteur, dat in
zijn werk deze - op zichzelf vrij banale en onhandige - uitbreiding als een verrassing aandoet.
Het onderstreept het gebrek aan plasticiteit, waardoor de Elisa wordt gekenmerkt.

§ 7. Samenvatting en conclusie
Uit literair oogpunt verdienen de twee Bijbelse epen van Klinkhamer nauwelijks aandacht.
Zij geven blijk van ontoereikend dichterschap, tekort aan compositie-ver-
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mogen, slordig taalgebruik, en - vooral - gebrek aan visie. Ondanks zijn moralisaties,
exclamaties en ‘aanspraken’ doet de dichter tenslotte niet meer dan chronologisch en
tekstgetrouw na-vertellen wat er in de Bijbel staat. Op grond daarvan dienen zowel De
Kruisgezant als de Elisa dan ook gekarakteriseerd te worden als geversificeerde
Bijbelhistories. Ten aanzien van De Kruisgezant moet daarbij een kleine restrictie worden
gemaakt. Doordat Klinkhamer bij het schrijven daarvan het voorbeeld van Hoogstraten's
Kruisheld voor ogen had, zijn er hier ook enkele elementen van het half-epos waarneembaar.
Met name is dit het geval aan het slot, waar de Bijbelse gegevens worden aangevuld met
legendarisch-historische feiten, en waar zelfs even het merveilleux om de hoek komt kijken
in de vorm van een - uiterst schetsmatig aan Van Hoogstraten ontleende - droomverschijning
63
van Simon de Tovenaar aan Nero. Daarentegen sluit de Elisa zó nauwkeurig aan bij onze
64
definitie van de geversificeerde Bijbelhistorie, dat dit werk bijna een schoolvoorbeeld van
het type zou mogen heten. Bijna - want om het helemaal te zijn volgt het in narratief opzicht
te strikt en te summier de Bijbeltekst. Verduidelijking en uitwerking van het verhaal ‘door
kleine omzettingen, interpretatieve omschrijvingen, toevoeging van secundaire details, en
uitbreiding van het gesproken woord tot allocuties’ treft men in de Elisa niet of nauwelijks
aan. Niet de feiten zijn voor Klinkhamer primair, maar de moralisatie die hij daaraan kan
vastknopen, al is het maar in de vermanende begeleiding van zijn verhaal-figuren.
Literair-historisch hebben De Kruisgezant en de Elisa daarentegen wel degelijk betekenis.
Zij markeren enerzijds een dieptepunt, maar anderzijds ook een keerpunt in de ontwikkeling
van het Bijbelse epos.
Wat het dieptepunt betreft, is vooral de Voorreeden van De Kruisgezant onthullend. Er
blijkt uit, dat voor Klinkhamer het Bijbelse epos zijn identiteit als zelfstandig genre verloren
had, en hij het nog slechts beschouwde als een van de onderscheiden vormen waarin men
Bijbelstof behandelen kon. Bij dat uitgangspunt was uiteraard alleen het type van de
geversificeerde Bijbelhistorie bruikbaar en werden formele overeenkomsten met het officiële
epos - afgezien van een residuair exordium - zo niet ontoelaatbaar, dan toch volkomen
irrelevant. Bovendien werd de nadruk verlegd van het narratieve naar het moraliserende
aspect van de behandelde stof. In De Kruisgezant komt dit nog niet zo duidelijk aan het licht,
omdat de dichter daar gedeeltelijk op het kompas van Hoogstraten vaart. Maar in de Elisa,
waar hij zelfstandig zijn weg gaat, zijn de verschuivingen zó evident dat de vraag zich
opdringt, of deze Bijbelpoëzie nog wel een Bijbels epos mag worden genoemd. Het is
dezelfde vraag die wij bij de Evangeliën-harmonie van Dirk Smout onder ogen hadden te
65
zien, en ik zou er ongeveer hetzelfde antwoord op willen geven. In wézen is de Elisa geen
epos meer, maar op formele gronden en in het kader van de historische ontwikkeling is het
gerechtvaardigd er een verschijningsvorm van Bijbelse epiek in te zien, gereduceerd tot de
nullijn van het genre.
Het dieptepunt is dus manifest. Datzelfde kan niet worden gezegd van het keerpunt, dat
ik tevens meende te mogen aanwijzen. Want het is slechts een hypothese, dat Klinkhamer
zijn Elisa betrekkelijk kort na De Kruisgezant zou hebben geschreven, en in ieder geval
vóórdat hij Hoogvliet's Abraham de Aartsvader (1728) had leren ken en. Het is eveneens
slechts een hypothese, dat de lezing van dit werk hem ertoe bracht zijn eigen Bijbelse epen
te verwerpen, voor wat De Kruisgezant betreft
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Zie boven, blz. 184.
Zie boven, blz. 132.
Zie boven, blz. 167-168.
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door die te verloochenen, en ten aanzien van de Elisa door die in portefeuille te houden. En
tenslotte is het óók slechts een veronderstelling, dat hij in 1740 tenslotte toch tot publikatie
van de Elisa zou zijn overgegaan om daarmee de verschijning van een tweede bundel
‘Zinnebeelden en Bybel-stoffen’ mogelijk te maken. Zekerheid omtrent de juistheid van dit
alles hebben wij nièt. Klinkhamer kàn een andere reden gehad hebben om zich in de
Voor-reede van de Zaïre te distantiëren van zijn werkelijke eersteling. Hij kàn de Elisa
geschreven hebben nadat hij de Abraham had gelezen, en zelfs - zoals Minderhoud
veronderstelt - vrij kort vóór de publikatie in 1740. In dat laatste geval zouden wij dan moeten
aannemen dat hij, tegen het ‘nieuwe’ Bijbel-epos van Hoogvliet en Dirk Smits in, bleef
vasthouden aan zijn eigen opvatting van Bijbelstof-behandeling en die tegenover de hunne
wilde stellen. Waarschijnlijk is dit echter niet. Als Klinkhamer het nieuwe Bijbel-epos principieel
had afgewezen, zou hij daarvan ongetwijfeld getuigenis hebben afgelegd, hetzij in de
Voorreden bij de Leerzaame Zinnebeelden, hetzij in een ‘Aan den Leezer’ bij de Elisa zelf.
Het feit dat hij een betrekkelijk zó omvangrijk werk als dit laatste zó stilzwijgend en
onopvallend onder de Bybel-stoffen van zijn tweede emblema-bundel opnam, kan moeilijk
anders worden geïnterpreteerd dan als een poging vooral niet de indruk te wekken dat er
iets meer mee bedoeld zou zijn. Op zichzelf bewijst dit natuurlijk niet, dat de Elisa niet kort
vóór de publikatie geschreven kan zijn. Maar waarom zou Klinkhamer dan een vormgeving
hebben gekozen, die zó gemakkelijk aanleiding kon geven tot een misverstand dat hij
blijkbaar wilde voorkomen?
Naar mijn overtuiging biedt mijn hypothese de meest aannemelijke verklaring voor de
feitelijke gegevens waarover wij beschikken. En als zij juist is, dan is er inderdaad sprake
van een keerpunt. Want dan zien wij bij Klinkhamer een eerste aanwijzing, dat de neergang
van het Bijbelse epos door de verschijning van Abraham de Aartsvader tot stilstand wordt
gebracht.
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Hoofdstuk VIII
Resumé van de eerste periode
§ 1. Ter inleiding
In de hoofdstukken II tot en met VII hebben wij alle epen besproken, die tussen 1700 en
1727 voor het eerst het licht hebben gezien. Hoewel daarbij ook wel eens onderlinge
verbanden aan de orde geweest zijn, bleef de behandeling daarvan toch te incidenteel om
een duidelijk beeld te leveren van de algemene ontwikkelingsgang in de betrokken periode.
Dat maakt een korte recapitulatie wenselijk, waarin dit aspect alsnog tot zijn recht komt.
Bij het samenstellen van dit overzicht heb ik het profane en het Bijbelse epos van elkaar
gescheiden gehouden, omdat er in deze periode geen enkele samenhang of wisselwerking
tussen de beide subgenres valt waar te nemen. Zij staan zelfs zó volkomen naast elkaar,
dat het loslaten van deze apartheid afbreuk zou hebben gedaan aan de overzichtelijkheid
van het resumé.
Eénmaal heb ik in de voorgaande hoofdstukken over de grens van de periode 1700-1727
heengegrepen. Het ging daarbij om Het Leven van den Propheet Elisa door Govert
1
Klinkhamer, dat eerst in 1740 verscheen. Volgens mijn hypothese werd dit werk echter vóór
1728 geschreven, zodat het feitelijk wel degelijk tot de hier besproken periode behoort. En
ook als deze veronderstelling niet juist zou zijn, blijft het feit bestaan dat de Elisa in alle
opzichten beantwoordt aan de opvattingen, die Klinkhamer in 1725 uiteenzette in de
Voorreeden van De Kruisgezant. Zijn twee Bijbelse epen vertonen onderling te veel
samenhang om niet in één hoofdstuk te worden besproken. Dat had op zichzelf niet hoeven
te betekenen, dat ik de Elisa nu ook een plaats moest geven in het resumé van de eerste
periode; het zou zonder bezwaar mogelijk geweest zijn dit eerst te doen in dat van de tweede.
Op grond van mijn hypothese omtrent de ontstaanstijd heb ik echter gemeend ook
Klinkhamer's tweede Bijbel-epos het best hier te kunnen verwerken.

§ 2. Het profane epos
Het profane epos wordt in de eerste plaats vertegenwoordigd door de proza-vertalingen van
Fénelon's Télémaque. Die van D. Ghys zag reeds in 1700 het licht, slechts een jaar na
verschijning van de eerste edities in het Frans. Ghys beschouwde de Téléliaque vanwege
de proza-vorm nog als een ‘Roman’, maar bij Isaäc Verburg - die in 1715 en 1720 nieuwe
bewerkingen van de vertaling uitgaf - treffen wij de opvatting van Fénelon's Franse
bewonderaars aan, dat diens werk moet worden gezien als een heldendicht in proza. Het
belangrijkst is Verburg's editie van 1720, omdat hij daarin de Nederlandse tekst aanvulde
met de gedeelten van de Télémaque, die na Fénelon's dood ter beschikking gekomen waren
en in de definitieve versie van diens werk hun plaats hadden gekregen. Daarmee waren
zowel De Gevallen van
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Zie boven, blz. 185-193 in hoofdstuk VII.
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Télémachus als het probleem van een heldendicht in proza ook tot de geschiedenis van het
Nederlandse epos gaan behoren. De invloed daarvan zou echter eerst in de tweede periode
merkbaar worden.
Van veel minder betekenis zijn de beide Homerus-bewerkingen, die Koenraet Droste aan
het genre bijdroeg: die van de Odyssea in 1719 en die van de Ilias in 1721. Literaire waarde
hebben zij niet, en invloed is er niet van uitgegaan. Om twee redenen verdienen zij
desondanks enige aandacht. In de eerste plaats zijn dit de enige volledige vertalingen van
Homerus, die de 18de eeuw heeft opgeleverd. In de tweede plaats sluit Droste hier aan bij
de opvatting van Antoine Houdar de Lamotte, die meende dat het werk van Homerus voor
een modern lezerspubliek alleen in een geheel nieuwe bewerking aanvaardbaar kon zijn.
Anders dan deze beperkte Droste zijn modernisering echter tot de vorm - voornamelijk door
weglating van het ‘overbodige’ in de verteltrant - en liet hij de inhoud (althans in principe)
onaangetast.

§ 3. Het Bijbelse epos
Hoezeer het Bijbelse epos in de eerste periode boven het profane domineert, blijkt al dadelijk
uit het feit dat tegenover de enkele vertalingen van Fénelon en Homerus niet minder dan
zes oorspronkelijke Bijbel-epen staan; als men de Elisa van Klinkhamer meerekent, zijn het
er zelfs zeven. Helaas gaat deze quantitatieve superioriteit niet met een qualitatief aequivalent
gepaard. Bovendien is in genologisch opzicht de ontwikkeling er een van snel voortschrijdende
desintegratie. De neergaande trend valt duidelijk uit een korte karakteristiek van de
opeenvolgende publikaties af te lezen:
1712: Jan van Hoogstraten, De Kruisheld of het Leven van den grooten Apostel Paulus
Door Arnold Houbraken begonnen als geversificeerde Bijbelhistorie, werd dit
werk door Jan van Hoogstraten - voor zover nog mogelijk - voortgezet en voltooid
in een meer Vondeliaanse geest. Het resultaat was een heterogeen product, dat
wij als ‘half-epos’ hebben gekenschetst. Enerzijds is aansluiting bij de epische
traditie onmiskenbaar, anderzijds zijn er grote gedeelten die uitsluitend door de
kroniekmatige verteltrant van de Bijbel werden bepaald. Bovendien sloot de opzet
van Houbraken een planmatig gebruik van het merveilleux chrétien uit; slechts
in het niet-Bijbelse zevende boek zag Hoogstraten kans het voor een incidenteel
detail aan te wenden.
1714: Joan de Haes, Judas de Verrader
Tegenover de halfslachtigheid van De Kruisheld wilde De Haes de superioriteit
van het Vondeliaanse Bijbel-epos demonstreren, met vrijmoedig gebruik van
eigen vindingen en in de eerste plaats van een groots merveilleux. Zijn creatief
vermogen was echter te gering om hem in staat te stellen tot méér dan het vrijwel
letterlijk overnemen van de vindingen uit Vondel's werk. Daardoor werd de Judas
veeleer een mozaïek van Vondel-motieven en -ontleningen dan een voorbeeld
van Bijbel-epiek in Vondeliaanse zin. Dat gebrek aan overtuigingskracht wordt
nog versterkt door het feit, dat De Haes ook compositorisch tekort schoot. Het
ernstigste bezwaar is, dat hij op twee gedachten hinkt: aan de ene kant is het
verraad van Judas zijn hoofdmotief, anderzijds maakt hij dit ondergeschikt aan
een weergave van de Lijdensgeschiedenis.
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1716: Koenraet Droste, Het Leven van de Koning en Propheet David
Zoals De Haes De Kruisheld had afgewezen, zo deed Droste het de Judas. Zijn
fundamentalistische overtuiging maakte voor hem elke poëtische ingreep in de
feiten en de structuur van het Bijbelverhaal onaanvaardbaar; hoogstens mocht
dit voorzichtig wat worden uitgewerkt of op ondergeschikte punten door kleine
omzettingen verduidelijkt. Verder dienden àlle gegevens en namen te worden
gehandhaafd, die de Bijbel vermeldt; een selectiviteit, zoals de Franse dichter
Lesfargues die op dit punt in zijn David had toegepast, deed tekort aan het gezag
van de Heilige Schrift. Op deze grondslag werd Droste's epos de eerste
2
‘geversificeerde Bijbelhistorie’ in onze literatuur.
1723: Joan de Haes, Jonas de Boetgezant
In principe gaat De Haes hier op dezelfde manier te werk als in zijn Judas: bij
gebrek aan eigen creatief vermogen ‘bekleedt en verfraeit’ hij de Bijbelstof met
vindingen van anderen. Voor de geschiedenis van Jona had hij echter geen
voorgangers, aan wie hij een episch merveilleux kon ontlenen; dat bleef dus
ditmaal achterwege. Het was hem trouwens vooral te doen om de gefingeerde
boetpredikatie van Jona en de levendige beschrijving van het berouw der
Ninivieten, die hij in het zesde van Godeau's Tableaux de la Penitence had
aangetroffen en ter waarschuwing aan zijn landgenoten wilde doorgeven. De
vrijwel letterlijke overname van dit Tableau vormt dan ook het omvangrijke
middenstuk van zijn werk. Voor de rest van het Bijbelboek kon hij als bron voor
zijn ‘bekleeden en verfraeien’ enkel beschikken over de schaarse uitbreidingen
in de Historia lonae van Hugo de Groot, waardoor zijn bewerking van de betrokken
hoofdstukken uiterst summier bleef. Het geheel werd zodoende een structureel
monstrum: een zware tors met geatrophieerde ledematen. Een epos kan men
de Jonas niet meer noemen; alle belangrijke epische elementen ontbreken.
Hoogstens kan men dit werk vanwege zijn Vondeliaanse uitgangspunt (vrijheid
in het bekleden van Bijbelstof met ‘eigen’ vindingen) als een misvormd half-epos
beschouwen.
1723: Dirk Smout, Het Leven van den Heiland Jesus Christus
In tegenstelling tot zijn drie voorgangers stelde Smout zich met zijn werk eerder
een populariserend dan een literair doel. Hij wilde de resultaten van het
theologisch onderzoek naar een goede Evangeliën-harmonie op prettig leesbare
wijze - vandaar de vers-vorm - ter beschikking stellen van zijn nietgestudeerde
geloofsgenoten. Aan een epos dacht hij daarbij niet. Voor zover zijn dichtstuk
verwantschap vertoont met een ‘geversificeerde Bijbelhistorie’, is dat het gevolg
van eenzelfde fundamentalistische instelling bij de auteurs, gecombineerd met
een schaars gebruik van enkele epische uiterlijkheden.
1725: Govert Klinkhamer, De Kruisgezant, of het Leeven van den Apostel Petrus
Hoewel Klinkhamer met De Kruisgezant een tegenhanger bedoelde voor De
Kruisheld van Jan van Hoogstraten en zich op enkele punten naar diens voorbeeld
richtte, was het resultaat een geversificeerde Bijbelhistorie in plaats van een
half-epos. Voor Hoogstraten's pogingen tot aansluiting bij het Vonde
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Als Houbraken zijn ‘Leven van Paulus’ volgens de oorspronkelijke opzet zelf had voltooid, zou dit
naar alle waarschijnlijkheid een vroegere representant van dit type zijn geweest.
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liaanse Bijbel-epos had de jonge auteur namelijk geen aandacht. Dat hangt
samen met zijn geringschattende opvatting van het Bijbels epos als niet meer
dan één van de vormen voor stichtelijk-moraliserende behandeling van Bijbelstof:
zijn eigenlijke doel.
[1740]: Govert Klinkhamer, Het leven van den Propheet Elisa
In de Elisa, waar het voorbeeld van Hoogstraten geen tegenwicht meer bood, is
deze opvatting tot volle ontplooiing gekomen. De nadruk is van het narratieve
naar het moraliserende aspect van de behandelde stof verschoven. De feiten
worden nog slechts vermeld ter wille van de moralisatie die daaraan kan worden
vastgeknoopt, hetzij rechtstreeks, hetzij als vermanende begeleiding van de
verhaalfiguren. In wezen is de Elisa dan ook geen epos meer, al kan men formeel
het werk nog als een geversificeerde Bijbelhistorie beschouwen.
De vraag dringt zich op, hoe een zó volledige desintegratie van het Bijbels epos in zó korte
tijd moet worden verklaard.
Bij het zoeken naar een antwoord zijn wij onwillekeurig geneigd deze ontwikkeling in de
eerste plaats toe te schrijven aan het ontoereikend dichterschap van de betrokken auteurs.
Nu liggen hun poëtische capaciteiten inderdaad niet hoog; ondanks gradaties van
versvaardigheid schieten zij stuk voor stuk tekort in compositie-vermogen en inventiviteit.
Maar al heeft dit ongetwijfeld de desintegratie bevorderd, de primaire oorzaak daarvan kan
ik er toch niet in zien. Poëtische deficientie bepaalt immers veel meer de qualiteit dan de
áárd van een dichtwerk. Wanneer onder de besproken auteurs een maior poet was geweest,
had dit - althans in theorie - niet hoeven te betekenen dat hij minder ver van de epos-traditie
zou zijn afgeweken.
Als belangrijkste degeneratieve factor zie ik dan ook de afwijzing van het merveilleux
chrétien. Na 1714 komt dit in de Bijbelse epen uit de eerste periode niet meer voor. Het zou
onjuist zijn, dit als een typerende uiting van het Nederlandse Protestantisme te zien. Wij
mogen niet vergeten, dat het Boileau was geweest die als eerste het merveilleux chrétien
3
een profanerend spel met het Heilige genoemd en op grond daarvan verworpen had. Bij
4
Rotgans hebben wij reeds gezien, hoe deze opvatting ook ten onzent doorwerkte. En daar
betrof het een nationaal-historisch epos zonder gewijde grondslag! Hoeveel sterker moest
dan de weerstand zijn, wanneer het ging om een fabula die rechtstreeks ontleend was aan
het Woord van God! Natuurlijk werd die weerstand in sterke mate gevoed door de
godsdienstige overtuiging van de betrokken auteurs, en zou hij zich ook zonder Boileau wel
hebben doen gelden. Maar het gezag van de Franse criticus legitimeerde een epos zonder
merveilleux chrétien en kon dus stimulerend werken op auteurs die zich anders van het
schrijven daarvan wellicht zouden hebben onthouden. Dat Boileau tevens een terugkeer
naar het merveilleux païen had bepleit, kon voor het Bijbels epos buiten beschouwing blijven;
reeds Vossius had de vermenging van het heidense met het gewijde als heiligschennis
5
afgewezen.
Zo valt de snelle opkomst van een Bijbels epos zonder merveilleux wel te begrijpen. Maar
wij hebben al eerder gezien, dat in het epos het merveilleux voor de auteur bij uitstek het
middel is om de centrale idee van zijn werk tot uitdrukking te brengen en een visie te
ontwikkelen, waarin de afzonderlijke gebeurtenissen een gezamenlijke
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Zie Deel I, blz. 91.
Ibidem, blz. 721-722.
Ibidem, blz. 143.
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achtergrond krijgen die ze tot een eenheid maakt. Wanneer deze achtergrond wegvalt, wordt
6
vrijwel onvermijdelijk de eenheid van handeling aangetast en vervluchtigt de centrale idee.
Dat zien wij bij de Bijbel-epici uit de eerste periode van de 18e eeuw dan ook gebeuren.
Hun werk krijgt het karakter van een kroniek, en van een samenvattende visie valt weinig
meer te bespeuren.
Intussen is ook op deze basis een episch-inventieve uitwerking van de fabula niet zonder
meer uitgesloten. Het bewijs daarvan levert - ondanks zijn ontlenende karakter en
compositorische tekortkomingen - de Jonas van Joan de Haes. Maar De Haes neemt onder
zijn tijdgenoten een uitzonderlijke positie in, omdat hij als enige bleef vasthouden aan het
Vondeliaanse principe van de dichterlijke vrijheid ten aanzien van Bijbelstof. Dat is ook hier
het geval. Bij alle andere Bijbel-epici uit deze periode wordt de inventio aan strenge banden
gelegd door een extreme eerbied voor de Bijbeltekst. Er mag daarin niets worden veranderd,
niets toegevoegd, niets weggelaten. Ook deze opvatting is geen specifieke uiting van het
Nederlandse Protestantisme; wij hebben gezien dat Sayce dit ‘fundamentalisme’ al in de
17e eeuw voor Frankrijk signaleert, en wij hebben er nader kennis mee gemaakt bij de
7
bespreking van de David van Lesfargues. De internationale achtergrond verandert intussen
niets aan het feit, dat wij hier te maken hebben met een tweede degeneratieve factor die náást en mèt de afwijzing van het merveilleux - een funeste invloed gehad heeft op de
ontwikkeling van het Bijbels epos uit de eerste periode. De gebondenheid aan de Bijbeltekst
sloot namelijk niet alleen ontplooiing van de inventio uit, maar eveneens een interpreterende
of suggestieve dispositio van de door de Bijbel vermelde gebeurtenissen. Lesfargues gaf
8
uitdrukkelijk te kennen niet te willen afwijken van de Schriftuurlijke volgorde. Zijn Nederlandse
collega's hebben zich op dit punt niet uitgelaten, maar uit hun praktijk blijkt duidelijk genoeg
dat ook zij meenden niet in de kroniekmatige verteltrant van de Bijbel te mogen ingrijpen.
Geen merveilleux, geen centrale idee, geen inventio, geen dispositio. Wat kon het Bijbels
epos dan anders worden dan een geversificeerde Bijbelhistorie, die nog slechts enkele
uiterlijkheden met het werkelijke epos gemeen had? Uiterlijkheden, die niet méér waren dan
een lege vorm, maar waaraan men gewend was geraakt en die bovendien aan het werk
een allure van verhevenheid gaven. Het is in deze omstandigheden een logische ontwikkeling,
dat de grenzen gaan vervloeien: Dirk Smout maakte van die vorm gebruik voor een
catechetiserende Evangeliën-harmonie, en Govert Klinkhamer zag er een middel in tot
beoefening van stichtend-moraliserende Bijbelpoëzie die niet in de eerste plaats narratief
wilde zijn.

‘Poëtische Levensbeschrijvingen’
Jeronimo de Vries heeft de Bijbel-epen uit de 18de eeuw gekarakteriseerd als ‘zoo genoemde
9
Heldendichten’, die in werkelijkheid slechts ‘poëtische Levensbeschrijvingen’ waren: een
term die zich in onze literatuur-historie heeft vastgezet. Voor de eerste periode blijkt deze
karakteristiek niet onjuist te zijn, tenminste als wij de beide epen van Joan de Haes buiten
beschouwing laten. Want ook op dit punt onderscheidt deze zich van zijn tijdgenoten. Judas
de Verrader is evenmin een biographie van Judas als Jonas de Boetgezant er een is van
Jona. In beide gevallen gaat het om één enkele episode uit het leven van de betrokkenen:
het verraden van Jezus
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Ibidem, blz. 469 en 754-755.
Zie boven, blz. 119-123.
Zie boven, blz. 120.
Zie Deel I, blz. 13.
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en de prediking in Ninivé. Weliswaar verschaft de Bijbel ook geen gegevens voor méér dan
dat, maar het typeert De Haes dat hij desondanks juist deze onderwerpen koos. Er blijkt uit,
dat het hem te doen was om een gebeurtenis en niet om een persoon. - Bij zijn vier
tijdgenoten is precies het omgekeerde het geval, en staat de ‘held’ centraal. Hun vijf epen
dienen zich stuk voor stuk in de titel of sub-titel aan als ‘Het Leven van... ’. Deze voorkeur
voor levensbeschrijvingen kan niet worden verklaard als een gevolg van de ontaarding, die
wij zo juist besproken hebben. Waaraan moet zij dan wèl worden toegeschreven?
Het antwoord luidt: aan de invloed van Vondel en Antonides, zij het voor de eerste op
basis van een misverstand. Vondel had met Joannes de Boetgezant het eerste Nederlandse
Bijbel-epos geschreven, en zijn gezag als dichter maakte dat het als een voorbeeld werd
10
beschouwd. Hoewel dit werk stellig géén levensbeschrijving is, kon het bij oppervlakkige
lezing toch gemakkelijk als zodanig worden opgevat; alle bekende feiten uit het leven van
Johannes de Doper zijn erin verwerkt, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Dat werd de
eerste aanleiding voor het opkomen van de mening, dat men bij ‘Bijbels epos’ vooral moest
denken aan ‘levensbeschrijving van een Bijbelse held’. De tweede aanleiding lag in het feit
dat de Paulinade, die Antonides van der Goes zijn lezers in uitzicht gesteld had en die het
tweede Bijbel-epos in onze literatuur had moeten worden, inderdaad een levensbeschrijving
geweest zou zijn: ‘het Leven van den Apostel Paulus, dat hy voorhad in heldendicht te
11
begrypen’, zoals Antonides' biograaf David van Hoogstraten het uitdrukt. Omdat dèze
Paulinade uitbleef, zette omstreeks 1710 Arnold Houbraken er zich toe zèlf een Leven van
Paulus te schrijven. Dat hij dit zó Bijbel-gebonden en kroniekmatig deed, dat Jan van
Hoogstraten bij het voortzetten en voltooien van dit werk geen kans zag er toch nog een
min of meer Vondeliaans epos van te maken, doet in dit verband niet ter zake. Waar het om
gaat, is dat De Kruisheld opnieuw voedsel gaf aan de opvatting dat het Bijbels epos samenviel
met de levensbeschrijving van een Bijbelse held. Toen in 1716 de David van Koenraet Droste
nogmaals hetzelfde deed, kon die opvatting geleidelijk-aan vaste voet krijgen en zelfs iets
van normatieve geldigheid ontwikkelen. Men ging het wel niet als de énige, maar toch als
de voornaamste taak van Bijbel-epici zien: een Bijbelse held te eren door het ‘bezingen’ van
diens levensloop. Vondel had het voorbeeld gegeven, Antonides was het van plan geweest,
Hoogstraten en Droste hadden het gedaan, anderen waren ermee bezig. En er viel op dit
gebied nog zo oneindig veel te doen! In dat verband krijgt het drempeldicht van C.H.v.H. in
De Kruisgezant van Klinkhamer een pregnante betekenis: ‘Wie zal Vorst Salomo, met de
12
and're keur der Helden, // [...] in Digtmaat eens vermelden?’
De gehele 18de eeuw door heeft deze biographische interpretatie van het Bijbelse epos
haar invloed doen gelden. Om te beginnen al dadelijk in Abraham de Aartsvader van Arnold
Hoogvliet.
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Hoofdstuk IX
‘Abraham de Aartsvader’ van Arnold Hoogvliet
1728
§1. Inleiding
In de eerste Zang van zijn Art poétique getuigt Boileau van zijn bewondering voor de wijze,
waarop François de Malherbe na de Renaissancistische uitbundigheid van de Pléiade-dichters
1
het Franse vers geregulariseerd heeft. Hij doet dit in een beroemd geworden passage,
waarvan vooral de beginregels bekendheid hebben verworven:
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence.

Onwillekeurig dringen deze regels zich aan de geschiedschrijver van het Nederlandse epos
op, wanneer hij - na de neergang van de Bijbelse epiek in de eerste periode van de 18de
eeuw - in aanraking komt met Abraham de Aartsvader van Arnold Hoogvliet. Zózeer zelfs,
dat hij de verleiding niet kan weerstaan er een variant van te geven:
Tot eindlyk Hoogvliet kwam, en, 't eerst in Nederlant,
Het Bybelsch epos bracht in heerelyken stant.

Zowel in de uitspraak van Boileau als in mijn variant schuilt een onbillijkheid. Boileau doet
onrecht aan de grote verdiensten van Ronsard voor de Franse poëzie, en de variant
verwaarloost het feit dat Vondel met Joannes de Boetgezant het Bijbels epos reeds eerder
‘in heerelyken stant’ had gebracht. Beide uitlatingen zijn echter in zoverre juist als zij een
belangrijke ommekeer signaleren, de eerste in de ontwikkeling van de Franse poëzie, de
tweede in die van de Nederlandse Bijbel-epiek. Malherbe legde met zijn regularisatie van
het vers de grondslag voor het klassicisme; Hoogvliet opende met Abraham de Aartsvader
de mogelijkheid voor een herleving van het Bijbels epos toen dit volkomen doodgelopen
was.
Daarmee houdt evenwel de overeenkomst tussen de beide dichters op. De ommekeer,
die zij bewerkstelligen, is van tegengestelde aard. Terwijl Malherbe het Ronsardiaanse
verleden verwierp en de weg wees naar een strakkere gebondenheid, greep Hoogvliet op
de Vondeliaanse traditie van dichterlijke vrijheid terug en verbrak hij daarmee de
fundamentalistische kluisters van het Bijbel-epos.
In hoeverre hij dit bewust dan wel intuïtief heeft gedaan, valt niet met zekerheid uit te
maken. Het laatste is echter waarschijnlijk. Er is geen enkele aanwijzing dat Hoogvliet zich
zou hebben willen afzetten tegen het werk van zijn tijdgenoten. Hij ging eenvoudig zijn eigen
gang. Toen hij besloot tot het schrijven van een Bijbels epos, koos hij Vergilius en Vondel
tot zijn voorbeelden. De eerste had het model gegeven van een volmaakt heldendicht; de
tweede was tot dusver de enige Nederlandse dichter die naar dat model een Bijbelse stof
2
had behandeld. Meer dan hun
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Boileau, L'Art poétique I, vs. 131-146.
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beider werk meende Hoogvliet als basis voor zijn Abraham niet nodig te hebben. Bestudering
3
van de theorie over het epos liet hij achterwege, en evenmin schonk hij aandacht aan de
opvattingen die zijn tijdgenoten in de voorberichten van hun epische Bijbeldichten te berde
hadden gebracht. Met de Aeneis en de Joannes voor ogen werkte hij naar eigen inzicht en
intuïtie voort, zonder polemische of programmatische bijgedachte.
Voor het Bijbels epos betekent de verschijning van Abraham de Aartsvader een hernieuwd
begin. Alle epische en poëtische elementen, die in de loop van de eerste periode op
4
fundamentalistische gronden waren uitgebannen, keren bij Hoogvliet terug: het merveilleux,
de centrale idee, de dichterlijke inventio, de vrije dispositio. Alleen de biographische opzet
en de tendens tot moralisatie herinneren in zijn werk aan het onmiddellijke verleden. Voor
de rest gaat hij van dezelfde principes uit als Vondel in Joannes de Boetgezant.
Het succes van de Abraham stimuleerde tot een verdere ontwikkeling van het Bijbelse
epos in ‘vrije’ richting. Weliswaar bleef daarnaast ook iets van de geversificeerde Bijbelhistorie
zich handhaven, deels uit fundamentalistische overtuiging en deels uit poëtische onmacht
bij de auteurs, maar met de suprematie, die zij omstreeks 1725 had uitgeoefend, was het
voorgoed gedaan.
Zo won, dank zij Hoogvliet, de Vondeliaanse traditie het in het Bijbelse epos uiteindelijk
tòch, hoezeer zij in de eerste periode uitgeschakeld had geleken. Wat Joan de Haes bij
gebrek aan creatief vermogen met Judas de Verrader niet had kunnen aantonen, werd door
Abraham de Aartsvader buiten kijf gesteld: de superioriteit van het Vondeliaanse type
Bijbel-epos boven half-epos en geversificeerde Bijbelhistorie.

§ 2. De auteur
Over het leven van Hoogvliet zijn wij goed ingelicht, vooral dank zij de biographie die Jan
de Kruyff (1753-1821) in 1782 aan de dichter wijdde en waarvoor hij kon beschikken over
5
inlichtingen van diens weduwe. Het volgende is - aangevuld met enkele gegevens uit het
N.N.B.W. (VII, 620-621) - grotendeels aan deze levensbeschrijving ontleend.
Arnold Hoogvliet werd op 3 juli 1687 in Vlaardingen geboren als zoon van de reder
Johannes Hoogvliet en Katharina Paspoort, ‘beiden van deftige afkomst, en in een gelukkig
huwelijk met nog zeven andere Kinderen gezegend, van welken de jongste en oudste
vroegtijdig werden weggerukt’ (blz. 7). Toen hij 12 jaar was, werd hij op een notaris-kantoor
geplaatst, dat hij echter reeds na enkele maanden weer verliet om - ‘'t zij op ouderlijken last,
't zij op eigen verzoek’ (blz. 8) - in Dordrecht op de Bank van Lening te worden te werk
gesteld.
Gedurende zijn veeljarig verblijf in Dordrecht raakte Hoogvliet bevriend met een drietal
‘Mannen van smaak’ (blz. 9), die onder meer ook de poëzie beoefenden. Deze oudere
vrienden - van wie Tielman van Bracht zich als dichter een kleine
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Zie beneden, blz. 210 (slot van § 2).
Zie boven, blz. 200.
Jan de Kruyff, Leven van Arnold Hoogvliet, in: Leven der Nederlandsche Dichteren en Dichteressen,
uitgegeven door het Genootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’, Eerste deel (Leiden 1782). - Dit
eerste en helaas enige deel bevat de levensbeschrijvingen van Marnix van Sint Aldegonde (door Johannes
Prins), Sybrand Feitama en Arnold Hoogvliet (beide door Jan de Kruyff). Elk van deze biographieën is
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plaats in onze literatuur heeft verworven - hebben voor zijn ontwikkeling een be slissende
betekenis gehad. Gestimuleerd door hun voorbeeld en aanmoediging, ging hij ook zelf verzen
schrijven, waarbij hij echter al spoedig ontdekte dat zijn gebrek aan kennis van de klassieken
een ernstige belemmering vormde. ‘De Dichter begon dus, in den ouderdom van bijna twintig
jaaren, zich in het Latijn te oeffenen, eerst geheel alleen, vervolgens met de hulp een's
Meester's...’ (blz. 13). Ter afsluiting van deze studie besloot hij, op raad van zijn vrienden,
volgens het beproefde recept van zijn tijd ‘de vertaaling van eenig stuk te onderneemen’
(blz. 14). Hij koos daarvoor de Fasti van Ovidius, en het werk daaraan boeide hem zózeer,
dat hij zich voornam die in Nederlandse verzen over te brengen.
Intussen had Hoogvliet in Dordrecht een goede positie gekregen. Een verleidelijk aanbod
uit Amsterdam deed hem die echter opgeven en ‘na een teder afscheid van zijne bedrukte
Vrienden, in den Ouderdom van ruim 26 Jaaren’ (blz. 16) daarheen vertrekken. De zaak
liep evenwel op niets uit, zodat de jonge dichter naar Vlaardingen moest terugkeren, ‘geheel
zonder beroep, zonder kostwinning’ (blz. 17).
Vanuit zijn ouderlijk huis wist Hoogvliet zich geleidelijk een nieuw bestaan op te bouwen.
6
Twintig jaar na zijn terugkeer was hij een welgesteld burger: kashouder, en bovendien
tafelhouder in de Bank van Lening. In 1735, op 48-jarige leeftijd, trad hij in het huwelijk met
Ida van der Ruit, dochter van een van zijn Dordtse vrienden, en in 1750 werd hij in de
vroedschap van Vlaardingen gekozen. Hij overleed op 17 oktober 1763 ‘in het huis zijner
Geboorte, van waar, na zeven dagen, het Lijk, onder geleiden der geheele Stadsregeering
en van het aanzienlijkst gedeelte der Ingezetenen, plechtig werdt ten grave gebragt’ (blz.
36).
Belangrijker dan deze uiterlijke feiten is wat Jan de Kruyff ons over het dichterlijke werk
van Hoogvliet weet mede te delen, in het bijzonder over de ontstaansgeschiedenis van
Abraham de Aartsvader en de mislukking van een ‘Leven van Jezus’.
Na zijn terugkeer in Vlaardingen voltooide de dichter zijn vertaling van de Fasti en bereidde
7
er de uitgave van voor. Ziekte van zijn vader had tot gevolg, dat hij soms onder het waken
bij diens ziekbed de proeven moest corrigeren:
De zwakke Grijsaart, dit wetende, betuigde niet alleen meermaalen den Zoon
zijn genoegen over deszelvs vorderingen, maar konde zelvs, op zekeren tijd,
niet naalaaten, als in het vuur van den ernst, uitteroepen: Hoe aangenaam zoude
het mij zijn, indien dit Stuk, in plaats van het Heidensch bijgeloof optesieren, de
eer van den éénen waaren God konde bevorderen.
(blz. 20)
De dood maakte die wens tot de laatste wens van een stervende. Hoogvliet achtte zich
daaraan gebonden en koos dus voor zijn volgende dichtwerk een Bijbels onderwerp: het
leven van Abraham.
De grondigheid en het doorzettingsvermogen, die zijn studie van het Latijn hadden
gekenmerkt, bepaalden ook ditmaal zijn werk. Onafgebroken gaf hij er zijn beste krachten
en al zijn vrije tijd aan, zodat hij tenslotte volkomen overwerkt raakte en - bij het begin van
het tiende boek - gedwongen werd tot een periode van rust.
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kashouder: winkelier in (gouden en) zilveren werken (WNT VII, 1722).
Het titelblad luidt:
P: Ovidius Nasoos // Feestdagen, // in Hollandts dicht vertaalt // door // Arnold Hoogvliet. //
vignet // Te Delft en Rotterdam, // By Adriaan en Jan Daniel Beman, // MDCCXIX.

Een tweede druk volgde in 1730.
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Maar nauwelijks voelde hij zich daartoe weer in staat, of hij nam opnieuw de pen op en
schreef ‘onder een langzaamen voortgang’ de laatste boeken van zijn AbrahIam, die ‘na
8
vereischte beschaving, in den jaare 1727 voor de eerstemaal te voorschijn kwam’ (blz. 23).
Na deze zware taak tot een succesvol einde te hebben gebracht, voelde Hoogvliet zich
bezield tot een nog veel moeilijker onderneming: het schrijven van een epos over het leven
van Jezus. Hij ontwierp ‘welhaast een plan, en vertoonde hetzelve aen zijnen bijzonderen
Vriend Herman ten Kate, die juist op dien tijd het bekende Werk, de Overeenstemming der
9
Euangelisten, onder handen had’ (blz. 24). Volgens dit plan had hij mnediis in rebus willen
beginnen, en wel bij de intocht van Jezus in Jeruzalem op Palmzondag; na overleg met zijn
vriend zag hij daarvan echter af en verschoof zijn begin naar de aanvang van Jezus' prediking.
Ongetwijfeld heeft Ten Kate - die door zijn werk aan de Evangeliën-harmonie beter het
materiaal overzag - hem overtuigd van de onmogelijkheid alle belangrijke feiten uit de drie
jaren van Jezus' omwandeling op bevredigende wijze samen te persen in een
verhaal-achteraf, zoals had moeten gebeuren wanneer de intocht in Jeruzalem (en dus het
begin van de lijdensgeschiedenis) tot uitgangspunt van het epos was gekozen. Deze
veronderstelling vindt steun in de tegelijkertijd gemaakte afspraalc dat ‘de Heer ten Kate
hem van tijd tot tijd de afgedrukte bladen zijnes Werks, ter ophelderinge en schikkinge der
voorvallen, zoude doen toekomen’ (blz. 25). Daaruit valt niet anders af te leiden dan dat
Hoogvliet in principe aanvaard had, zich te voegen naar de volledigheid en chronologie van
de Evangeliën-harmonie.
‘De Dichter dan ging, volgens dit nieuwe plan, met moed aan 't werk, en maakte in weinig
tijds aanzienelijke vorderingen’ (blz. 25). Maar tenslotte liep hij vast op de onverzoenbaarheid
van dichterlijke vrijheid en Bijbelse waarheid. De Kruyff geeft het dilemma uitstekend weer:
De waarheid der Geschiedenisse vorderde een nauwkeurig en wel aan een
geschakeld verhaal der gewigtigste bijzonderheden: De Poëzij, schuw van allen
dwang, en voor het verlies haarer bevalligheden beducht, weigerde zich naar
die stijve orde te plooien, en de goede smaak van Hoogvliet werd geslingerd

8

9

In overeenstemming met deze mededeling van De Kruyff wordt steeds 1727 als verschijningsjaar van
Abraham de Aartsvader opgegeven. Het titelblad van de eerste druk vermeldt als zodanig echter 1728.
Aangezien Hoogvliet de Opdracht op 15 september 1727 dateerde, mogen wij aannemen dat het boek
omtrent de jaarwisseling is verschenen. Wellicht zijn de eerste exemplaren in december 1727 gereed
gekomen, terwijl het gros van de oplage in 1728 volgde. Ik meen, dat wij er goed aan doen het titelblad
te volgen en 1728 als het eigenlijke verschijningsjaar te beschouwen.
De mededeling van De Kruyff kan gemakkelijk tot misverstand leiden. Herman ten Kate was niet de
auteur van ‘het bekende Werk’, maar hielp zijn oom - de beroemde taalkundige Lambert ten Kate - bij
de samenstelling daarvan. Toen het boek in 1732 verscheen, waren oom en neef beiden gestorven.
Lambert ten Kate overleed op 14 december 1731; uit het lijkdicht van Hoogvliet blijkt, dat Herman hem
was voorgegaan (Mengeldichten 1738, blz. 372).- Het titelblad luidt:
Het Leven // van // onzen Heiland // Jezus Christus; // in-een-getrokken // Uit eene nieuwlyks
onderzochte schikking van // Overeenstemming // der // vier Euangelisten, // Waer in elk byna
volkomen zyne orde behoud. // Alles // In de bewoording van de Dordregtsche Overzetting:
// Met // Eenige weinige Inlasschingen in onderscheidene Letters, tot klaerder // aentooninge
van den samenhang der redenen. // Benevens // Ondergevoegde Aenwyzingen der
gelykluidende Texten, en Aenmerkingen // tot verklaringe en tot opwekkinge van
Gemoedelykheid. // Door // Lambert ten Kate Hermansz. // vignet // T'Amsterdam, // By Isaak
Tirion, Boekverkooper. 1732.
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door een' tweestrijd van plichten, die van Dichter en Historieschrijver, zonder dat
zijne kunst middel zag, om den goeden smaak in de vereeniging van beiden te
doen medestemmen.
(blz. 26)
In de Abraham was dit laatste, althans grotendeels, wèl aan Hoogvliet gelukt. Maar dat
kwam doordat de Bijbel het leven van de Aartsvader betrekkelijk schetsmatig vertelt, zodat
de dichterlijke verbeelding ruimschoots gelegenheid had voor het omkleden daarvan met
uitbreidingen en aanvullingen, die kroniekmatigheid konden voorkomen. Bij het leven van
Jezus lag dit anders. Daar waren de Bijbelse gegevens zó talrijk, zó gepreciseerd, en - dank
zij het harmonisatie-onderzoek - zó nauwkeurig gechronologiseerd, dat er voor dichterlijke
vrijheid geen plaats overbleef. Bovendien liet de eerbied voor het Goddelijke in de persoon
van Jezus niet toe, dat Hem - zoals bij een menselijke figuur als Abraham aanvaardbaar
was - op enigszins uitgebreide schaal daden, gezegden of gedachten werden toegeschreven,
die uit de verbeelding van de dichter voortkwamen. Het gevolg van dit alles was dat Hoogvliet,
bij gebrek aan dichterlijke armslag, zijn Leven van Jezus steeds meer tot een kroniek zag
worden in plaats van een epos.
Het pleit voor de echtheid van zijn dichterschap, dat hij daarin niet heeft willen berusten
en ‘het harde besluit’ nam
om den begonnen arbeid te staaken, het afgewerkte deel byna geheel te
vernietigen, en van al zynen voorraad niets in wezen te laaten, dan eenige kleene
gedenkstukken, welke, onder den naam van Euangelische Keurstoffen, in het
eerste deel der Mengeldichten zyn bewaard gebleven.
(blz. 26)
10

In de Mengeldichten, die in 1738 te Delft werden uitgegeven door Pieter vander Kloot,
vinden wij in de rubriek Euangelische Keurstoffen inderdaad een vijftal Bijbeldichten in
alexandrijnen, die tot het mislukte epos behoord zullen hebben: Herodes Jaaifeest (de
onthoofding van Johannes de Doper; 186 regels; blz. 3-10), De wondere Wynmaking (de
bruiloft te Kana; 62 regels; blz. 10-12), De Zondares aan de voeten des Heilands (92 regels;
blz. 13-16), 't Verwondert Betsaïda (de wonderbare spijziging; 70 regels; blz. 21-23), en
Verzoeking (de verzoeking van Jezus in de woestijn; 192 regels; blz. 24-30). Het is niet goed
mogelijk zich daaruit een oordeel te vormen over de aard van het grotere geheel waarvan
zij deel hebben uitgemaakt. Zo weten wij niet, of Hoogvliet er voor de fragmentarische
publikatie veranderingen in heeft aangebracht, met name - ter verkrijging van een afgerond
geheel - aan het begin en het slot. In het algemeen kan men echter zeggen, dat deze
brokstukken geen van alle het peil van de Abraham evenaren. Opvallend is vooral het
ontbreken van beeldende kracht. De beschrijvingen van de pracht op Herodes' feest en de
verleidelijkheid van Salome's dans komen niet van de grond. In Verzoeking vormt de
bijeenkomst van de Helleraad een relatief hoogtepunt, maar meer dan een matte navolging
11
van Vondel wordt door Hoogvliet toch niet bereikt. Voor het overige is de verteltrant veeleer
bespiegelend dan plastisch, memorerend dan evocatief. Daardoor zijn deze fragmenten
meer verwant aan de Bijbelpoëzie van b.v. Hendrik Schim

10
11

Een aangetrouwde neef van Hoogvliet, in 1732 gehuwd met diens nicht Jakoba Paspoort (zie het
bruiloftsdicht in Mengeldichten, blz. 304-308).
Merkwaardig is het onderscheid, dat Hoogvliet maakt tussen ‘vorst Lucifer’ en ‘Veltheer Satanas’. De
laatste is een dienaar van Lucifer en wordt door deze naar de aarde gezonden om Jezus ten val te
brengen, zoals hij dat eertijds Adam en Eva had weten te doen.
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dan aan de Abraham. Soms krijgt men de indruk, dat Hoogvliet getracht heeft met
12
‘,verrassende’ spitsvondigheden de levendigheid van zijn werk te verhogen, maar dergelijke
‘vondsten’ maken van zijn betoog nog geen werkelijk verhaal. Al met al rechtvaardigen deze
restanten de veronderstelling, dat het besluit ‘om den begonnen arbeid te staaken’ door de
dichter terecht werd genomen.
Met de mislukking van wat zijn magnum opus had moeten worden, was de scheppende
kracht van Hoogvliet feitelijk gebroken. Wel bleef hij nog poëzie schrijven, maar tot de hoogte
van Abraham de Aartsvader kwam hij niet meer. In 1740 verscheen zijn bekende hofdicht
Zijdebalen op de buitenplaats van zijn vriend David van Mollem, en in 1743 zijn Eerekroon
voor de stede Vlaardingen. Beide werden opgenomen in het Vervolg der Mengeldichten,
dat in 1753 het licht zag als laatste van Hoogvliet's publikaties.
Jan de Kruyff voegt aan zijn biographie nog een kritische bespreking van Hoogvliet's poëzie
en in het bijzonder van Abraham de Aartsvader toe. Ik laat die voorlopig rusten. Zij kan beter
aan de orde komen in een volgende paragraaf, samen met andere reacties op de Abraham.
Voor één opmerking, die De Kruyff bij zijn evaluatie maakt, dient echter reeds hier een plaats
te worden ingeruimd, omdat zij een feitelijk gegeven betreft dat tot de biographie behoort.
De dichter heeft, zo deelt zijn levensbeschrijver mee,
volgens het verhaal van eenen zijner gemeenzaamste Vrinden, lang na de uitgave
van den Abraham, openhartig verklaard [...], door het lezen van zeker Fransch
13
werkjen volkoomen te zijn overtuigd geworden, dat zijn dichtstuk aan de regelen
van het Heldendicht geheel niet beantwoordt.
(blz. 68-69)

§ 3. De uitgaven
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er in totaal veertien edities van Abraham de Aartsvader
verschenen, twaalf legitieme en twee nadrukken.

Eerste druk (1728)
14

De eerste uitgave zag in het begin van 1728 het licht bij de Rotterdamse uitgever

12

Ik geef daarvan één voorbeeld. Naar aanleiding van de verandering door Jezus van water in wijn op de
bruiloft te Kana merkt de dichter op:

Den gantschen zomer gaat de zon staâg op en onder,
En stooft met haren gloet den wyngaart; trekt het nat
Des zoelen regens door zyn' wortel tot in 't blat,
En tedre trosjes, die zy langzaam op doet zwellen,
En maakt het water in de rype Muskadellen
Door hare stralen in het eint tot zoeten wyn:
Maar in een' oogenblik, in eenen zonneschyn,
Geeft hier de Heilzon aan de smakelooze sappen
De kracht des wyns, met all' zyne edelste eigenschappen!
Een oogenblik geeft al wat een saizoen besluit!
Een straal van 't Heillicht maakt een' vollen zomer uit!
13
14

Dat zou eventueel de ten onzent veel gelezen Traité du poème épique van Le Bossu geweest
kunnen zijn (zie Deel I, blz. 158).
Zie boven, blz. 208, noot 8.
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Jan Daniel Beman, die in 1719 reeds bij de publikatie van Hoogvliet's vertaling van Ovidius'
15
Fasti betrokken was geweest. Het titelblad luidt:
Abraham, // de // Aartsvader, // in XII Boeken, // door // Arnold Hoogvliet. // vignet
// Te Rotterdam, // By Jan Daniel Beman. // MDCCXXVIII.
Het boek is een fraaie uitgave in quarto, met een allegorisch frontispice van Jan Wandelaar
die er zelf in een vers ‘Op de Tytelprent’ de verklaring van gaf. De enige andere illustratie
is een mooie gravure met het wapen van Mr. Johan van der Heim (burgemeester van
Schiedam en hoogbaljuw van Vlaardingen en Vlaardingerambacht), die boven de Opdraght
staat waarmee de dichter zijn werk aan deze magistraat toewijdde.
Na de Opdraght en het Voorberecht van Hoogvliet volgen zes drempeldichten, waarvan
de auteurs allen tot zijn onmiddellijke vriendenkring behoorden: een bewijs dat hij met zijn
Feestdagen nog geen algemene bekendheid had verworven. Voorop gaat een Latijns vers
van Joannes van Dam, van 1716 tot 1720 praeceptor aan de Latijnse school te Dordrecht
en nadien conrector in Delft (vanwaar hij in 1731 in diezelfde functie naar Dordrecht zou
terugkeren). De reeks Nederlandse lofdichten wordt geopend door de Rotterdammer Kornelis
Boon (1680-1750), een ambitieuse maar weinig talentvolle poeta minor, die zich naar zijn
16
kleine heerlijkheid ‘Engelant’, in het Land van Putten, Boon van Engelant noemde. Dan
komt de looiersfamilie Schim uit Maassluis aan het woord: eerst vader Pieter, vervolgens
zijn zoon Jacob, en tenslotte Hendrik (1695-1742) die zich tot de voornaamste Bijbeldichter
na Laurens Bake aan het ontwikkelen was. Het laatste van de drempeldichten is niet afkomstig
van één persoon, maar van een groep jonge Rotterdamse dichters en letter-lievenden, die
zich verenigd hadden in het kunstgenootschap Natura et Arte en hun vers met die naam
ondertekenden.
Dit kunstgenootschap was in 1726 gesticht door Willem van der Pot en diens
broeder Kornelis, die echter reeds in 1728 overleed. Leden waren verder Willem
Suderman, Frans de Haes, Nikolaes Versteeg, en al spoedig ook Dirk Smits en
17
Adriaen van der Vliet. De vier laatstgenoemden hebben ieder een epos op hun
naam staan, waaraan wij aandacht zullen hebben te besteden.
Daarna volgen de twaalf boeken van de Abraham, elk voorafgegaan door een tien-regelig
argumentum. Hier en daar is een noot toegevoegd, ter toelichting of ter verwijzing naar
wetenschappelijke achtergronds-literatuur.

Tweede druk (1729)
Het epos van Hoogvliet moet al dadelijk opgang hebben gemaakt. Reeds het volgende jaar
bleek een herdruk nodig. Blijkens het vrij grote aantal ‘Druk-feilen’, dat op een ingevoegd
blad tussen voorwerk en tekst ter verbetering wordt vermeld, is deze uitgave met enige haast
gereed gemaakt. Zij is geheel conform aan de eerste druk. Alleen maakte Pieter Schim van
de gelegenheid gebruik om zijn drempeldicht uit te breiden met een nieuwe aanvangs-strofe.

15
16
17

Zie boven, blz. 207, noot 7.
Zie voor hem en zijn herdersspel Dorinda (1735): P.E.L. Verkuyl, Battista Guarini's ‘ll Pastor Fido’ in de
Nederlandse dramatische literatuur, diss. Utrecht (Assen 1971), blz. 418 446.
H. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, deel III (Amsterdam 1942), blz. 438.
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Haarlemse nadruk (1734)
Beman's uitgaven van de Abraham waren niet beschermd door een Privilegie. Daarvan
maakte de Haarlemse boekverkoper Marshoorn gebruik om het werk na te drukken en zijn
piraat-editie als ‘de derde druk’ op de markt te brengen. Het titelblad van deze uitgave,
18
waarvan mij slechts één exemplaar bekend is, luidt:
Abraham, // de // Aartsvader, // in XII Boeken, // door // Arnold Hoogvliet. // De
derde druk. // vignet // Te Haarlem, // By Johannes Marshoorn. // MDCCXXXIV.
Het boekje is veel bescheidener uitgegeven dan de edities van Beman. Het heeft een
octavo-formaat, is met een betrekkelijk kleine letter gedrukt, en mist zowel het frontispice
als het wapen van Van der Heim. Verder vindt men er echter alles in terug wat de beide
voorafgaande drukken bevatten. Zelfs iets meer! ‘Ter Bladvullinge’ is na het slot van de
Abraham nog het lofdicht opgenomen, dat Hoogvliet in 1719 had geschreven voor de tweede
druk van een Uitbreidinge van Salomons Hoogliet, en Davids XLV. Harpgezang door zijn
19
vriend Tielman van Bracht.

Derde druk (1736)
Begrijpelijkerwijze waren Hoogvliet en Beman verontwaardigd over de handelwijze van
Marshoorn, en namen zij maatregelen om herhaling te voorkomen. Een beschermend
20
Privilegie werd aangevraagd, en bovendien besloten zij tot de uitgave van een eigen derde
druk, die door Hoogvliet grondig herzien was en daardoor de Haarlemse editie als onecht
zou ontmaskeren. Deze verscheen in 1736, met het volgende titelblad:
Abraham, // de // Aartsvader, // in XII Boeken, // door // Arnold Hoogvliet. // De
derde druk // Veelszins verbetert. // Met Privilegie der Ed: Gr. Mog. Heeren Staten
van Holl. en Westvriesl. // vignet // Te Rotterdam, // By Jan Daniel Beman, //
MDCCXXXVI.
De aankondiging ‘Veelszins verbetert’ is volkomen gerechtvaardigd. Van het eerste tot
het laatste Boek heeft Hoogvliet in de tekst van zijn epos tal van kleine wijzigingen
aangebracht, die in het algemeen inderdaad verbeteringen zijn. In het bijzonder werkt hij
formuleringen weg, die tweevoudig zouden kunnen worden opgevat en daardoor aanleiding
geven tot misverstand. Ook in theologicis drukt hij zich meermalen voorzichtiger of
nauwkeuriger uit. De pronominale aanduiding wordt meer in overeenstemming gebracht
met de moderne opvattingen, in het bijzonder

18
19
20

Het bevindt zich in de Stadsbíbliotheek te Haarlem (signatuur 87 A 40).
In 1738 gaf Hoogvliet dit lofdicht een plaats in zijn Mengeldichten. Men vindt het daar op blz. 403-406.
Dit Privilegie werd niet aan de uitgever verleend, maar aan de dichter. In het Voorbericht van zijn
Mengeldichten uit 1738 deelt Hoogvliet mee, dat hij deze bundel uitgeeft ‘onder de bescherninge van de
Privilegie, ons op alle onze Dichtwerken, door de Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holland en
Westvriesland, tegen alle baatzuchtige Naadrukkers verleent’. In tegenstelling tot wat de gewoonte is,
laat hij dit Privilegie echter - ‘op den raadt van verscheide eerlyke en edelmoedige Boekhandelaren’ niet in zijn boek afdrukken: ‘waar door wy ons voorrecht geenszins verliezen, vermits naar den inhoude
van dat geschrift, door de hooge Oppermagt ons genoegzame vryheit wordt gelaten om het zelve voor
onze werken te stellen, of af te laten’. - Ook in de uitgaven van de Abraham uit 1736 en daarna is de
tekst van het Privilegie niet opgenomen. Daardoor valt niet na te gaan, op welke datum het is verleend
en voor hoe lang, wanneer het werd verlengd, en wie na de dood van Hoogvliet de rechthebbende werd.
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die van Lambert ten Kate. En tenslotte worden een aantal regels, die bij nader inzien door
een wat al te gemeenzaam woordgebruik uit de verheven toon van het epos vielen,
21
‘hooghdravender’ gemaakt. Dit alles leidt echter nergens tot wezenlijke veranderingen; de
22
meest ingrijpende wijziging is het aanbrengen (op blz. 50) van een toelichtende noot.
In de volgende drukken is deze herziene tekst gehandhaafd, al wordt een heel enkele
maal nog wel eens een nieuwe wijziging aangebracht.

Vierde druk (1744)
De vierde druk is door Beman kennelijk bedoeld als onderstreping van Hoogvliet's blijvend
succes. De befaamde toneelspeler-graveur Jan Punt (1711-1779) kreeg opdracht bij elk
van de twaalf boeken een plaat te leveren, het portret van Hoogvliet door de schilder Dionijs
van Nijmegen werd gegraveerd, en enkele bekende auteurs werden aangezocht voor deze
nieuwe uitgave een lofdicht te schrijven.
Het bijzondere karakter van deze druk blijkt overigens niet uit het titelblad. Dat vermeldt
simpelweg:
Abraham, // de // Aartsvader, // in XII Boeken, // door // Arnold Hoogvliet. // De
vierde druk. // Met Privilegie der Ed: Gr. Mog. Heeren Staten van Holl. en
Westvriesl. // vignet // Te Rotterdam, // By Jan Daniel Beman, // MDCCXLIV.
Wellicht moet deze terughoudendheid worden toegeschreven aan moeilijkheden met het
gereedkomen van de platen. Hoewel het titelblad 1744 als jaar van uitgave vermeldt, is de
gravure van Hoogvliet's portret gedateerd op 1745, en wordt bij niet minder dan vijf van
Punt's platen eveneens 1745 als jaar van vervaardiging aangegeven (de overige zijn
gedateerd op 1743 en 1744). Ik durf niet uitmaken, hoe deze incongruentie moet worden
verklaard. Heeft Beman niet op de platen willen wachten en in arren moede besloten zijn
vierde druk voorlopig dan maar zonder deze uit te geven? Dat zou het titelblad kunnen
verklaren; de platen zouden dan achteraf in de nog onverkochte exemplaren zijn aangebracht.
Waarschijnlijker is volgens mij echter, dat Beman wal op de illustraties heeft gewacht en dat
de vierde druk in werkelijkheid eerst in de loop van 1745 op de markt is gekomen; het jaartal
op het titelblad zou dan toegeschreven moeten worden aan een verzuim om de te vroeg
berekende verschijningsdatum achteraf te rectificeren. Deze veronderstelling wordt gesteund
door het feit dat op blz. 323 van de Nagelaten dichtwerken van Sybrand Feitama (1764)
diens lofdicht voor de Abraham voorzien is van het onderschrift ‘Gedicht 1735, en voor 't
gemelde Dichtwerk gedrukt in 1745’. Uit het opschrift blijkt tevens, dat het vers oorspronkelijk
bedoeld was geweest voor de derde druk, waarin het echter geen plaats kreeg.
Wat de drempeldichten betreft, bleven de zes oorspronkelijke gehandhaafd, maar werden
er zes nieuwe aan toegevoegd. De auteurs daarvan waren: Pieter Langendijk, Sybrand
Feitama, Dirk Smits, Willem van der Pot, Nikolaes Versteeg en Frans de Haes. Het valt op,
dat de beide eersten gevierde dichters ‘van buiten’ zijn, terwijl

21
22

Eén voorbeeld ter illustratie. Op blz. 10 wordt ‘De veltknaap speelt een deuntje op zyne boerefluit’ gewijzigd
tot: ‘De veltknaap zingt een liet, of speelt op zyne fluit’.
In alle Beman-edities is de tekst op dezelfde wijze over de pagina's verdeeld, zodat men voor een bepaalde
plaats steeds naar dezelfde bladzijde kan verwijzen. De toegevoegde noot veroorzaakt echter één
uitzondering. In de derde t/m elfde druk zijn ten gevolge daarvan op de blz. 50 t/m 54 (einde van boek
II), vergeleken met de eerste twee edities, telkens zes regels naar de volgende pagina verschoven.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

214

de drie laatsten tot de vriendenkring van Natura et Arte behoren. Dirk Smits - die in 1737
met zijn epos Israëls Baälfegorsdienst de aandacht getrokken had en sindsdien het meest
vooraanstaande lid van Natura et Arte was - kan als schakel tussen de twee groepen worden
gezien.

Vijfde druk (1746)
De geïllustreerde uitgave vond blijkbaar gretig aftrek. Reeds in 1746 verscheen er een
nieuwe editie van, geheel conform aan de vorige.

Zesde druk (1754)
Begrijpelijkerwijze liet de zesde druk daarna wat langer op zich wachten. Het enige, dat
deze van zijn voorganger onderscheidt, is een nieuw vignet op het titelblad. Beman heeft
dat van F. van Bleyswyck vervangen door een fraaiere en meer moderne compositie van
Simon Fokke (1712-1784).

Zevende druk (1762)
Dit is de laatste druk, die tijdens Hoogvliet's leven verscheen, geheel conform aan de vorige,
afgezien van het uitgevers-adres dat thans luidt: ‘By Jan Daniel Beman en Zoon’. De ouder
wordende Jan Daniel heeft zijn zoon Hendrik in de leiding van zijn zaak opgenomen.

Achtste druk (1766)
Wellicht gestimuleerd door de rouw om Hoogvliet's dood, was de zevende druk reeds na
vier jaren uitverkocht. ‘De agste druk’ is geheel gelijk aan de vorige.

Negende druk (1776)
Daarna liet de negende druk tien jaar op zich wachten. Inmiddels was Jan Daniel Beman
vermoedelijk gestorven, want het titelblad vermeldt nu als uitgevers-adres: ‘By Hendrik
Beman’. Merkwaardigerwijze wordt er ditmaal géén melding gemaakt van een Privilegie,
wat des te bevreemdender is, omdat dit vier jaar later bij de tiende druk weer wèl gebeurt.
Moeten wij aan een omissie van Hendrik Beman denken, of was intussen het lopende
Privilegie verjaard en een nieuw niet tijdig genoeg aangevraagd?

Tiende druk (1780)
De tiende druk is weer in alle opzichten conform aan de Beman-traditie. Ook - behoudens
kleine typographische verschillen - het titelblad:
Abraham, // de // Aartsvader, // in XII Boeken; // door // Arnold Hoogvliet. // De
tiende druk. // Met Privilegie der Ed: Gr: Mog: Heeren Staten van Hollant en
Westvrieslant. // vignet // Te Rotterdam, // By Hendrik Beman, // MDCCLXXX.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

Brugse nadruk (1788)
De eerstvolgende uitgave is een Zuid-Nederlandse nadruk, waarvan mij slechts één
23
exemplaar bekend is. Het titelblad is naar dat van de Beman-edities gecopieerd en luidt
als volgt:

23

Het bevindt zich in de Universiteits-bibliotheek te Nijmegen, onder signatuur 395 C 29.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

215

Abraham, // de // Aartsvader. // In XII Boeken, // door // Arnold Hoogvliet. // Den
negensten druk. // vignet (dat van Simon Fokke voor Beman, maar in
spiegelbeeld) // Zyn te koop tot Brugge, // By J. Bogaert, Boekdrukker en
Boekverkooper, // in Sint Jacobs-straet.
Het jaar van verschijning wordt niet vermeld, maar komt wèl op het frontispice voor. Het
is dat van Jan Wandelaar voor de eerste uitgave van de Abraham, en in alle drukken van
Beman gehandhaafd. De onhandige copie (nièt in spiegelbeeld) werd blijkens het onderschrift
‘gegraveert door J.L. Waiters in Brugge’. Maar terwijl het frontispice in de edities van Beman
nooit het jaar van uitgave aangeeft, doet de Brugse copie dit wel: ‘Tot Brugge // By Joseph
Bogaert // MDCCLXXXVIII’.
Het doet vreemd aan, dat deze nadruk zich in 1788 aankondigt als negende druk, terwijl
in Rotterdam al acht jaar tevoren de tiende verschenen was. Maar wellicht was Bogaert
daarvan niet op de hoogte en berustte zijn uitgave op een exemplaar van de Abraham dat
hij (kort tevoren) bij toeval in handen gekregen had. Dat zou dan zowel een achtste als een
negende druk geweest kunnen zijn. In het eerste geval zou hij zijn editie voor een nieuwe
druk hebben willen doen doorgaan. Veel waarschijnlijker acht ik het echter, dat hij zich
baseerde op de negende druk van Hendrik Beman uit 1776. De formule op zijn titelblad ‘Zyn
te koop tot Brugge by... ’ maakt - evenals het gecopieerde vignet - de indruk te willen
suggereren, dat het hier zou gaan om een Zuid-Nederlands verkoop-adres voor de negende
druk uit Rotterdam; als die indruk juist is, ging Bogaert ongetwijfeld van deze druk uit. Is het
toeval dat op het titelblad dáárvan de vermelding van het Privilegie ontbreekt, of heeft dit
mede een rol gespeeld? De vraag dringt zich onwillekeurig op, al viel Bogaert buiten de
jurisdictie van de Staten van Holland en West-Friesland.
Buiten het titelblad is de fictie van een verkoop-adres (àls zij inderdaad bedoeld werd)
niet gehandhaafd. Wij zagen reeds, dat het frontispice Bogaert als uitgever vermeldt.
Bovendien werd het voorwerk ingrijpend gewijzigd. De Opdraght van Hoogvliet aan Johan
van der Heim is weggelaten. Van de twaalf drempeldichten zijn er slechts vier behouden:
die van Joannes van Dam, Kornelis Boon van Engelant, Dirk Smits en Frans de Haes. In
plaats van de overige werden er twee lofdichten van Zuid-Nederlanders opgenomen:
Fournier-Negre en Pieter Alleweireld. De eerste, die zich ‘Schilder’ noemt, zal wel
24
geïdentificeerd mogen worden met de schilderdichter Karel Lodewijk Fournier (1730-1803).
Alleweireld heb ik niet kunnen terugvinden; misschien was hij de vader van de Brugse
medicus Joseph Bruno Alleweirelt (1778-1850), die in de Biographie nationale de Belgique
vermeld wordt.
Het boek is, evenals de edities van Beman, in quarto-formaat uitgegeven, maar minder
royaal; in plaats van 26 werden per bladzijde 30 regels van Hoogvliet's tekst afgedrukt.

Elfde druk (1792)
De elfde druk is de eerste officiële editie, waar de naam Beman niet meer op het titelblad
voorkomt. Het vignet van deze uitgever is echter gehandhaafd, terwijl ook het frontispice
van Jan Wandelaar (met nog altijd de naam van Jan Daniel Beman als boekverkoper)
opnieuw is afgedrukt. Het titelblad luidt thans:

24

Zie voor hem: J. Smeyers, De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, in: Geschiedenis van de Letterkunde
der Nederlanden, deel VI (Antwerpen-Amsterdam z.j. [19751), blz. 329-595. Over Fournier: blz. 341 en
376-377.
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Abraham, // de // Aartsvader. // In XII Boeken, // door // Arnold Hoogvliet. // Elfde
druk. // vignet (van Simon Fokke voor Beman) // Te Amsteldam, by // Martinus
de Bruyn, // In de Warmoesstraat, het zesde Huis van de Vischsteeg, Noordzyde.
// MDCCXCII. // Met Privilegie der Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland.
Boven de Opdraght van Hoogvliet vindt men het wapen van Van der Heim terug, zoals
dat in alle Beman-edities voorkomt. Maar aan de drempeldichten is een dertiende toegevoegd:
‘Bij den elfden druk van Arnold Hoogvliets dichtwerk, Abraham, den Aartsvader’, gesigneerd
door de Amsterdamse poeta minor Jan Jordens en gedateerd: ‘Amsterdam, den 31sten van
loumaand, 1792’.
Dit alles maakt het waarschijnlijk, dat deze druk nog door Hendrik Beman werd voorbereid,
maar dat hij de uitgave vanwege dood, ziekte of anderszins niet heeft kunnen voltooien.
Martinus de Bruyn nam toen het werk (met inbegrip van het Privilegie) over en trachtte door
toevoeging van Jordens' drempeldicht het Amsterdamse karakter van de nieuwe editie nog
wat te accentueren.

‘Nieuwe uitgave’ (1841)
In het begin van 1840 verzocht de Nijmeegse boekhandelaar Thieme aan de theoloog en
dichter Bernard ter Haar (1806-1880), toentertijd predikant te Leiden, voor hem een nieuwe
uitgave van Abraham de Aartsvader te verzorgen. Deze stemde daarin toe, onder beding
dat hij Hoogvliet's epos niet zou moderniseren, maar ‘slechts in zóó verre de beschavende
hand aan zijn werk zou leggen, dat ik hetzelve van de grofste overtredingen tegen den
goeden smaak zou trachten te zuiveren; zoo dit namelijk door de verandering van enkele
woorden of regels zou kunnen geschieden’ (Voorberigt, blz. III). Op deze basis verscheen
in de loop van 1841 in quarto Ter Haar's editie, waarvan het titelblad als volgt kan worden
weergegeven:
Abraham // de Aartsvader // van // Arnold Hoogvliet. // Nieuwe uitgave. //
lithographie van J.W. Kaiser, voorstellende de geknielde Abraham na het
ontvangen van de Goddelijke opdracht Isaäk te offeren, met onderschrift:
de

‘Onnoozele Izaäk! 't geldt U! ... 't geldt U, mijn zoon! X.
bij J J.F. Thieme. // 1841.

k 25

B. ’ // Te Nijmegen,

Ter Haar liet het voorwerk volledig vervallen. In plaats daarvan gaf hij een Levensschets
des dichters, grotendeels ontleend aan de biographie van Jan de Kruyff, en een Letterkundige
geschiedenis van ‘den Abraham, den Aartsvader’ Daarna volgt het eigenlijke epos, met
weglating van de argumenta, de marginale inhouds-samenvattingen en de noten. Het geheel
wordt besloten met een reeks Aanteekeningen (blz. 273-314), ‘waarin ik’ - aldus Ter Haar
- ‘de Kritiek op de bijzondere deelen kon toepassen, en zoo wel van de aanmerkingen van
vroegere Beoordeelaars, als van eenige door mij beproefde, in het oog vallende
veranderingen het noodige verslag kon doen’ (Voorberigt, blz. V).
In de tekst van Hoogvliet bracht Ter Haar ingrijpende wijzigingen aan. Tj.W.R.

25

Zie voor dit citaat: beneden, blz. 259.
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26

de Haan heeft naar de aard daarvan een onderzoek ingesteld. Het resultaat - dat met tal
van voorbeelden wordt geadstrueerd - vat hij aldus samen:
Zo is Ter Haar er op uit, de botsing tussen vers- en zinsaksent zo veel mogelijk
ongedaan te maken. [...] [Wat de caesuur betreft, blijkt] dat Ter Haar de verssnede
van Hoogvliet meer dan eens naar het midden heeft verlegd. De soms krasse
‘overlopen’ liet Ter Haar evenwel grotendeels bestaan [...] De volkstaal is door
Ter Haar zoveel mogelijk weggewerkt: arent wordt adelaar, nu wordt thans - ja,
hij maakt bezwaar tegen het werkwoord kijken. Ook de ‘tale Kanaäns’ en de
ietwat mystieke termen kunnen Ter Haar niet geheelen-al bevallen. In het
bijzonder stoot hij zich aan het door de Statenbijbel gesanktioneerde, al te
biologische ‘uit zijnen zade’, dat steevast op ‘genade’ rijmt. Hij heeft deze wending
zo goed als altijd vervangen. Meer te prijzen is zijn behoedzame reaktie tegen
onnatuurlijke renaissance-effekten. - Ten slotte nog dit: Hoogvliet noemt de
dingen des geslachtelijken levens bij de naam; Ter Haar zegt zo iets liever langs
27
een omweg en bedektelijk.
Ik behoef hieraan niets toe te voegen. Het is duidelijk, dat de door Ter Haar uitgegeven
Abraham niet zonder meer als een twaalfde druk van Hoogvliet's epos kan worden
beschouwd.

§ 4. Inhouds-overzicht
Het is niet goed mogelijk op het Voorberecht van Hoogvliet en de door hem gebruikte bronnen
in te gaan, alvorens ons vertrouwd te hebben gemaakt met opzet en gang van zijn epos. Ik
28
geef daarom eerst een overzicht van de inhoud.
Hoogvliet's uitgangspunt was de geschiedenis van Abraham's leven, zoals hij die vond in
Genesis 11-25. Naar het voorbeeld van Vergilius laat hij zijn werk echter mediis in rebus
beginnen, en wel op het moment dat Abraham uit Kanaän naar Egypte getrokken is ‘om
daar als vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land [= Kanaän]’
(Genesis 12:10b). Daar beleeft de Aartsvader het avontuur van de schaking van zijn schone
vrouw en half-zuster Sarai door de Farao.

26

27

Tj.W.R. de Haan, Ter Haar ‘hertaalde’ Hoogvliet, in: Neerlands Vfolksleven, jrg. XVII (1967), blz. 360-380.
In dit wat rommelige, maar instructieve artikel geeft De Haan méér dan zijn titel belooft. ‘Toegespitst op
de bewerking van Ter Haar’ bespreekt hij achtereenvolgens: ‘de ontstaansgeschiedenis [van de Abraham],
de oorzaken der geweldige populariteit (godsdienst, natuurliefde, klassicisme), de kritiek en het stilzwijgen
in later jaren’ en - na de hertaling van Ter Haar - ‘het oordeel van onze tijdgenoten en onmiddellijke
voorgangers’ (blz. 360).
Ibidem, blz. 372. Ik geef één voorbeeld van Ter Haar's wegwerken van ‘de dingen des
geslachtelijken levens’. Als Loth in Sodom twee mannen - in werkelijkheid twee Engelen - herbergt,
willen de Sodomieten hem dwingen ze aan hen uit te leveren: ‘Breng ze uit tot ons, opdat wij ze
bekennen’ (Genesis 19:5c). Hoogvliet geeft dit vanaf de derde druk weer met:

Breng uit; eer wy de deur oploopen met de voeten.
Wy willen onze lust met deze mannen boeten!
(blz. 165).
Ter Haar maakt daarvan:
Breng ze uit; eer wij de deur oploopen met de voeten,
En u en hen te zaâm die weigering doen boeten!
(blz. 155)
28

In overeenstemming met de chronologische opzet van mijn studie volg ik bij citaten steeds de eerste
druk van 1728, zonder daarbij de latere wijzigingen te betrekken.
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Genesis doet deze gebeurtenis betrekkelijk kort af, in slechts tien Bijbel-verzen (12: 11-20).
Hoogvliet echter werkt ze breed uit, tot een episode die de eerste drie boeken van zijn epos
in beslag neemt.

Boek I (exordium) (66 regels; blz. 1-4)
Nadat hij - naar het vermeende voorbeeld van Vergilius - zijn vroegere werk (de vertaling
van de Fasti) vermeld heeft, gaat de dichter over tot zijn eigenlijke propositio:
29

Ja 't lust my Abram op den toght naar Kanaän
En naar Egypte, en waar die goddelyke man
Heen zwerft, op 't hoog bevel, te volgen op myn snaren;
Zyn wondren omgang met de Godtheit t'openbaren;
5 En, in bespiegeling van zyn gelove, hoop
En zuivre godtvrucht, door zyn ganschen levensloop
Te zweven; tot hy, door Godts eeuwige genade,
Den grooten Vredevorst beschouwende in zyn' zade,
Ten duistren grave daalt, in hoogen ouderdom.
(blz. 2)

Op de propositio had onmiddellijk de invocatio behoren te volgen. Maar evenals Jan van
30
Hoogstraten in De Kruisheld en wellicht door diens voorbeeld misleid, last Hoogvliet
daartussen een uitweiding in, zoals die niet in een exordiunm thuis hoort. In een aanspraak
tot ‘de Godgeleerde Schryvers’ erkent hij zijn verplichtingen aan het wetenschappelijk
Bijbel-onderzoek dat zij verricht hebben, en vervolgens wijst hij in een tweede allocutie
ongelovigen als lezers van zijn werk af: ‘'k Zing niet voor u: ik zing alleen voor Abrams
kinderen’ (blz. 3). - Daarna keert hij tot de orde van het epos terug met een lange aanroep
tot God om bezieling en hulp bij zijn onderneming.

Boek I (narratio) (566 regels; blz. 4-26)
Na een descriptio loci van Egypte tekent de dichter ons, hoe Abram - dankbaar ontkomen
te zijn aan de honger in Kanaän - in de nabijheid van Memphis zijn herderskamp opslaat.
31
Met zijn vrouw Sara heeft hij afgesproken dat zij voor zijn zuster zal doorgaan, ter
32
voorkoming van moeilijkheden met de Egyptenaren vanwege haar schoonheid. Als Sara
door een onheilspellende droom verontrust wordt, troost hij haar door de voordelen van
deze list nog eens te onderstrepen:

29

30
31

32

Enerzijds houdt Hoogvliet zich hier aan de Ovidiaans-Vondeliaanse aanhef ‘'t lust my’, die voor het
Bijbel-epos gebruikelijk was geworden. Anderzijds wijkt hij van de epische regels af, door zijn held met
name te noemen in plaats van hem omschrijvender wijze aan te duiden, zoals de traditie wilde (zie Deel
I, blz. 143) en zoals ook Vondel in Joannes de Boetgezant had gedaan.
Zie boven, blz. 63-64.
Eigenlijk had Hoogvliet hier nog de naam Sarai moeten gebruiken. Eerst bij de instelling van de besnijdenis
als Zijn verbondsteken verandert God de namen van Abrom en Sarai in: Abraham en Sara (Genesis 17:5
en 15).Ten aanzien van Abram/Abraham houdt de dichter zich daar nauwkeurig aan, maar Sara noemt
hij van het begin af uitsluitend met haar latere naam.
Genesis 12:11-13 vermeldt daarover: ‘En het geschiedde als hij [= Abram] naderde om in Egypte te
komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: Zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aanzicht;
en het zal geschieden als de Egyptenaars u zullen zien, zo zullen zij zeggen: Dat is zijn huisvrouw; en
zij zullen mij doden, en u in het leven behouden. Zeg toch: Gij zijt mijn zuster, opdat het mij wèl ga om
u, en mijn ziel om uwentwil leve’.
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Myn tedere zorg voor u heeft dezen vondt bedacht.
Wordt gy ten echt begeert, gy blyft nogh in myn maght.
Men zal den bruiloftsdagh gestaag al langer rekken,
Tot wy weêr eindelyk uit dezen oort vertrekken.
(blz. 7)

Maar het loopt anders dan Abram verwacht had. Niet een gewone Egyptenaar komt naar
de hand van Sara dingen; de Farao zelf, Apochis, begeert haar. Deze laat haar schaken en
onder de hoede van de koningin-moeder Hoffra stellen. Aan de leden van zijn Raad deelt
hij zijn besluit mee: na de zeven dagen van ‘'t feest van Isis, dat de onthouding streng gebiedt’
(blz. 20), zal hij haar huwen. Een luisterrijke bruiloft wordt voorbereid. Abram wordt als
aanstaande zwager van de Farao met geschenken overstelpt. Hij roept ‘de Godtheit te hulp,
Die hem doet berusten in zyn Albestier’ (marginale samenvatting op blz. 25).

Boek II (684 regels; blz. 27-54)
In Gods Hemelse Stad komt de Hemelraad bijeen, om middelen te beramen ter voorkoming
van de ontheiliging van Sara, die voorbestemd is de stammoeder van Christus te zijn.
Besloten wordt aan Farao ‘het geheim van Saraas echtverbont’ te ontdekken en ‘het driftigh
en wellustigh lichaam (te) slaan met harde plagen’ (blz. 36), totdat hij zich aan Gods wil
onderwerpt en Sara ongerept aan Abram teruggeeft. - Onderwijl wordt in Memphis het feest
van Isis uitbundig gevierd. Sara, ‘die in 't groot en vorstlyk huis // Hoort al het woest
geschreeu, en 't juichend feestgedruis’ (blz. 45), richt wanhopig haar jammerklachten tot
God. De koningin-moeder, die haar komt meedelen dat het huwelijk wegens ziekte van
Farao drie dagen is uitgesteld, vangt haar woorden op ‘daar zy voor de slaapzaal stont’ (blz.
47), en begrijpt wat er aan de hand is. Als de ziekte van haar zoon aanhoudt, ook diens
hovelingen daardoor worden aangetast, en nòch de artsen met hun medicijnen nòch de
priesters met hun offers de plaag kunnen doen eindigen, gaat zij in de nacht naar Farao's
kamer en onthult hem Sara's geheim:
Die Sara, die gy hebt tot uwe Bruit verkoren,
Is Abrams echte vrou, hem van de goôn beschoren.
Gy hebt ze met gewelt gerooft, aan 't hof gebraght,
En 't recht der volken, de gastvryheit, dus verkracht.
(blz. 52)

Dàt, zo betoogt zij, is ‘De misdaat, die de plaagh op uwen hals verwekt’. Verschrikt, toornig
en verdrietig aanvaardt Farao het onvermijdelijke: hij belooft dat hij Sara aan Abram zal
teruggeven.

Boek III (576 regels; blz. 55-77)
Dadelijk na zijn belofte valt Farao in een diepe en genezende slaap. De volgende morgen
ontbiedt hij Abram. Op het verwijt omtrent de status van Sara onwaarheid te hebben
gesproken, antwoordt deze: ‘'k Heb niet gelogen; maar der waarheit iets verzwegen, // Uit
vrees voor lyfsgevaar: dit sprak geen wet ooit tegen’ (blz. 59). Sara is inderdaad zijn zuster:
33
een dochter van zijn vader bij een andere moeder. - Farao raakt onder de indruk van
Abram's statige waardigheid, en vraagt hem om zijn levensverhaal. Onder het wachten op
Sara voldoet de Aartsvader aan dit verzoek. Hij vertelt van zijn geboorte in Ur der Chaldeeën,
waar hij door zijn vader Therah werd opgevoed in het geloof aan de Vuurgod; over de
pogingen van ‘Sem den
33

Vgl. Genesis 20:12.
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outvaâr’ (de zoon van Noach) hem tot het ware geloof te brengen; over zijn twijfelingen;
over de verschijning van God, die daaraan een einde maakte en hem met al de zijnen uit
Haran naar Kanaän deed trekken (Genesis 12:1-5); over de tweede verschijning van God
die hem beloofde ‘ik zal dit lant aan uwen zade geven’ (blz. 69); en over zijn verdere
omzwervingen tot de komst in Egypte. - Dan wordt Sara binnengeleid en aan Abram
teruggegeven. Deze zegent Farao en profeteert dat een- maal Egypte van de honger gered
zal worden door ‘myn' Naneef’ (Jozef),
Dien Gpdt tot heilant van Egipte zal verwekken;
Die weêr ten voorbeelt moet van grooter Heilant strekken.

(blz. 75)
Begeleid door de mannen van Farao, keert het herenigd paar naar het herderskamp terug,
Alwaar hen de avontzon, die trager scheen te dalen
Van enkle blytschap, nu geleidt met haare stralen..
(blz. 77)

Boek IV (612 regels; blz. 78-102)
Voorzichtigheidshalve verlaat Abram kort daarop Egypte en slaat zijn tenten weer op in
Kanaän, bij Bethel. Uitvoerig beschrijft de dichter het vreedzaam herdersleven dat de
Aartsvader leidt, door God gezegend met niet aflatende voorspoed:
De vruchbaarheit bewoont zyn tenten, waar ze staan.
Zyn stieren missen niet. geen koei heeft ooit misdragen.
Geen ooilam werpt te vroeg zyn lammers in de hagen.
Geen Schurft of evel treft de schapen, zacht van wol.
(blz. 83)

Er ontstaat echter twist tussen de herders van Abram en die van zijn neef Loth over de beste
weideplaatsen n waterputten (Genesis 13). Voortreffelijk tekent Hoogvliet, hoe die twist
uitgroeit tot een handgemeen (blz. 88). Loth kiest partij voor zijn herders, maar Abram brengt
hem ‘door zyne redenering tot bedaren, en stelt hem de scheiding voor, met den voorkeur
der weiden’ (marginale samenvatting op blz. 91). Loth laat dan zijn oog vallen op de
Jordaan-vlakte, die ‘Den lusthof was gelyk, weleer door Godt geplant, // Het zaligh Paradys,
34
besproeit van vier rivieren’ (blz. 92). Abram aanvaardt dit en trekt zelf naar het Westen,
waar hij zich bij Hebron vestigt. Loth's keuze richt zich al spoedig tegen hem. De vorsten
van de vijf steden uit de Jordaan-vallei (Sodom, Gomorra, Adama, Zeboïm en Zoar) komen
in verzet tegen hun leenheer, koning Kedor Laömer van Elam. Met behulp van zijn
bondgenoten weet deze hen echter vernietigend te verslaan, waarna de overwinnaars de
steden leegroven en de inwoners in slavernij wegvoeren- Onder hen óók Loth! Een vluchteling
komt aan Abram melden:
Ik zag hem zelf, ô wreet gewelt der dwinglandye!
Geknevelt en geboeit, in een' bedrukten staat,
Uit Sodom trekken met de tranen op 't gelaat.
(blz. 102)

Boek V (640 regels; blz. 103-128)
Onmiddellijk besluit Abram tot een poging zijn neef te bevrijden Hij wapent zijn mannen,
achtervolgt en verslaat Kedor Laömer, en keert triomfantelijk terug met

34

Vgl. Genesis 13:10b: ‘eer de Here Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heren ..’.
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alle gevangenen, alle buitgemaakte kudden en alle geroofde goederen. Hoewel dit alles
hem nu rechtens toekomt, behoudt hij daarvan niets voor zichzelf, maar laat de gevangenen
vrij en geeft de bezittingen terug. Uitbundig wordt hij als held en bevrijder gevierd. Zelfs
Melchizedek, de priesterkoning van Salem (Jeruzalem), komt hem eer bewijzen. - In de
Bijbel wordt de krijgstocht van Abram met slechts enkele woorden afgedaan (Genesis
14:14-16), maar Hoogvliet werkt die uit tot een levendig en kleurig verhaal, vol boeiende
details (blz. 106-121). Hij hecht aan deze episode zelfs voldoende gewicht om ze te doen
voorafgaan door een nieuwe invocatio:
Vervul den korten styl van Mozes, uwen Schryver,
Genadigh in myn dicht, en leer my, hoe uw Vrint,
Helt Abram, door uw hulp vier Koningen verwint;
En weérkeert in triumf met ryken buit beladen,
5 Begroet, gezegent van de Vorsten om zyn daden.
U heugt het heldenstuk: wy hebben 't slechts gehoort,
Of zien 't, doch in 't verschiet, getekent in uw woort,
Daar al d'omstandigheen, hoe scherp we uit d'oogen kyken,
Door wyden afstant der aaloutheit ons ontwyken.
(blz. 105)

Boek VI (528 regels; blz. 129-150)
God heeft Abram herhaaldelijk een erfgenaam en een talrijk nageslacht belrofd. Maar de
vervulling blijft uit: Sara is onvruchtbaar. In haar frustratie komt zij er tenslotte toe, Abram
te vragenvoor haar een zoon te verwekken bij haar slavin, ‘De blanke Hagar, die wy in Egipte
kochten’ (blz. 131). De Aartsvader weigert; hij vertrouwt op de belofte die God nog onlangs
in een nieuwe verschijning bevestigd heeft (Genesis 15). Maar dan houdt Sara hem voor
dat God nièt gezegd heeft ‘dat gy dat beloofde kint, // Het zaat, 't welk naar zyn woort dit
Kanaän zal erven, // Zult uit uw Sara, uwe onvruchtbre vrou, verwerven’ (blz. 136). Daarom
is wat zij voorstelt, geen ongeloof aan de Goddelijke belofte: ‘Godt werkt door middlen, en
die moet de mensch gebruiken’ (blz. 138). Tenslotte geeft Abram toe, en kort daarop is
Hagar zwanger. Daardoor voelt zij zich echter verheven boven Sara, wat tot een conflict en
35
uiteindelijk tot de vlucht van Hagar leidt. - In de hemel richt God Zich echter tot de Zoon
en zet Hem uiteen, waarom die vlucht verhinderd moet worden. Volgens het eeuwig Heilsplan
moet de zoon van Hagar evenals straks de zoon van Sara in de tent van Abram geboren
worden. Want die twee zijn voor alle eeuwen tot een zinnebeeld bestemd: de eerste van
‘Abrams vleeslyk zaat’ onder het Oude Verbond, de tweede van ‘Abrams geestlyk zaat’
onder het Nieuwe (blz. 144). Daarom krijgt de Engel des Verbonds, die Gods Zoon is, de
opdracht:
Ai daal beneden; schiet uwe Almaght aan, en stuit
De vlucht der dienstbare, en verander haar besluit;
Opdat zy weêrkeere uit de dorre woestenyen,
Om een vernedert hart aan Sara toe te wyen.
(blz. 145)

En zo gebeurt. Hagar keert naar de tent van Abram terug, onderwerpt zich aan Sara, en
baart een zoon die naar het woord van de Engel de naam Ismaël krijgt. Sara beschouwt
hem als de vervulling van Gods belofte, maar Abram kan daar niet toe komen: ‘Hy vindt den
zoon van Godts belofte nogh te wachten’ (blz. 149).
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In Genesis 16:7 wordt gesproken over ‘de Engel des Heren’. De kanttekening in de Statenvertaling
verklaart deze term als ‘het hoofd der engelen, de Here Christus‘. Hoogvliet conformeert zich daaraan.
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Boek VII (680 regels; blz. 151-177)
Dertien jaar later, als Abram 99 jaar oud is, stelt God de besnijdenis als ‘plechtigh zegel van
't genadigh heilverbont’ (blz. 152) in. Tegelijkertijd verandert Hij de namen van Abram en
36
Sarai in: Abraham en Sara. - Inmiddels is de verdorvenheid van de steden in de
Jordaan-vallei ten top gestegen en ‘liep de zonde naakt langs Sodoms breede straten’ (blz.
156). De Hemelraad besluit tot een laatste onderzoek, alvorens tot straffen over te gaan.
God zelf daalt daarvoor neer op aarde:
Thans wordt de regenboog aan 't luchtgewelf gespannen,
Waar langs Jehova met twee Englen, als drie mannen
Bekleedt door d'Almaght, op het aardtryk nederkwam..
(blz. 158)

En dan volgen de gebeurtenissen uit Genesis 18 en 19: het bezoek van de ‘drie mannen’
aan Abraham; het ongeloof van Sara, als haar binnen het jaar een zoon wordt beloofd; het
moment dat God Zich aan Abraham bekend maakt en hem de bestraffing van Sodom en
Gomorra aanzegt; het pleidooi van de Aartsvader, die weet te bereiken dat de steden
gespaard zullen worden als daarin tien rechtvaardigen worden aangetroffen; de ontvangst
van de twee Engelen door Loth in zijn huis te Sodom; de aanval van de Sodomieten op dat
huis om zich van de ‘Twee jongelingen, schoon van aangezicht en leden’ (blz. 164) meester
te maken voor hun homosexuele praktijken; de redding van Loth en zijn dochters in Zoar,
dat om hunnentwil gespaard zal blijven; het verboden omzien van Loth's vrouw, waardoor
zij in een zoutpilaar verandert; de ondergang van Sodom, Gomorra, Zeboim en Adama in
een regen van zwavel en vuur, gevolgd door het openscheuren van de aarde en het opwellen
van een onderaardse waterkolk. - De Bijbel is uiterst sober over dit strafgericht (Genesis
19:24-25), maar Hoogvliet weet de schaarse gegevens uit te werken tot een indrukwekkende
episode (blz. 169-174), die tot de best geslaagde gedeelten van zijn werk behoort. - Als
Abraham in de vroege morgen terugkeert naar de plaats waar hij voor Sodom met God
gepleit had, dan ziet hij
Hoe al dat vruchtbaar lant nu stont in vuur en vlam;
En dat'er overal een zwarte smook naar boven
Ten hemel rees, gelyk de rook van eenen oven.
(blz. 176)

God had er géén tien rechtvaardigen gevonden.

Boek VIII (596 regels; blz. 178-201)
Na de verwoesting van de Jordaan-vallei trekt Abraham naar het Zuiden en slaat zijn tenten
in de vlakte van Gerar op. En dan herhaalt zich het Egyptische avontuur. Opnieuw laat de
Aartsvader Sara voor zijn zuster doorgaan, opnieuw wekt haar schoonheid de begeerte van
de koning en laat deze haar schaken, opnieuw wordt zij door Gods ingrijpen gered. Wij
kunnen slechts bewondering hebben voor de wijze, waarop Hoogvliet erin geslaagd is
daarvan, op grond van de weinige Bijbelse gegevens (Genesis 20), een heel ander verhaal
te maken dan in zijn eerste drie boeken. Ditmaal komt de Hemelraad niet bijeen, maar grijpt
‘Godts Voorzienigheit’ rechtstreeks in. Koning Abimelech en alle mannen van zijn hofhouding
worden geslagen met impotentie, de vrouwen met onmacht om te baren en te zogen. Na
acht dagen openbaart God in een droom aan de koning wat de oorzaak is van de plaag, en
deze haast zich Sara aan Abraham terug te geven. - En nu wordt eindelijk de belofte

36

Zie boven, blz. 218, noot 31.
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vervuld: ondanks haar 90 jaren baart Sara een zoon, die Isaäk wordt genoemd. Het
herderskamp is uitgelaten van vreugde, en ter illustratie daarvan legt Hoogvliet aan de herder
Elihu een ‘Herdersgezang op de geboorte’ (marginale aanduiding op blz. 193) in de mond,
geheel in de trant van de eigentijdse pastorale poëzie bij dergelijke gelegenheden. - Op het
37
speenmaal van Isaäk herhaalt zich echter opnieuw een stuk verleden- Zoals Hagar in
eerbied was tekort geschoten tegenover Sara, zo doet nu Ismaël het tegenover Isaäk: hij
bespot hem. Sara vat dit zó hoog op, dat zij van Abraham eist: ‘Dryf deze dienstmaagt uit
met haren dartlen zoon’ (blz. 198). En God vraagt hetzelfde van hem; ditmaal komt Hagar's
heengaan met Zijn plan overeen. ‘Nu moet de liefde van myn' grooten Vader zwichten //
Voor zyn gehoorzaamheit aan Godt, en godtsdienstplichten’ (blz. 199). - Tenslotte volgt dan
nog de episode van het verbond tussen Abimelech en Abraham, die er wat los bijhangt,
maar niet achterwege mocht blijven omdat Genesis 21 (vs. 22-32) er omstandig over vertelt.

Boek IX (528 regels; blz. 202-223)
Dit boek is een eigen vinding van Hoogvliet en berust niet rechtstreeks op Bijbelse feiten.
Uitgaande van de mededeling in Genesis 21:33-34, dat Abraham langdurig in Berseba bleef
wonen, vertelt de dichter uitvoerig over de godsdienstige opvoeding die de Aartsvader daar
aan Isaäk geeft. Alles wat hij over ‘de geschiedenissen der eerste Waerelt’ (marginale
samenvatting op blz. 205) van oud-vader Sem heeft gehoord, en alles wat hij zelf in zijn
38
omgang met God ondervonden en geleerd heeft, geeft Abraham aan zijn zoon door. Daarbij
vat Hoogvliet de feiten in oratio obliqua samen, maar de bezinnende beschouwingen legt
hij rechtstreeks in Abraham's mond. Een belangrijke plaats neemt onder die laatste de
catechese over God en Zijn eigenschappen in. De diepe geloofsovertuiging van de dichter
klinkt in dit alles zó duidelijk door, dat over het algemeen de bezieling behouden en het
betoog poëzie blijft.
Zoo gaat d'Aartsvader voort, en leidt van trap tot trap,
Zyn schrandren Izaäk tot hooger wetenschap
En ware godtsvrees op, door zedelyke wetten;
En weet de Deugt meer licht en luister by te zetten,
5 Wanneer hy d'ondeugt, die op 't menschdom zegepraalt,
In al haar trekken, met een zwarte koole, afmaalt.
(blz. 218)

- In de hemel verschijnt God in Zijn Vrederaat en doet mededeling van Zijn besluit, Abraham
en Isaäk te maken tot een eeuwig symbool van de Heilsgeschiedenis:
'k Zal Izak eischen van des Vaders eigen hant,
Dat hy hem slachte, en my op 't heilig outer brand',
Om uit te beelden, welk een liefde ons heeft gedreven,
Om onzen eengen Zoon voor 's menschen schult te geven,
5 Met d'eigen vaerdigheit, die Abram toonen zal:
Hy myne Godtheit, ik den menschen ten geval'.
(blz. 221)

37
38

speenmaal: maaltijd om te vieren dat een kind niet meer aan de borst wordt gevoed.
Met één uitzondering:

Maar Chams bespotting, in zyns Vaders dronkenschap,
Om zyne naaktheid, zwygt hy voor de jeugdige ooren,
En hoe de Vader hem vervloekte in zynen toren.
(blz. 212)
Vgl. Genesis 9:20-27.
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Boek X (556 regels; blz. 224-246)
Hier bereikt Hoogvliet het hoogtepunt van zijn epos: de geschiedenis van Abraham's offer
op de Moria (Genesis 22). Het verloop daarvan is te bekend dan dat ik het behoef te herhalen.
Ik volsta met te vermelden, dat de dichter erin slaagt, de zakelijke gegevens van de Bijbeltekst
uit te werken tot een grootse episode, vol spanning en pathetiek. De wijze, waarop hij
uitdrukking weet te geven aan de simultaneïteit van Abraham's wanhoop, geloof en
gehoorzaamheid, is veelszins meesterlijk. Hetzelfde geldt voor de even liefdevolle als
voorzichtige manier, waarop de Aartsvader gedurende de driedaagse tocht naar de Moria
zijn zoon voorbereidt op de offerdood. De vrome gelatenheid, waarmee Isaäk zijn lot
aanvaardt, volgt uit de godsdienstlessen in het vorige boek, die daardoor een onverwachte
functionaliteit krijgen. - Als Abraham op de berg het offer-altaar bouwt, dalen God en de
Hemelingen tot achter de wolken neer om van nabij getuige te zijn van deze opperste
39
geloofsdaad:
Thans daalt de Godtsstat neêr, en al de Hemelvulken
Slaan 't oog nieuwsgierigh door het dundoek van de wolken
Naar Moryaas gebergte, om 't wonderwerk te zien,
Dat, tot een voorbeelt van den Heilvorst, zou geschiên.
De Hemel was nu stil; stil waren de Englereien;
De heilge lofzang zweeg, ook zwegen de schalmeien;
Ja zelfs de heilbazuin der Serafynen zweeg.
Nu staat het hemelhof en al de raatzaal leeg.
't Almachtigh Wezen, met zyn' Raat van eigenschappen,
Rydt op de wolken, om op d'aarde neêr te stappen.
(blz. 237)
40

Het is ‘de groote Goël’ zelf - God de Zoon - die op het laatste ogenblik het offer verhindert.
En dan wordt aan Abraham in een visioen de toekomst van zijn geslacht getoond tot aan
de offerdood van Christus - ‘het Tegenbeelt zyns Izaks’ (blz. 243) -, Diens opstanding en
hemelvaart. - Het boek sluit met een weidse allegorie van de (zedelijke) triumftocht op de
zegekoets van het Heilgeloof, bij de terugkeer van Abraham en Isaäk naar Berseba.

Boek XI (512 regels; blz. 247-267)
Sara sterft en wordt begraven in de spelonk van Machpela. - Abraham zendt zijn huisbezorger
Eliëser naar Haran in Mesopotamië, om daar onder zijn achtergebleven verwanten een
vrouw voor Isaäk te zoeken; hij wenst voor zijn zoon geen dochter uit ‘'t Afgodisch nageslacht
van den vervloekten Cham: // (Men wacht den Heilvorst uit geen' goddeloozen stam.)‘ (blz.
257). - Zelf besluit hij tot een nieuw huwelijk met Ketura. Wanneer Eliëser met Rebekka uit
Haran terugkeert, wordt dan ook een dubbele bruiloft gevierd:
Zoo krygt myn oude Helt een frissche en jonge vrou:
En zoo wordt Izak nu vertroost in zynen rou
Om moeder Saraas doot, daar hy in teedre banden
Wordt door de huwlyksmin met haar fluweele handen

39
40

Deze passage is ongetwijfeld geïnspireerd door de ‘hemelsche vertooning’ bij de doop van Jezus in de
Jordaan, zoals Vondel die beschrijft in Joannes de Boetgeozant III, vs. 394-399. Zie Deel I, blz. 650.
In de kanttekening bij Genesis 22:11 interpreteert de Statenvertaling (ook hier) ‘de Engel des Heren’ als
‘den Zoon Gods, blijkende uit het einde van het 12 vs. en het gansche vervolg dezer historie’.
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Gekoestert, en gestreelt met al het zoetste zoet,
Dat d'eelste wellust geeft aan een verlieft gemoet.
(blz. 267)

Boek XII (narratio) (464 regels; blz. 268-286)
Terwijl Ketura zes zonen aan Abraham schenkt, blijft Rebekka onvruchtbaar. Eerst na 20
jaar geeft zij geboorte aan een tweeling: Esau en Jakob. Abraham ziet hen nog opgroeien,
en herkent met profetische blik in Jakob de kleinzoon ‘die na dezen // Zal d'Erfgenaam van
Godts verbontbeloften wezen‘ (blz. 273). - Maar hij weet nu ook zijn levenseinde nabij. Hij
treft zijn laatste maatregelen en wacht op de dood. Zijn vrome sterven wordt door Hoogvliet
41
omstandig beschreven als een voorbeeld van euthanasia.

Boek XII (‘Besluit’) (44 regels; blz. 286-288)
Naar het voorbeeld van de Aeneis had er op de dood van Abraham niets meer behoren te
volgen. Maar Hoogvliet richt zich hier naar dat van zijn geliefde dichter Ovidius en sluit zijn
werk af met een Christelijke variant op diens ‘Iamque opus exegi’ aan het slot van de
Metamnorphoses:
Nu is myn taak volwrocht, myn dichtwebbe afgeweven.
42
'k Heb twalif boekjes van Helt Abraham geschreven;
Dien grooten man, schier van zyn wieg tot aan zyn graf,
Op alle toghten, van zyne eerste roeping af,
Tot daar hy zegepraalt in d'opperhemelbogen,
Op vlugge vleuglen van de Dichtkunst naargevlogen.
(blz. 286)

Daarop laat hij een ‘Vergelyk van dit werk met oude dichtstukken’ (marginale samenvatting
op blz. 287) volgen. Homerus zong van strijdbare helden, Vergilius van ‘Eneäs, den Trojaan’
die zijn vader uit het brandende Ilium redde:
Ik heb gezongen van den grooten Abraham,
Die zynen Vader mede uit Ur, de Vuurstat, nam,
En hem, op Godts bevel de vaderlyke muuren
Onttoog, en 't smooken der afgodische outervuuren.
(blz. 287)

41

Zie boven, blz. 150. Wanneer de Aartsvader eindelijk uitroept: ‘ô Heilant! waerom toeft ge? ai haast u.
sta niet stille’ (blz. 282), dan verhoort God dit gebed en zendt

Twee geesten, vlugger dan de vlugge noordewint
Naar 't schaduwryk gewest des doots, om dien beminden,
En trouwen Godtsvrint van de sterflykheit t'ontbinden.
(blz. 283)

42

Door juichende Hemelingen wordt Abraham's ziel ‘Geleidt ter bruiloft van het Lam in d'eeuwigheit, // Daar
hem verzadiging van vreugt was toebereidt’ (blz. 285). Op aarde zetten Isaäk en Ismaël zijn stoffelijk
overschot bij, in de spelonk van Machpela waar dat van Sara reeds rustte.
boekjes: letterlijke vertaling van libellos, waarmee Ovidius in Tristia II, 549, de ‘boeken’ van zijn Fasti
aanduidt. In het Voorbericht van zijn Feestdagen (zie boven, blz. 207, noot 7) citeert en vertaalt Hoogvliet
deze passage, waarbij hij libellos met ‘boekjes’ weergeeft. - Met ‘twalif boekjes’ worden hier dus de twaalf
‘boeken’ van de Abraham bedoeld. Terecht heeft J. te Winkel opgemerkt, dat wij in het verkleinwoord
daarom géén ‘gemaakte nederigheid of althans jacht op al te groote eenvoudigheid’ mogen zien
2
(Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V, Haarlem 1924, blz. 222).
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De ‘Helt van Sulmo’ (Ovidius) zong ‘van zyn goden en hun vormveranderingen: // Al schrandre
fablen en geleerde beuzelingen:’
Ik van de Godtheit, die het ongenaakbaar licht
Bewoont: van Godt begint en eindigt myn gedicht.
(blz. 287)

Hoogvliet is er zich diep van bewust, dat - om met Vondel te spreken - ‘de Zonne des heyligen
43
Geestes alle Heydensche sterren met haren glans uyt doet’. En hij weet óók, dat hij zijn
werk niet in eigen kracht had kunnen volbrengen. Daarom richt hij zich tot God:
U zy de lof, de dank, al d'eer en heerlykheit:
En zoo de waerelt my ooit lof of eer wil geven;
Die komt U toe: die werde alleen U toegeschreven;
Want gy bliest door uw kracht myn ziel, al van 't begin
5 Tot aan het einde van myn werk, den yver in.
(blz. 287)

Het ‘Besluit’ van Hoogvliet vertoont een sterke verwantschap met dat van Dirk Smout in zijn
44
Evangeliën-harmonie. Maar ik geloof niet aan beïnvloeding. De Vlaardinger dichter kende
Ovidius te goed om een ander uitgangspunt nodig te hebben.

§ 5. Voorberecht en bronnen
In zijn Voorberecht zet Hoogvliet uiteen, hoe hij zijn taak als Bijbel-epicus heeft opgevat, en
noemt hij tevens enkele van zijn bronnen. De annotatie bij het eigenlijke werk vult deze
opgave aan en kan dus beschouwd worden als een voortzetting daarvan. In overeenstemming
hiermee bespreek ik beide in samenhang met elkaar.

Het Voorberecht
De dichter begint met zijn held voor te stellen als de grootste van alle groten, die hij zou
kunnen bezingen. Want Abraham is ‘voorzeker de gezegentste en roemruchtighste
Personaadje (men zonder met allen eerbiedt uit den Heilant der waerelt, den Heere Jesus
Kristus) die de eeuwen immer zagen’. Zijn grootheid blijkt uit het feit dat niet alleen de Bijbelse
auteurs hem vermelden, maar ook profane geschiedschrijvers van hem gewagen, zij het
‘hier en daar met fabelachtige vertellingen en omstandigheden bezwalkt’.
Hoezeer echter de geschiedenis van Abraham ‘met een wolk van heilige en onheilige
getuigen omringt is’, er blijft toch nog veel onzeker of onduidelijk:
waarom wy, in 't behandelen dezer stoffe, met de Godtgeleerden, niet zelden
met de waarschynlykheit hebben moeten raatplegen, en voorzichtiglyk gissen:
twee vryheden, die de geleerde Uitleggers der heilige bladen zich toe-eigenende,
niemant met recht den Dichter kan weigeren; want dien staat het, naar den aart
en eigenschap zyner kunste, met den Teekenaar en Schilder, vry, zyn tafereel,
naar de vinding van zyn' geest, met lyst- en loof- en bywerk op te schikken; door
aangename vergezichten en verschieten ruimte in zyn stuk te

43
44

In het ‘Aenden Lezer’ vóór Hierusalem verwoest (WB II, blz. 95, reg. 259-260). - Het hele ‘Vergelyk’ van
Hoogvliet herinnert trouwens aan het betoog van Vondel aldaar, blz. 93-95, reg. 227-260.
Zie boven, blz. 157-158.
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schilderen, en zelfs, als hy in heilige stoffe de Waarheit in het licht en op den
voorgront houdt, dagh en schadu zoodanigh te leggen als de ordening van zyn
konststuk vereischt.
Wij herkennen in deze uiteenzetting dadelijk Vondel's principe van het recht op dichterlijke
vrijheid, óók ten aanzien van Bijbelstof. En de uitvoerige vergelijking tussen dichter en
schilder rechtvaardigt het vermoeden, dat Hoogvliet's betoog goeddeels berust op Vondel's
‘Aan den Lezer’ aan het slot van Joannes de Boelgezant, waar dezelfde parallel wordt
45
getrokken. Nieuw is echter het beroep op het voorbeeld van de Godgeleerden, dat Hoogvliet
daaraan vooraf doet gaan en dat in zijn argumentatie een sterk punt vormt: de dichter is met
zijn ‘voorzichtiglyk gissen’ in het meest onverdachte gezelschap! Hoogvliet's verwijzingen
naar zijn bronnen zijn zeker niet in de laatste plaats bedoeld om daaraan telkens weer te
herinneren.
Uit de slot-alinea van het Voorberecht blijkt, dat Hoogvliet er zich van bewust was, niet
volgens de contemporaine kunstopvattingen te werk te zijn gegaan. Hij hoopt, dat zijn
‘oordeel- en dichtkundigen Lezer’ zich zal weten vrij te houden van
dat knibbelzuchtigh vooroordeel, waardoor men alles, wat nieu is, fluks
verwerpe, zoodra men 't niet evenredigh overeenkomstigh bevindt met deze of
46
gene willekeurige wet, door uitheemschen opgeworpen, en onze vrye kunst als
een lastigh juk op den halze gelegt. ik heb de waarheit niet naar vreemde wetten
47
willen buigen, of naar myn hant stellen gelyk de Schilder zyn Leêman ; maar
dezelve in zyn natuurlyken stant bewaart, en myne Geschiedenis, waarin we
byna ten midden invallen, haren eigen loop gelaten.
Als ik deze passage goed begrijp, doelt de dichter op de regels van het Frans-klassicisme,
die weliswaar in de eerste plaats op de tragedie waren gericht, maar ook in meer algemene
zin als normatief golden. Wat hij zeggen wil, is dat hij niet, overeenkomstig die regels, de
historiciteit ondergeschikt heeft gemaakt aan de waarschijnlijkheid door het aanbrengen van
48
veranderingen in de behandelde stof. Hij heeft de waarheid géén geweld aangedaan en
de geschiedenis van Abraham ‘haren eigen loop gelaten’. Met andere woorden: de dichterlijke
vrijheden, die hij zich veroorloofd heeft, tasten de Bijbel-getrouwheid van zijn werk niet aan.

Bronnen, vermeld in het Voorberecht
Ter illustratie van die vrijheden geeft de dichter twee sprekende voorbeelden, waarbij hij
tevens zijn ‘bronnen’ aanduidt.
A. Zijn eerste voorbeeld betreft de schaking van Sara door Farao in Boek I-III. Uit het
Bijbelverhaal blijkt dat Farao niet onmiddellijk gemeenschap met Sara zocht, maar ‘dat'er
een tusschentyt en uitstel van 't huwelyk, en de reden waarom dien gedwongen echt niet
werd voltrokken, ongemelt blyft’. Tal van Bijbel-onderzoekers hebben naar de verklaring
voor dit uitstel gezocht:
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WB IX, blz. 794. Vgl. ook Deel 1, blz. 667.
Bedoeld zijn de Fransen.
Leêman: houten pop met verstelbare ledematen, die door kunstschilders als model werd gebruikt
(WNT VIII, 1261).
Zoals b.v. Lucas Rotgans en Balthazar Huydecoper blijkens hun voorberichten veranderingen hebben
aangebracht in de door hen gedramatiseerde geschiedenissen: de eerste in Eneas en Turnus (1705) en
Scilla (1709), de laatste in Achilles (1719).
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men kan'er verscheide gissingen op vinden by den doorgeleerden W: Goeree
in zyne Mosaïsche Historien; dogh alle zonder eenige zekerheit of bewys,
waarom ik met gelyk recht meen te mogen stellen, dat de hoogtyt van Isis, by
de Egiptenaren zoo pleghtigh geviert, is tusschen gekomen, die alle vreugde
verboodt, tot de Osgodt Apis zich vertoonde.

Hoogvliet erkent dus op dit punt van Goeree te zijn afgeweken en een - bijzonder gelukkige!
- eigen vinding als verklaring te hebben ingelast. Indirect geeft hij daarmee tevens te kennen,
49
van Goeree's werk gebruik te hebben gemaakt. Bij nader onderzoek blijkt, dat dit na de
Bijbel zelfs zijn voornáámste bron is geweest en dat de Abraham er diepgaand door werd
beïnvloed.
Wij zijn de fenomenale polyhistor Willem Goeree (1635-1711) terloops al tegengekomen
als een van de auteurs, naar wie Arnold Houbraken in zijn annotatie bij De Kruisheld van
50
Jan van Hoogstraten verwijst. Hier gaat het om zijn Mozaize Historie der Hebreeuwse
51
Kerke, die in vier folianten zogenaamd anoniem (‘Door een Liefhebber der Joodse
Oudheeden’) verscheen; de anonimiteit wordt echter doorbroken door de mededeling onder
het vignet: ‘Gedrukt voor den Autheur, en worden te Koop gevonden // Tot Amsterdam // By
desselfs Zonen, Willem en David Goeree, op de // Louwrier-Gragt, tussen de Konijne en
Haase-Straat, in 't Jaar 1700’. De ‘doorgeleerde’ schrijver heeft daarin alles bijeengebracht
wat er naar aanleiding van de Mozaïsche boeken was of kon worden opgemerkt, en daaraan
zijn kritische beschouwingen vastgeknoopt.
Voortdurend is merkbaar, dat Hoogvliet dit standaardwerk heeft geraadpleegd. Ik geef
een drietal voorbeelden.
1. Hoewel dit door sommigen ontkend wordt, meent Goeree met vele anderen ‘Dat
Abraham tot aan zijn Mannelijke Ouderdom, met den valszen Godsdienst is behebd
geweest’ (1,33). - In zijn derde Boek laat Hoogvliet dit door de Aartsvader als een feit
52
aan Farao vertellen.
2. In mijn inhouds-overzicht van het vijfde Boek heb ik gezegd, dat Hoogvliet de krijgstocht
53
van Abraham tegen Kedor Laömer tot een levendig en kleurig verhaal uitwerkt. Het
uitgangspunt voor deze uitbreiding werd hem echter aan de hand gedaan door Goeree,
die over de nederlaag van de Elamitische koning opmerkt: ‘Waar uyt het ons dan niet
swaar kan vallen, bedenklijk te houden; Dat mogelijk deze Vyanden, in den Nagt
vermoeyd van hun dagelijkze arbeyd, en aantogt, by menigte zig zullen te slaape
geleyd hebben; andere in den Wyn verzopen, en met zorgeloosheyd bedwelmd; gants
ongereed, en alzoo veel te swak, om d'aanvallende Troepen aan alle zyden wederstand
te bieden...’ (I, 107). Vooral de suggestie van dronkenschap is door Hoogvliet dankbaar
aangegrepen en benut.
3. In Hoogvliet's beroemde beschrijving van de ondergang van Sodom en Gomorra (boek
VII) zijn duidelijk details verwerkt, die ontleend zijn aan de indrukwekkende uitslaande
plaat van deze ondergang in Goeree's boek, alsmede aan diens toelichting daarbij. Zo
valt op, dat er in Genesis 19:24-25 niet over vernietigend water gesproken wordt. Bij
Goeree gebeurt dit echter wèl: hij vermeldt het tomeloze
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Goeree's naam wordt in de eerste twee drukken verder nergens genoemd. Vanaf de derde druk wordt
er nog eens naar hem verwezen in de noot, die toen op blz. 50 werd toegevoegd.
Zie boven, blz. 52, noot 19, en blz. 74.
De volledige titel beslaat vrijwel de gehele titelpagina!
Zie boven, blz. 219.
Zie boven, blz. 221.
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geweld van het water ‘tot dat de gantze Opstal deezer Vlakte [...] in den Afgrond
Verzonk, en met dat Vloek-Water overstulpt wierd; gelijkze noch is tot op huyden
deezen Dag’ (I, 302). Ook bij Hoogvliet heeft het water zijn aandeel in de algehele
54
vernietiging.
Niet altijd volgt de dichter zo gedwee zijn bron. Wanneer b.v. Goeree instemt met Calvijn
die Abraham's verzwijgen van zijn huwelijk met Sara veroordeelt als gebrek aan geloof in
God (I, 72), neemt Hoogvliet dat niet over. Het zou afbreuk hebben gedaan aan de grootheid
55
van zijn held, en bovendien is deze veroordeling niet Bijbels gefundeerd. Een tweede
voorbeeld van afwijking is de reeds besproken inlassing van het Isis-feest als reden voor
het uitstel van Farao's huwelijk met Sara.
Bij dat laatste dient echter te worden opgemerkt, dat de beschrijving van dit feest
desondanks toch weer op gegevens van Goeree berust. In zijn tweede deel, dat handelt
over het verblijf en de onderdrukking van de Israëlieten in Egypte, behandelt deze uitvoerig
verschillende aspecten van ‘Egyptize Zaaken tot die der H. Historie betragt’ (II, 414-804).
Onder die ‘Zaaken’ neemt de godsdienst een belangrijke plaats in, en daarbij komt uiteraard
ook de geschiedenis van Isis en Osiris ter sprake. Het Isis-feest wordt omstandig beschreven,
met o.m. een citaat van bijna dertig regels over de Apis-dienst ‘gelijk de Tooneel-Spél-Digter
deeze Staat [= stoet, processie] niet onzinrijk heeft afgeschilderd’ (II, 572). Dat citaat blijkt
ontleend te zijn aan het tweede bedrijf van Vondel's Joseph in Egypten, waar Potiphar door
56
een levendige beschrijving Jozefs belangstelling voor het Apis-feest tracht te wekken. - Bij
Hoogvliet (blz. 39-42 en 43-44 in Boek II) vinden wij talloze details uit Goeree en zelfs een
57
enkele reminiscens aan Vondel terug.
Tenslotte vermeld ik nog, dat de opsomming van ‘onheilige getuigen’ over Abraham aan
het begin van het Voorberecht eveneens goeddeels aan Goeree (I, 438) is ontleend, al doet
Hoogvliet een keuze uit de genoemde namen en voegt hij er van elders enkele andere aan
toe.
B. Een andere autoriteit noemt de dichter in verband met zijn verbeelding van de Hemelraad
in Boek II. Hij beschrijft daar die Raad als een vergadering van Gods Eigenschappen. In
zijn Voorberecht zegt hij, niet te verwachten dat deze verbeelding zijn lezers
tot een kwaat denkbeelt zal trekken, gelyk zeker Godtgeleerde my zeide te
vreezen; alsof de persoonlyke verbeeldinge [= personificatie] van ydere
Eigenschap van het allervolmaakste Opperwezen een deelbaar denkbeelt, tegen
58
deszelfs zuivere Eenvouwigheit , den Lezer inboezemen zoude: hier voor meene
ik alle mogelyke zorge gedragen te hebben: voor 't onverstant kan men zich niet
wapenen..
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Zie boven, blz. 222.
Overigens laat Hoogvliet éénmaal ook een Bijbelse relativering van Abraham's geloof vervallen. In Genesis
17:17 wordt verteld, dat de Aartsvader ‘op zijn aangezicht viel en lachte’ bij de gedachte dat hij op zijn
honderdste jaar nog een zoon zou krijgen, zoals God hem beloofde. Daarvan is in de Abraham niets
terug te vinden.
Het citaat bij Goeree betreft de regels 490b-518 (WB IV, blz. 174-175).
Vondel zegt over Apis: ‘De kopre poorten gaen voor zijn geloey strax open’ (reg. 512). Vgl. daarmee
Hoogvliet (blz. 44): ‘.. Of de Osgodt naderde, en begon geloei te maken; // De kopre tempeldeur te knarsen
en te kraken, // En langsaam t'openen’.
Eenvouwigheit: Eén- en ondeelbaarheid.
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Hoogvliet meent slechts gedaan te hebben wat de Bijbel ook doet. Herhaaldelijk worden
daar, ter tegemoetkoming aan ons menselijk onbegrip, bepaalde aspecten van Gods
ondeelbaar Wezen ‘als onder de zinnebeelden van menschelyke leden, ja hertstoghten
voorgestelt’ - met name in de poëtische boeken, ‘alsof de H: Geest zelf hiertoe meer vryheit
aan de Dichtkunst vergunde’. Ook Johannes Vollenhove (1631-1708) maakte in een der
59
strofen van zijn Kruistriomf van die vrijheid gebruik, waarbij hij ‘de gedachten van den
schrandren Kaspar van Baarle, in zyne redenvoeringe over de kribbe van Christus, op het
spoor volgt’. Uit dit laatste valt af te leiden dat niet Vollenhove, maar Barlaeus de eigenlijke
autoriteit is, op wie Hoogvliet zich beroept.
Het gaat hier om de Homilia in Praesepe sive Nativitatem Domini & Servatoris nostri Iesv
Christi, die Barlaeus op 27 december 1636 in het Amsterdamse Athenaeum Illustre had
uitgesproken en die in 1637 te Amsterdam bij Johannes Blaeu het licht zag. Op blz. 19
daarvan wordt de controversia tussen Gerechtigheid en Genade geschetst, in verband met
de zondeval van de mens. Barlaeus voert beide sprekende in, met - soms licht geadapteerde
- Bijbelteksten- Tenslotte treedt (Gods) Wijsheid bemiddelend op, ‘& ita de rerum summa
statuit: ut & justitiae divinae satisfieret, nec minus se explicaret misericordia’ (en besliste
zodanig over het geschilpunt, dat aan de Goddelijke gerechtigheid werd voldaan en de
deernis evenzeer tot uitdrukking kwam), uiteraard in het plaatsvervangend lijden van Christus.
Terecht kon Hoogvliet daarin een rechtvaardiging voor zijn voorstelling van de Hemelraad
60
zien.

Bronnen, vermeld in de noten
Niet alle achtergrondsliteratuur, waarnaar Hoogvliet in zijn noten verwijst, heeft hij zelf onder
ogen gehad. Meermalen vermeldt hij namen en titels uit de tweede hand, al is het niet altijd
mogelijk met zekerheid uit te maken, waar dit het geval is. Enig houvast bieden de incidentele
verwijzingen naar de betrokken bladzijden in een bepaalde bron; als de dichter zo expliciet
is, mogen wij aannemen dat hij die inderdaad geraadpleegd heeft. Ook de formulering van
zijn noten geeft soms een indicatie. Op deze en dergelijke gronden kom ik - met de nodige
slagen om de arm - tot de volgende lijst van rechtstreekse bronnen (in de volgorde van de
noten, waarin zij worden genoemd):
a Flavius Josephus, Van de Oudheyd der Joden tegen Apion (opgenomen in alle uitgaven
van Josephus' werk)

In het eerste Boek noemt Josephus ‘de eerste koningen van Egipte’. Hoogvliet
ontleent daaraan de namen voor de Farao die Sara schaakte, diens voorgangers
61
en diens zoon.

59

De strofe wordt in haar geheel door Hoogvliet geciteerd:
Wat heil vol wondren, wat vertooning
Verneemt myn ziel aan dezen staak [= het kruis]!
Hier vinde ik Godts verbolge wraak;
En hier genadige verschooning.
Rechtvaardigheit hiel aan om straf;
Genade dong om vry geleide,
Hier tradt Godts Wysheit tusschen beide,
Die ze allebei voldoening gaf.
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Die voorstelling komt beneden nader ter sprake in § 7 (Het merveilleux in de‘Abraham’).
Hoe hij aan de naam Hoffra voor de koningin-moeder gekomen is, heb ik niet kunnen achterhalen.
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b Amold Moonen, Abrahams roeping uit Ur der Chaldeen [...] (in Predikaatsien)
('s-Gravenhage 1715)
c Flavius Josephus, Joodsche Oudheden, of Historie der Joden (Antiquitates Judaicae)
d Adriaan Reland, Palestina opgeheldert, of de geleegentheid van het Joodse Land uit
de Gedenkstukken der Ouden getrokken, en op vaster gronden als voorheen bewezen
62
en aangetoond (Utrecht 1719)

Dit standaardwerk, dat zich tot de archaeologische opgravingen aan het begin
van de 20ste eeuw heeft gehandhaafd, is de bron geweest voor Hoogvliet's
aardrijkskundige kennis van Kanaän.

e Jacobus Perizonius, Aegyptiacarum originum & temporum investigatio (de eerste druk
is mij niet bekend; ik gebruikte een editie uit 1736)
f Geerlof Suikers, Algemene Kerkelyke en Wereldlyke Geschiedenissen des bekenden
63
Aardkloots, deel I (Amsterdam 1721)
g Jacques Basnage de Beauval,64 Antiquités judaïques (Amsterdam 1713)

De drie laatstgenoemde werken worden door Hoogvliet (noot op blz. 264-265)
genoemd in verband met de opvatting, dat men de goden der Egyptenaren ‘van
de Vaderen die voor den zontvloet leefden moet afleiden’. De dichter laat dan
ook in zijn elfde Boek Abraham betogen, dat Isis en Osiris teruggaan op Eva en
Adam (blz. 264). In zijn noot beroept hij zich daarvoor op een mededeling van
Suikers: ‘Maar Meursius brengt, volgens de aantekening van den heere G.
Suikers, de geschiedenis van Isis en Osiris op die van Adam, en Eva; waar mede
overeenstemt de zeergeleerde Basnage in zyne Antiquitez Iudaïques II' tome
Pag: 488’. Hoogvliet begaat hier een verwarrende onnauwkeurigheid. De
Nederlandse historicus en Graecus Joannes Meursius (1579-1639) heeft nooit
iets over de oud-Egyptische godsdienst gepubliceerd. Niet hij wordt dan ook door
Suikers (deel I, blz. 9, noot m) als verdediger van de bewuste opvatting genoemd,
maar Wormius: d.i. de Deense bisschop Christiaan Worm (1672-1737), met
verwijzing naar diens De corruptis antiquitatum ebraearum apud Tacitum &
Martialem vestigiis libri II (Kopenhagen 1693).
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De Nederlandse bewerking van Reland's eerder verschenen Palestina ex monumentis veteribus illustrata,
et Chartis Geographicis accurationibus adornata (Utrecht 1714).
Dit is de eerste Nederlandse wereldgeschiedenis. De rechtsgeleerde Geerlof Suikers (1669-1717) heeft
zijn reuzenwerk niet kunnen voltooien. Na zijn dood werd het ten einde gebracht door Isaäk Verburg,
dezelfde die Fénelon's Télémaque vertaalde (zie boven, blz. 27-41).
Een Hugenoot (1653-1723), die na de herroeping van het edict van Nantes naar Holland uitweek en daar
achtereenvolgens predikant was in Rotterdam en Den Haag.
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§ 6. Vier beschouwingen over de ‘Abraham’
De beredeneerde waarderingsgeschiedenis van Hoogvliet's Abraham zou een boeiende
65
studie opleveren. Wij zouden er daarin getuige van zijn, hoe aan het einde van de 18de
en het begin van de 19de eeuw de oorspronkelijke bewondering plaats maakt voor een
toenemende kritiek, die tenslotte uitmondt in de geringschatting en onverschilligheid van
vandaag. Het volgen van deze ontwikkeling valt buiten het bestek van mijn studie. Ik kan er
echter niet aan ontkomen, de voornaamste punten aan te geven die bij de discussie in het
geding zijn, omdat ik bij mijn evaluatie van Hoogvliet's epos daarmee rekening zal dienen
te houden. Ik laat hier dus een korte weergave volgen van vier beschouwingen over Abraham
de Aartsvader, die ik in dit verband zowel belangrijk als karakteristiek acht. In chronologische
volgorde zijn het die van Jan Macquet, Jan de Kruyff, Bernard ter Haar en Jan Koopmans.

Macquet over de ‘Abraham’ (1780)
66

De verhandeling van Macquet Over den Abraham den Aartsvader van Arnold Hoogvliet is
reeds aan de orde geweest in het eerste deel van deze studie. Daar was het mij echter te
doen om de theoretische opvattingen over het epos, die Macquet ten beste geeft, en liet ik
67
zijn kritische opmerkingen over de Abraham zoveel mogelijk buiten beschouwing. Hier doe
ik het omgekeerde, al valt een enkele herhaling niet altijd te vermijden.
Macquet begint met de vraag, of Abraham de Aartsvader ‘een Waer Heldendicht’ (blz.
147) mag worden genoemd. Om daarop het antwoord te vinden, toetst hij allereerst
Hoogvliet's werk aan zijn definitie van het epos, en met name aan wat hij als de meest
beslissende factor beschouwt: eenheid van handeling. Daarbij komt hij tot een positieve
conclusie:
Abrahams geloof, en zijne togten op dat Geloof maken de eene daed uit van
den Aertsvader. Het Geloof van Abraham is het zelfde bij Hoogvliet als de
Gramschap van Achilles bij Homerus. (blz. 150)
Verder stelt hij vast, dat Abraham als ‘schoon karakter’ de helden van Homerus, Vergilius
en Milton overtreft: ‘Geene andere Helden zijn zoo volmaekt, zoo geschikt voor een
Heldendicht’ (blz. 157).
Bij het bespreken van de afzonderlijke boeken gebruikt Macquet de tekst als leidraad voor
het maken van talloze op- en aanmerkingen bij alles wat hem opvalt, belangrijk en bijkomstig
door elkaar. Ik kies enkele van de meest typerende daaruit, ter illustratie van zijn opvattingen
en betoogtrant.
Met de Hemelraad (boek II) weet hij niet goed raad. Als literator bewondert hij de originaliteit
en de poëtische kracht van Hoogvliet's verbeelding, maar als Christen wijst hij ze af. Zo
komt hij tot de ambivalente uitspraak:
Ik zoude de vinding van Hoogvliet, die hier het gemeene pad heeft durven
verlaten, en zelf iet scheppen, ten hoogsten prijzen, als zeer dichtkundig, indien
zij niet streedt tegen het ware van onzen Godsdienst en al te stout is. De
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Een aanloop daartoe vindt men in bepaalde gedeelten uit het artikel van Tj. W.R. de Haan, Ter Haar
‘hertaalde’ Hoogvliet (blz. 366-367, 370-372, 378-380).
Opgenomen in het eerste deel van de Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen (Utrecht 1780), blz.
141-381.
Zie Deel I, blz. 175-180.
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Hemelsche Raed van onzen Dichter geeft een al te lichaemlijk denkbeeld van
de Godheid en verdeelt het eeuwig Wezen.. (blz. 226)
Als de dichter zijn Raad had laten bestaan uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ‘en
ieder behoorlijk sprekende ingevoerd, zoude het beter met onzen Godsdienst gestrookt
hebben’ (blz. 229).
Vol lof is Macquet voor de beschrijving van het Isis-feest in Boek II. Daarentegen acht hij
die van de instelling der besnijdenis aan het begin van Boek VII ‘ten eenemael zwak’, mede
vanwege de stof:
Deze stof is uit haer zelve laf, laeg en walglijk, en, hoe zeer door het bevel der
Godheid verhoogd, geen werk voor de Dichtkunde. Hoogvliet heeft haer alleen
ter loops behandeld. Ik gelove, dat hij het fraeier hadt moeten doen, of haer
geheel weglaten. Een Dichter behoeft alle historiesche waerheid zoo zorgvuldig
niet te behandelen. (blz. 294)
Iets dergelijks geldt voor de tweede schaking van Sara in Boek VIII, die vèer onderdoet
voor Hoogvliet's weergave van de eerste: ‘En dit is geen wonder, daer de Dichter aen deze
zijne kragten heeft uitgeput’ (blz. 311).
Zoude Hoogvliet deze tweede schaking van Sara niet zonder hinder hebben
kunnen overslaen? Hij moest het liever gedaen hebben, dan zoo onvolmaekt.
(blz. 314)
Ook over het onderricht van Abraham aan Isaäk (Boek IX) is Macquet weinig te spreken:
Hoogvliet behandelt alles ter loops. Het zoude veel fraeier geweest zijn, als
Abraham zelf het woord hadt gevoerd en zijn zoon in alles onderrigt. Dan hadt
dat hoe en zeide zoo dikwerf niet behoeven te komen, het geen nu verveelt en
eene lastige langdradigheid maekt, omdat de Dichter zelf spreekt, en ons verhaelt,
wat Abraham zeide. (blz. 314-315)
Veel groter is de waardering voor Boek X (het offer op de Moria). Macquet heeft wel enkele
bedenkingen: de klacht van Abraham is wat te lang, de reactie van Isaäk op de aankondiging
van zijn offerdood te bedaard, het visioen van Abraham op de toekomst van zijn geslacht
te zwak van verbeelding. Maar:
Met dit alles is dit Tiende Boek een der schoonste van den Aertsvader, en
wegens het teêr en aendoenlijk pathetiek zoo treffend, dat ik niet weet te zeggen
of het door andere Dichters is geëvenaerd. (blz. 328)
Het elfde Boek stelt enigszins teleur, maar het twaalfde (over het sterven van Abraham)
brengt opnieuw een hoogtepunt:
Dit twaelfde boek is vol van een teêr schoon, dat een godvruchtig hart bijzonder
treft door het verwonderlijk geloof van den Aertsvader, dat op het heerlijkst uitmunt
en bekroond wordt. Geene andere Dichters eindigen zoo treffend. (blz. 338)
Samenvattend stelt Macquet vast, dat de Abraham formeel ‘een volmaekt Heldendicht’
(blz. 339) is, maar dat de uitwerking op verschillende punten teleurstelt. Behalve de bezwaren,
die hierboven tot uitdrukking gekomen zijn, noemt hij nog: een teveel aan navolgingen ‘uit
de oude Dichteren, vooral uit Virgilius’; een te vaak ontbreken van ‘dien kragtigen,
majestueuzen stijl van het Heldendicht’; het voor-
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komen van ‘vele zwakke verzen’ (blz. 340). Er valt echter niet te ontkennen ‘dat de
schoonheden de gebreken opwegen’ en dat het werk van Hoogvliet zich kan handhaven
naast ‘diergelijke werken onzer Nagebueren’ (blz. 341). Macquet adstrueert dit door, ter
vergelijking, een korte bespreking van Paradise lost en de Henriade te doen volgen. Daarna
formuleert hij zijn afsluitende conclusie als volgt:
Hoogvliet is zoo groot een scheppend vernuft niet als Milton, noch zulk een
goed verzemaker als Voltaire; hij heeft groote gebreken, en zoo wel als de
Engelsche en Fransche Dichters uit Homeruns en Virgilius veel nagevolgd en
overgenomen. Maer hij munt uit in het Pathetiek en heeft vele ware schoonheden,
die hem toebehooren. Zij treffen ons hart en verlichten ons verstand op eene
nuttige en behaeglijke wijs. Wij vinden in den Aertsvader, zoo als Hoogvliet hem
voordraegt, een schoon model van navolging, en wij durven zeggen dat de Regels
van het Heldendicht, door de beste meesters opgesteld, beter zijn waergenomen
dan in de stukken van Milton en Voltaire, waerom wij, zoo het ons voorkomt,
mogen besluiten, dat ons Nederland ook iets heeft gedaen in de Heldenpoëzij,
en daerin met onze Nagebueren omtrent gelijk staet. (blz. 379)
Macquet's wijze van verhandelen is typisch die van zijn tijd: hij gaat uitvoerig op onderdelen
en details van de Abraham in, maar schenkt - afgezien van zijn opmerkingen over ‘de eene
68
daed’ en het karakter van de held - geen aandacht aan de structuur van het werk. Zijn
kritische aantekeningen zijn in het algemeen echter verrassend raak.

De Kruyff over de ‘Abraham’ (1782)
De bespreking van Abraham de Aartsvader, die Jan de Kruyff in zijn biographie van Hoogvliet
69
opneemt, leidt tot een geheel andere conclusie. De Kruyff, sterk steunend op de kort tevoren
70
verschenen Verhandeling over het Heldendicht van Rhijnvis Feith, bestrijdt de mening van
Macquet omtrent eenheid van handeling in Hoogvliet's werk:
elk bedrijf [= handeling] staat genoegzaam op zich zelf, wij weeten niet, werwaards
wij onzen Held nog zullen te volgen hebben, of waar het einde zal wezen zijner
lotgevallen. [...] of kunnen wij een daad afgewerkt noemen, welke zich tot geen
bepaald einde uitstrekt? [...] ten zij men het sterven zelf tot het hoofdonderwerp
verkoozen hebbe.. (blz. 61-62)
Ten gevolge van het ontbreken van eenheid in de handeling bevat de Abraham ook geen
intrigue, zoals die in een heldendicht ‘volstrekt onontbeerlijk’ (blz. 68) is. Op grond van deze
bevindingen meent De Kruyff dan ook ‘te moeten overhellen naar het gevoelen van hun,
welke het Dichtstuk van Hoogvliet, bij mangel van de onderscheidende vereischten, voor
geen heldendicht erkennen willen’ (blz. 68).
Daar staat evenwel tegenover, dat er héél veel moois in te vinden is, met name aan ‘echte
poëtische schildering’ (blz. 75). Daarin ligt volgens deze criticus de kracht van Hoogvliet en
het geheim van diens succes:
Of zoude het iets anders, iets minder dan zo veel vereenigd schoon, kunnen
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Vgl. Deel 1, blz. 14, alinea 2.
Zie boven, blz. 210.
Zie Deel I, blz. 180-190.
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wezen, 't welk een zo uitgebreid dichtstuk zonder éénheid, zonder knoop, evenwel
zo behaagelijk, zo treffend, zo algemeen beroemd heeft gemaakt? (blz. 77)
Ook deze medaille heeft echter haar keerzijde. Er valt niet te ontkennen ‘dat Hoogvliet
zijner verbeeldingskracht in dezen wel eens wat al te ruim bot heeft gevierd, en hier door
het pad des gezonden oordeels is misgeloopen’, met name in zijn beschrijving van de
Hemelraad ‘die, wel is waar, bij den eersten opslag de verbeelding betovert, doch bij nader
onderzoek den toets der reden niet kan doorstaan’ (blz. 78).
De Kruyff heeft vooral bezwaar tegen wat hij de ‘tastbaare tegenstrijdigheid’ in Hoogvliet's
voorstelling noemt: het tegelijkertijd optreden van God in Zijn Eigenschappen en als
Enkelvoudig Wezen:
deeze tastbaare tegenstrijdigheid evenwel moet doorgezwolgen worden, om
te kunnen begrijpen, hoe Hoogvliet, na eerst alle de Goddelijke eigenschappen,
elk naar rang, haare plaats aan de Raadstafel te hebben toegeschikt, vervolgens
het Opperwezen (met of zonder die eigenschappen?) aan derzelver hoofd
plaatsen, en de verschillende stemmen, door ieder op haare beurt uitgebragt,
kunne laaten beöordeelen en vereffenen. (blz. 79)
Zijn eind-oordeel vat De Kruyff samen in de conclusie,
dat de Abraham van Hoogvliet, schoon gebrekkig ten aanzien der regelen van
het Heldendicht, en, in zijn geheel, voor beteren aanleg [= opzet, ontwerp] vatbaar,
schoon tevens meer of min ontsierd door eenige weinige feilen van eenen anderen
aart, bijzonderlijk zulke, welke uit eene al te levendige of niet genoeg beteugelde
verbeelding heuren oorsprong hebben, echter met dit alles een zeer verdienstelijk
werk is, rijk in veelerleije kunstsieraaden, en vooral uitmuntende door eene
keurige verscheidenheid van meesterlijke dichttafreelen, in welke de waare
poëtische schildering met alle haare schoonheden te vinden is. (blz. 82)
De oorzaak van de tekortkomingen, die hij moest aanwijzen, ziet De Kruyff in de te smalle
Humanistische basis waarop Hoogvliet als autodidact was blijven staan. Uit de Abraham
blijkt, dat de dichter
bij den aanvang dezes Dichtstuks, de regelen van het Heldendicht niet
behoorlijk gekend, noch de werken van hun, wier voorbeeld hij zich ter navolging
gesteld hadt, met den vereischten aandagt of op de rechte wijze beoeffend heeft.
(blz. 91)
71

Daaraan schrijft hij het ook toe, dat het epos over het leven van Jezus mislukt is.

Ter Haar over de ‘Abraham’ (1841)
In de Letterkundige geschiedenis van ‘den Abraham, den Aartsvader’, die Bernard ter Haar
72
aan zijn bewerking van Hoogvliet's epos vooraf doet gaan, is het de auteur - zoals ook uit
zijn titel blijkt - niet te doen om het uitspreken van zijn oordeel, maar om het geven van de
ontstaans- en waarderingsgeschiedenis. Dat doet hij dan ook uitvoerig. Ten aanzien van de
strijd over de vraag of de Abraham een heldendicht kan worden genoemd, geeft hij lange
citaten uit de besprekingen van Macquet en
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Zie boven, blz. 208-210.
Zie boven, blz. 216.
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De Kruyff. Maar: ‘Wij kunnen dezen strijd thans als geheel verouderd beschouwen’ (blz.
XXVI): niemand verdedigt nog de opvatting van Macquet. Bovendien is in de 19de eeuw de
kritiek op Hoogvliet scherper geworden:
Hoe verder wij ons van des Dichters leeftijd verwijderen, hoe meer wij die blinde
en overdrevene ingenomenheid, die er vroeger met zijn werk bestond, zien
verdwijnen, hoe minder oogluiking voor zijne gebreken wij zullen ontmoeten.
(blz. XXIX)
Tenslotte is de Abraham, ‘gedurig verder van den Geest des tijds en de rigting onzer Poëzij
afwijkende’ (blz. XXXIV), vrijwel in vergetelheid geraakt.
Daarmee heeft Ter Haar zijn historisch overzicht voltooid. Maar nu hij een nieuwe uitgave
van Hoogvliet's werk bezorgt, meent hij daaraan enkele persoonlijke opmerkingen te moeten
toevoegen.
Wat de kwestie van het genre betreft, neemt hij een soort tussen-positie in: ‘Eene poëtische
levensbeschrijving zegt, naar ons gevoelen, even zeer te weinig, als een Heldendicht te
veel zegt’ (blz. XXXIV-XXXV). Hoogvliet bedoelde een epos, maar vond daarvoor niet de
juiste vorm:
Zoo als het Dichtstuk thans voor ons ligt, en van het tegenwoordige standpunt
onzer Poëzij gezien, moeten wij het eene mislukte proeve van een Heldendicht
heeten; schoon het toch altijd tot het Episch genre het digtst nadert. (blz. XXXVI)
Ter Haar heeft waardering voor de beschrijvingskunst van Hoogvliet, die volgens hem
echter ‘soms heeft willen doordichten, ook dan als zijne dichtader weigerde te vloeijen’ (blz.
XXXVII). Ook is de dichter vaak te uitvoerig; het is hem ‘eigendommelijk, dat hij een
denkbeeld, het eenmaal aangegrepen hebbende, niet spoedig weder los laat, maar van alle
mogelijke zijden beziet. Van hier zekere gerektheid, die op vele plaatsen in flaauwheid
overgaat’ (blz. XXXVII).
Samenvattend komt Ter Haar tot de conclusie: ‘Verbeeldingskracht en gevoel beide waren
bij hem gelukkig vereenigd. Genialiteit en kracht zal geen onbevooroordeelde hem geheel
kunnen ontzeggen’. Wat hem ontbrak, waren ‘kieschheid en fijnheid van smaak, een gemis
zoo algemeen aan zijnen leeftijd eigen!’ (blz. XXXVIII).
In de Aanteekeningen bij afzonderlijke passages of regels, die hij op de tekst van de
Abraham laat volgen, is Ter Haar minder gematigd in zijn kritiek. Meermalen treft ons daar
de hautaine geringschatting, waarmee hij ‘den verouderden Hoogvliet’ bejegent. Dat geldt
vooral voor zijn bespreking van de Hemelraad:
De Hemelraad en de redevoeringen der Goddelijke Eigenschappen hebben
zoo iets stuitends voor mijn gevoel, dat ik mij naauwelijks verledigen kan, iets
ten voordeele des Dichters aan te voeren. (blz. 282)
Weliswaar volgde Hoogvliet daarmee het voorbeeld van ‘de meestberoemde oudere en
latere dichters’. Maar hij deed dit te slaafs: naar de uiterlijke vorm in plaats van naar de
geest. Anders zou hij gevoeld hebben,
dat zulk een Hemelraad zoo wel met het opgeklaard Christelijk geloof, als met
het gezond verstand en den goeden smaak strijdig is; en had hij dit later leeren
inzien, hij zou zich getroost hebben, geheel de helft van het tweede Boek om te
werken, of als een onnut en ziekelijk lid van het ligchaam af te snijden en weg
te werpen. (blz. 283)
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Even ongenuanceerd verwerpt Ter Haar de voorstelling, dat Jehova met twee Engelen langs
73
de regenboog naar de aarde afdaalt:
Zoo schoon en gepast als dit sieraad bij Virgilius is, als hij de verschijning van
Iris beschrijft, zoo gezocht en ongepast is dit bij eenen Christelijken Dichter. Eene
soort van noodbrug, geslagen om de gemeenschap tusschen Hemel en aarde
daar te stellen, en dat voor den Almagtige en Alomtegenwoordige!!! - Maar geheel
dit bezoek der Engelen bij Abraham is vrij prozaïsch beschreven, en heeft zeer
vele zwakke plaatsen. (blz. 296)
En tenslotte wordt naar aanleiding van het twaalfde Boek opgemerkt:
De Dichter wilde in Abrahams sterven den triumf des geloofs en der godsvrucht
afmalen. Zöö iets liet zich ook aan het einde van zijn werk verwachten, maar hij
heeft dit te veel gedaan met de kleuren en denkbeelden van zijnen tijd. (blz. 313)
Had Ter Haar dan gewild, dat Hoogvliet het proleptisch gedaan had met de kleuren en
denkbeelden van de 19de eeuw, die trouwens evenmin tijdbestendig zijn gebleken?

Koopmans over de ‘Abraham’ (1918)
In de twaalfde jaargang (1918) van De Nieuwe Taalgids (blz. 178-201) publiceerde J.
Koopmans een uitvoerig artikel onder de titel Arnold Hoogvliet's Abraham de Aartsvader:
74
de enige studie die de 20ste eeuw tot dusver over dit epos heeft opgeleverd.
Het artikel van Koopmans is in feite een protest tegen de laatdunkende manier, waarop
75
G. Kalff in zijn literatuur-geschiedenis de Abraham besproken had. Het wil de onbillijkheid
daarvan aantonen door een poging ‘ons in te leven in dit dichtwerk, ons rekenschap te geven
van de inwendige eigenschappen, de harteklop te verstaan van dit stuk’ (blz. 110).
Daartoe dient te worden uitgegaan van het feit, dat Hoogvliet over de Bijbelse Abraham
schrijft en niet over die van de moderne kritiek: ‘Hier is het verhaal authentiek, en geen
samenweefsel van inlands- en uitlands-Kanaänitische legenden’ (blz. 112, noot). Bijzonder
levendig zet Koopmans uiteen, hoè de dichter en zijn gelovige tijdgenoten de Aartsvader
76
zagen: als ‘drager van de door God uitgesproken Heilbelofte’, die tevens als profeet ‘nu
eens sterker en dan weer zwakker, door de stralen van het toekomstige volle openbaringslicht
wordt bestraald’ (blz. 115) en daaruit leeft. Hoogvliet's werk moet dan ook worden verstaan
als
een dichterlik weefsel rondom een vaste geloofskern: de Heilbelofte aan
Abraham gegeven, als Vader van het zaad der vrouw; de oer-Vader, die de
Heiland ziet, en 't Christus-offer in z'n eigen proefstuk herkent. Het voert de
geloofs-
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Zie boven, blz. 222.
Herdrukt in: J. Koopmans, Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de eeuw, verzameld en ingeleid
door C.M. Geerars (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr. 9; Zwolle 1958), blz. 109-138. Bij
citaten verwijs ik steeds naar de vindplaats in de uitgave van Geerars.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, deel V (Groningen 1910), blz. 449-450. - De
drukfout, die De Nieuwe Taalgids in zijn verwijzing heeft (‘blz. 149-'50’), is in de uitgave van Geerars
onveranderd overgenomen.
In Genesis 20:7 noemt God-zelf Abraham een Profeet.
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held door de jaren van zijn leven. Het blijft de Bijbel getrouw. Het geeft de
‘geschiedenis’, waarin niets authentieks zal worden vergeten, en waarin, rechtens
de vrijheid waarop de poëzie zich immer prat heeft betoond, de auteur z'n eigen
beeld- en loofwerk in de stijl van zijn Bijbels onderwerp heeft bijgewerkt. (blz.
120-121)
Aan de hand van voorbeelden illustreert Koopmans vervolgens enkele karakteristieke
trekken van de Abraham: de veelheid van kleurige en levendige taferelen, de piëteit waarvan
77
de dichter telkens blijk geeft, de talloze vergelijkingen en beelden waarin de natuur een
vooraanstaande plaats inneemt. Weliswaar vormt de dichterlijke taal van de 18de eeuw ‘een
hinderlik element in onze waardering, waar wij in onze tijd in het dicht een meer
gecondenseerd en onmiddellik klankreflex van een intenser geestesbeweging begeren’ (blz.
132). Daar staat evenwel tegenover, dat Hoogvliet's ‘levendig en behendig vernuft’ ons nog
altijd blijft boeien door zijn beschrijvingsvermogen en verbeeldingskracht. In dat verband
noemt Koopmans in de eerste plaats de passage over de Hemelraad, waarvan hij een
uitgebreide paraphrase geeft. Verder wijst hij op de meermaals terugkerende tegenstelling
tussen het zedelijk verval in de steden en ‘het patriarchale leven, idyllies geleid in een
arkadiese wereld’ (blz. 136), om daarmee betrekkelijk abrupt zijn betoog te besluiten.
Het artikel van Koopmans is een meeslepend pleidooi voor de Abraham. De auteur is er
uitstekend in geslaagd, de geestelijke achtergrond en de geloofssfeer te tekenen waaruit
het werk is ontstaan, en hij weet iets van zijn begripvolle bewondering op zijn lezers over te
dragen. Maar verder gaat hij niet. Op de structuur van het dichtstuk, mede in verband met
de problematiek van het Bijbel-epos, gaat hij niet in. Evenmin op de vraag, of de Abraham
al dan niet een heldendicht mag worden genoemd. Zwakkere passages en eventuele
tekortkomingen laat hij buiten beschouwing. Daardoor wordt zijn artikel - althans voor de
literatuur-onderzoeker - uiteindelijk een teleurstelling: eerder een belangwekkend essay dan
een wetenschappelijke bijdrage.

§ 7. Het merveilleux in de ‘Abraham’
In de voorgaande paragrafen heb ik zoveel mogelijk alle gegevens bijeengebracht, waarmee
wij rekening dienen te houden bij het karakteriseren en evaluëren van de Abraham. Thans
moet dus de poging daartoe volgen. Ter wille van de overzichtelijkheid heb ik gemeend er
goed aan te doen, daarbij drie verschillende aspecten te onderscheiden en die elk in een
afzonderlijke paragraaf te bespreken: het episch merveilleux, de structuur, en de poëtische
qualiteit.
Hier volgt als eerste het onderzoek naar aard en functie van het merveilleux in het
Bijbel-epos van Hoogvliet.
Terwijl bij zijn 18de-eeuwse voorgangers, door het samenvallen van fundamentalistische
overwegingen met de opvattingen van Boileau, het episch merveilleux in het Bijbels epos
uitgebannen was, maakt Hoogvliet daarvan weer een onbekommerd gebruik. Dat is geen
revolutionaire daad, maar een gevolg van het feit dat hij zich richtte naar voorbeelden in
plaats van theorieën. Die voorbeelden waren de Aeneis
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‘Zijn stemming is die van de aartsvader zelve. Hij leeft zich, hier zoals elders, in de onderworpen
geloofsstemming van [lees: aan] zijn Godheid in. Roept Abraham de Godheid aan om kracht en raad,
zijn panygerist [lees: panegyrist] doet het niet minder’ (blz. 124).
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en Joannes de Boetgezant. In beide neemt het episch-wonderbaarlijke een even
vanzelfsprekende als functionele plaats in. Gezien het Bijbels karakter van zijn stof, ligt het
voor de hand dat Hoogvliet zich op dit punt aan het Vondeliaanse model conformeerde. Dat
verklaart het optreden van de Hemelraad in zijn tweede boek.
Maar... zijn conceptie van de Hemelraad is volkomen anders dan die van Vondel! Bij de
laatste bestaat deze - evenals bij Tasso - uit de hoogste Engelen-orden en zit God de
vergaderingen voor. Beraadslaagd wordt er eigenlijk niet; God open-baart Zijn voornemens
of besluiten, die door de Hemelgroten eerbiedig worden aangehoord of toegejuicht. Blijkbaar
heeft Hoogvliet deze passiviteit onbevredigend gevonden en naar een oplossing gezocht,
die het hem mogelijk zou maken de Raad werkelijk te doen beraadslagen. Uit het Voorberecht
valt op te maken, dat het Vollenhove en (vooral) Barlaeus zijn geweest, die hem op het idee
78
brachten daartoe gebruik te maken van de gepersonifieerde Eigenschappen Gods. Hij ging
daarbij echter veel verder dan zij. Barlaeus' dialoog van personificaties werd bij hem tot een
grootse, haast visionaire verbeelding van het thema: God gaat met Zichzelf te rade.
Om de raadstafel van geslepen diamant scharen zich Gods Eigenschappen. De centrale
plaats wordt ingenomen door Zijn Eenvoudigheid [= Eén- en ondeelbaarheid], die ‘hoog
79
80
verheven’ boven de anderen zetelt, ten teken van hun collectiviteit. Aan zijn zijde hebben
Gods Eeuwigheid, Onafhankelijkheid, Alvermogen, Alwetendheid, Aanwezenheid [=
Alomtegenwoordigheid] hun plaats; aan de andere kant van de tafel: Heiligheid, Wijsheid,
81
Rechtvaardigheid, Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Waarheid en Algenoegzaamheid. Zij
maken deel van God uit, maar zijn - ook in hun collectiviteit - God niet. Dat blijkt, wanneer
Deze hen bestraalt met het licht van Zijn vormloze tegenwoordigheid en hun vanuit dat licht
het probleem voorlegt waarover zij advies moeten uitbrengen. En het wordt opnieuw duidelijk,
als tenslotte het voorstel van Wijsheid wordt aanvaard, en vervolgens
de Almagtige de lichtkolom bewoog,
En openscheurde, en spreide, en deedt, op het verschynen
Van zyne Heerlykheit, den Hemelraat verdwynen
In enkle Godtheit van zyn onbegryplyk Een;
5 Waarop het licht ook tot onzichtbren Geest verdween.
(blz. 37-38)

Dat is een magistrale verbeelding, die in onze literatuur alleen bij Vondel haars gelijke vindt.
Zij is bovendien - zoals Hoogvliet in zijn Voorberecht terecht opmerkt - Bijbels gefundeerd,
zodat het moeite kost zich voor te stellen dat er godsdienstige bezwaren tegen werden
aangevoerd. Waarschijnlijk moeten wij dit vooral toeschrijven aan het irrationele element
dat zij bevat. De Kruyff geeft daarvoor een aanwijzing, wanneer hij als voornaamste bezwaar
de tegenstrijdigheid noemt van Gods gelijktijdig optreden in Zijn Eigenschappen en als
82
ongedeeld Wezen. Zo iets viel buiten het logisch gedachtensysteem van de toenmalige
theologie en werd daarom
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Zie boven, blz. 230.
Het is ongetwijfeld vooral hierop, dat Hoogvliet doelt, wanneer hij in zijn Voorberecht verklaart ‘alle
mogelyke zorge gedragen te hebben’ om te voorkomen dat zijn lezers de personificatie van Gods
Eigenschappen zouden opvatten als ‘een deelbaar denkbeelt’ van Diens Eénheid (zie boven, blz. 229).
Hoogvliet stelt, zoals hij in een noot op blz. 30 meedeelt, Gods Eigenschappen als mannelijke Wezens
voor, ‘en niet als Substantiva of namen van de vr. soort’.
Deze reeks van Eigenschappen komt geheel overeen met die welke men in de contemporaine
catechisatie-boekjes vermeld vindt.
Zie boven, blz. 235.
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afgewezen als een aantasting van de Goddelijke Waarheid. Inderdaad laat Hoogvliet's
uitbeelding van de Hemelraad zich niet rationeel ‘verklaren’. Maar juist daarin ligt haar kracht.
Er wordt een Werkelijkheid door gesuggereerd, die boven het menselijk begrip uitreikt - een
83
Werkelijkheid, in overeenstemming met de Miltoniaanse wending waarmee de dichter zijn
beschrijving heeft ingeleid:
een geest van boven afgezonden,
Een vlugge Bode van het hemelsch Hofgezin,
Bestiert myn' veêr, en blaast myn' geest geheimen in.
(blz. 29)

Het eerste optreden van de Hemelraad vindt plaats naar aanleiding van de schaking van
84
Sara door de Farao. Te Winkel acht die aanleiding ‘betrekkelijk onbeduidend’, en
oppervlakkig gezien lijkt hij gelijk te hebben. Maar voor Hoogvliet ligt de zaak anders. Abraham
en Sara zijn uitverkoren om de stamouders van Jezus Christus te worden. Sara, ‘Wiens
schoot [...] een heiligh zaat moet stoven’ (blz. 32), is een onmisbare schakel in Gods
Heilsplan. Wanneer die schakel zou wegvallen: ‘Dan valt het koninkryk van myn genade in
duigen: // Dan zinkt de grontvest van het aartsche kerkgebou’ (blz. 33). Want als Sara niet
ongerept aan Abraham wordt teruggegeven, is de geboorte van Christus uit haar
nakomelingschap onmogelijk geworden. Vanuit deze zienswijze moet de uitvoerigheid
worden begrepen, waarmee Hoogvliet juist op dit punt de Hemelraad in het geding brengt.
Nog een tweede maal laat de dichter die in actie komen, en wel in Boek VII als de
verdorvenheid van Sodom en Gomorra de toom van God wekt en in de hemel de harmonie
verstoort: ‘'t Gesteente, en 't blinkend gout, gaf droevigh roode glanssen, // Gelyk een
85
smeulend vuur, eer 't helder blaakt, en brandt’ (blz. 157). Maar hier beperkt Hoogvliet zich
tot een korte weergave van het pleidooi van Lankmoedigheid en Barmhartigheid, die weten
te bereiken dat het oordeel over de zondige steden niet wordt voltrokken voordat is
vastgesteld of ‘alle hope van bekeering en genâ // Verydelt zy of niet’ (blz. 157).
Verder wordt de Hemelraad nog slechts tweemaal in één enkele regel terloops vermeld,
zonder functionele betekenis te krijgen (blz. 237 en 271).
In Boek IX komt echter plotseling Gods Vrederaad naar voren, die te veel van de Hemelraad
verschilt om daarmee zonder meer te kunnen worden gelijkgesteld. Dit is een Raad naar
het model van die bij Vondel: samengesteld uit de Hemelgroten, onder wie ook Christus
zich bevindt - een Raad die niet door God wordt geraadpleegd, maar aan welke Hij
mededeling doet van Zijn besluit om ‘het grootste proefstuk van gehoorzaamheit in Abrams
offerhande te stellen, tot een zinnebeelt van de geschiedenis der zoenofferhanden van Jesus
Kristus’ (marginale samenvatting op blz. 220-221). Op zichzelf zou die tweeheid van Raden
geen bezwaar behoeven op te leveren. Maar hier werkt zij verwarrend, doordat Hoogvliet
de ene niet duidelijk van de andere onderscheidt. Erger nog: juist als wij tot de conclusie
zijn gekomen dat de Vrederaad niet met de Hemelraad moet worden geïdentificeerd, brengt
hij ons daarover weer in twijfel door Christus te doen spreken.
Daar hy, in 't midden van Barmhartigheit en 't Recht,
Als Middlaar zit, en al 't geschil in zich beslecht...
(blz. 222)

83
84
85

Vgl. Deel I, blz. 118.
2
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang V, 220.
Zie beneden, blz. 252.
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Barmhartigheid en Recht(vaardigheid) maken deel uit van Gods Eigenschappen in de
Hemelraad. Moeten wij dan toch de beide Raden als één beschouwen? Ik blijf menen van
niet. Maar welk antwoord men ook geeft, er kan niet worden ontkend dat de dichter hier
tekort schiet door onvoldoende zorgvuldigheid. Als hij twee verschillende Raden bedoelde,
had hij dit duidelijk moeten aangeven. Zoals het nu is, wordt terecht of ten onrechte de indruk
gewekt, dat er twee concepties van een Hemelraad door elkaar lopen: de zijne en die van
Vondel.
Aperter is het geval van dooreenlopende concepties dat zich voordoet bij de personificaties,
waarvan Hoogvliet gebruik maakt om te beschrijven hoe God Zich op aarde doet gelden.
De verscheidenheid daarvan maakt het de lezer niet gemakkelijk, maar er valt toch een
grondpatroon in te herkennen. De personificaties dienen verschillend te worden
geïnterpreteerd. Wanneer een van de Goddelijke Eigenschappen afzonderlijk optreedt, moet
zij als verschijningsvorm van God worden beschouwd en kan zij op grond daarvan praktisch
met Hem worden geïdentificeerd.
Een sprekend voorbeeld vinden wij in het tweede boek. Aan het einde van het
overleg in de Hemelraad draagt God aan Zijn Wijsheid (‘de Alvoorzienigheit van
't goddelyk Verstant’) op, om de verlossing van Sara uit de macht van Farao te
bewerkstelligen (blz. 37). In overeenstemming daarmee begeeft deze zich naar
de aarde:
Maar d'Opperwysheit, die, in 't eeuwigh ryk der dagen,
Het alvoorzienigh oog op 't menschdom houdt geslagen,
En om de dwaasheit van zyn ydle poging lacht;
Was op den wagen van de goddelyke Maght,
5 Die door vier winden wordt getrokken, ondertusschen
Gereên uit Hemelstat...
(blz. 42-43)

Het is duidelijk, dat hier aan God moet worden gedacht. In reg. lb-3 wordt rechtstreeks naar
Hem verwezen met de woorden van Psalm 2:4a (‘Die in de hemel woont, zal lachen’) en in
reg. 4-5 met die van Psalm 104:2b (‘die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen
86
des winds wandelt’).
Typerend is in dit verband ook de passage uit het zevende boek, waar God in de gedaante
87
van een man met Abraham spreekt en hem Zijn besluit tot vernietiging van Sodom meedeelt:
Thans keert de Hemelman, in wien de Godtheit woont,
Zich tot den Herder, dien hy 't hoog besluit vertoont
Van Godts Rechtvaerdigheit om Sodoms gruwelzonden..
(blz. 162)

Van ‘Godts Rechtvaerdigheit’: d.w.z. van God.
Wanneer de personificaties nièt de Goddelijke Eigenschappen betreffen, moeten wij ze
opvatten als dienende Geesten of Engelen.

86

Men vergelijke de passage aan het begin van het tiende boek, waar

De Schepper der natuur, d'Almachtige Opperheer
Van zynen hemeltroon klom op zyn wolkewagen,
Getrokken van den wint, in 't luchtgareel geslagen;
En, van zyn englestoet omsingelt, nederkwam
In 't bosch van Berseba...
(blz. 225)
87

Zie boven, blz. 222.
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Dat geldt b.v. voor ‘Voorzichtigheit’, die zelfs uitdrukkelijk als zodanig wordt gepresenteerd:
‘Een Hemelgeest, die lang, door Godts bevel gedreven, // Den herder leidde, en trou was
aan zyn zy' gebleven’ (blz. 79). Indrukwekkend is onder hen vooral de ‘Wraak van Godt’,
die het oordeel aan Sodom en Gomorra voltrekt en merkwaardigerwijze als een vrouwelijke
88
gestalte wordt beschreven):
Zy aassemt hemelsvuur, dat naar en yslyk brandt;
De bliksemflitsen draagt ze in hare rechterhant,
En in de linker torst zy zwarte donderklooten.
89
De schrikfiool, met wee, en plagen volgegoten,
5 Hangt, als een koker, aan den gordel, op haar zy'
(blz. 169-170)

In het achtste boek wordt deze conceptie echter doorbroken door de personificatie van
‘Godts Voorzienigheit’. Deze figuur, die bewerkt dat Abimelech na de tweede schaking Sara
ongerept aan Abraham teruggeeft, wordt door Hoogvliet als volgt getypeerd:
Zy gaat onmidlyk van het eeuwigh Wezen uit;
Bestiert het alles, naar zyn' wil, en raatbesluit;
Heeft d'Almagt tot haar' dienst, en ziet al d'aarde uyt d'oogen
Van Godts Alwetenheit, en wat de menschen pogen:
5 Zy deelt een yder zyn bescheiden gaven toe,
Den vetten rykdom, en de magere arremoê;
Gebiedt den zegen, naar heur' wil, en welbehagen,
Of stort rechtvaerdigh uit de welverdiende plagen...
(blz. 183-184)

Voorzienigheit behoort niet tot de Goddelijke Eigenschappen, die in de Hemelraad zitting
hebben; dat blijkt ook uit het feit dat zij als vrouwelijk wordt voorgesteld. Eigenlijk zou zij dus
niet met God mogen worden geïdentificeerd. Maar dat is hier kennelijk juist wèl de bedoeling.
Hoogvliet tekent haar als een emanatie van God, evenzeer een verschijningsvorm van Hem
als Zijn Eigenschappen. Daarmee valt zij buiten het kader van de overige personificaties en
dient zij vanuit een andere conceptie te worden begrepen. Dat is een inconsistentie, waarin
wij opnieuw een onzorgvuldigheid van de dichter moeten zien.
Tot dusver heb ik alleen gesproken over het merveilleux: het wonderbare dat Hoogvliet uit
eigen verbeelding in zijn epos bracht. Daarnaast moest hij echter ook het Bijbels-Wonderbare
verwerken: de verschijningen van God aan Abraham en het. optreden van Engelen in Zijn
naam, waarvan de betrokken hoofdstukken uit Genesis gewag maken. Hij doet dit met grote
zorg en volledigheid. Soms beperkt hij zich tot een simpele weergave van de Bijbelse feiten.
Meermalen echter omikleedt hij die met merveilleuse elementen van eigen vinding. Zo b.v.
wanneer hij Abraham aan Farao laat vertellen, hoe God hem opdroeg uit Haran weg te
90
trekken. Toen hij op een avond - aldus de Aartsvader - na volbrachte arbeid de koelte van
het bos zocht, werd hij plotseling omschenen door een licht uit de hemel:

88
89
90

Alleen vanwege het woordgeslacht van het substantief? Of ook vanwege een bijgedachte aan de Furiën,
en eventueel aan de straffende Diana?
De fiool, vol van de toorn Gods, is uiteraard ontleend aan Openbaring 15:7.
In Genesis 12:1-3 wordt daarover slechts gezegd: ‘De Here nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land
en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal... enz.’
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De koele lommer week: de schaduwen verdwenen:
Het wout blonk als de zon: de gront verkreeg een glans,
Gelyk de wolken aan den gouden hemeltrans,
Wanneer het morgenlicht begroet de heuveltoppen.
5 Ik beefde, en voelde 't hart in mynen boezem kloppen:
Myn haren rezen my te berge, uit angst en schrik;
Wanneer een Hemelstem riep in dat oogenblik:
ö Abram, Abram! gy moet uit dit lant vertrekken..
Hier zweeg de Godtstem, en het wout wordt, daar ik sta,
10 Weêr schaduachtigh, en de gront bedekt met lommer.
(blz. 63-64)

In het algemeen is de integratie van Bijbels- Wonderbaar en episch merveilleux de dichter
goed gelukt. Slechts een enkele maal blijven de voegen wat te duidelijk merkbaar. Als b.v.
in het tiende boek ‘de Godtsstat neerdaalt’ om getuige te zijn van het offer op de Moria,
besluit Hoogvliet deze merveilleuse episode met de regels:
't Almachtigh Wezen, met zyn' Raat van eigenschappen,
Rydt op de Wolken, om op d'aarde neêr te stappen.
(blz. 237)

Met andere woorden: God houdt Zich gereed om op de aarde neer te dalen. Maar enkele
bladzijden verder is het Christus (‘de groote Goël’, ‘de Heilant’), die dit tweemaal doet:
eenmaal om het offer te verhinderen en eenmaal om Abraham te zegenen. Dat is in
overeenstemming met Genesis 22, waar dit wordt gedaan door ‘de Engel des Heren’, met
wie volgens de kanttekening in de Statenvertaling ‘de Zoon Gods’ wordt bedoeld. Nu kan
men deze oneffenheid natuurlijk vergoelijken door te wijzen op de Eenheid van Vader en
91
Zoon. Maar elders in de Abraham worden deze beiden te duidelijk van elkaar onderscheiden
om hier zonder meer als Eén en Dezelfde te kunnen worden voorgesteld.

‘Merveilleux chrétien’ zonder Satan
In tegenstelling tot wat in Vondel's Joannes het geval is, heeft bij Hoogvliet de Hemelraad
géén tegenhanger in een Helleraad. Sterker nog: Satan komt in de Abraham in het geheel
niet voor!
Daarmee wijkt de dichter op een belangrijk punt af van de Vergiliaans-Vondeliaanse
epos-structuur, waarin de handeling steeds begeleid en beinvloed wordt door twee elkaar
bestrijdende boven-natuurlijke machten. En dat terwijl niets eenvoudiger voor hem zou zijn
geweest dan het volgen van Vondel's voorbeeld door invoering van een Helleraad, die e
geloofsmoed van Abraham trachtte te ondermijnen! Verhaal-technisch zou dit zijn epos zelfs
ten goede zijn gekomen door de spanning op te voeren en het geloof van de Aartsvader
minder tot een automatisme te maken. Er valt niet aan te nemen, dat Hoogvliet zich van dit
alles geen rekenschap zou hebben gegeven. Hij moet dus wel een dwingende reden hebben
gehad om desondanks tegenover het merveilleux divin géén merveilleux infernal te stellen.
Die reden vinden wij in zijn bron: de Mozaize Historie van Willem Goeree. Deze auteur
was namelijk een overtuigd Bekkeriaan, d.w.z. een aanhanger van De. Balthasar Bekker,
die in de drie delen van zijn controversiële publikatie De betoverde Weereld (1691-1693)
het traditionele duivelgeloof had bestreden. Bekker betoogde, dat de boze geesten geketend
in de hel liggen en onmachtig zijn zich in de wereld
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B.v. op blz. 142-146, waar de Vader zelfs een opdracht geeft aan de Zoon; op blz. 222, waar de Zoon
in de Vrederaad naar de Almachtige luistert.
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der mensen te doen gelden. Op grond daarvan interpreteerde hij in zijn tweede deel
verschillende Bijbelplaatsen anders dan gebruikelijk was; zo ontkende hij dat de slang in
het Paradijs de duivel zou zijn geweest.
Goeree staat in ‘die Kerkelijke Aardbeeving, die onlangs op het Boek, De Betooverde
Weereld, gevolgd is’ (I, 366), geheel aan de kant van Bekker. Met nadruk verklaart hij zich
ervan overtuigd dat na dit werk uiteindelijk ‘niemand die de H. Schriften doorzoekt, niet de
minste scheemering van Een Duyvel, die een Zelfstandige en Werkzaame Geest is, daar
in zal weeten te vinden’ (I, 367).
Deze uitspraak komt voor in de commentaar, die Goeree geeft bij de opdracht van God
aan Abraham om Isaäk te offeren. Volgens Joodse opvatting zou ‘deeze Verzoeking Abraham,
van den Satan op 't Lijf gekoomen zijn’, in een soortgelijke uitdaging van God als bij Job.
Het beroep op Bekker dient om aan de verontwaardigde afwijzing van zulk een
veronderstelling kracht bij te zetten.
Nog uitgesprokener is Goeree in zijn verwerping van de - eveneens Joodse - mening dat
Satan geprobeerd zou hebben Abraham, gedurende de tocht naar de Moria, van zijn
voornemen af te brengen. Het lijkt er soms op, zo roept hij uit, of Christenen, die de gewoonte
hebben ‘Den Duyvel overal by Gods Werk in-te voeren, by de Joden hebben
School-geleegen’:
't Is hier de plaatze niet, Dit in 't breede op-te haalen, maar wy konnen niet
voorby-gaan, zulx hier en daar met de Vinger aan-te wijzen, Op dat men al van
verre mag leeren zien, hoe'er de Menschen aangekoomen zijn, zoo gereed, alle
quaade Nukken, en slinkze Overleggingen, die uyt de Bron-Ader van haar eygen
Verdorvendheyd der Begeerte, onder 't zoeken van veele Vonden, opborrelen,
de Werking van Een Duyvel Satan toe-te schrijven; die'er moogelijk nooyt omtrent
was, noch Hand noch Vinger in steeken kon: Alhoewelze hem zelfs met een
Verrekijker, al in 't Paradijs meenen ontdekt te hebben. Laat ons dan ook hier
den Satan uyt Abrahams gezelschap bannen, (als die zulken Teegenpartijder in
zijn Onderneeminge nooyt ontwaar wierd; noch ook nooyt bekommerd was, Of
hem niet een Duyvel inblies, Dat hy zijn eygen Kind Slagten, aan Stukken
Houwen, en tot Assche Verbranden zouw;) En liever volgens Moses Verhaal
gelooven, Dat hy [...]. overleest Gen. 22:6. daar Tittel noch Jota, van den Satan
te vinden is. (I, 378).
Het is niet verwonderlijk dat Hoogvliet, met deze commentaar vóór zich, ervan heeft
afgezien in zijn epos een plaats in te ruimen voor Satan en de Helleraad! Overigens betekent
dit niet, dat hij de Bekkeriaanse opvattingen van Goeree deelde. In het bewaard gebleven
fragment van zijn Leven van Jezus, Verzoeking, laat hij wel degelijk een Helleraad optreden
92
en schrijft hij de zondeval in het Paradijs rechtstreeks aan Lucifer's ‘Veltheer Satanas’ toe.
Vermoedelijk heeft vooral de nadruk, die Goeree legt op het feit dat er in het Bijbelverhaal
over Abraham nergens van een Duivel sprake is, hem ervan weerhouden op dit punt af te
wijken van de Schriftuurlijke gegevens.

Allegorische personificaties
Behalve door het ontbreken van Satan en zijn Helleraad onderscheidt het merveilleux van
Hoogvliet zich nog in een ander opzicht van dat bij Vondel. In Joannesde Boetgezant worden
de Hemelbewoners steeds uitgebeeld als personen, in Abraham de Aartsvader daarentegen
zijn zij in hoofdzaak personificaties. Datzelfde geldt voor
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Zie boven, blz. 209 en noot 11 aldaar.
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de bovennatuurlijke bezoekers van de aarde, die niet aan het Bijbelverhaal zijn ontleend.
Bij Vondel wordt de Aartsengel Gabriël als boodschapper naar Johannes de Doper gezonden,
bij Hoogvliet is het ‘Opperwysheit’ die opdracht krijgt Farao in het gareel van God te dwingen,
en is het ‘Voorzienigheit’ die dit na de tweede schaking van Sara met Abimelech doet. In
tegenstelling tot wat bij Vondel het geval is, hebben wij in de Abraham te doen met een
allegorisch ‘merveilleux chrétien’.
Het is overigens niet alleen ter uitbeelding van het Goddelijk-Wonderbaarlijke, dat Hoogvliet
van allegorische personificaties gebruik maakt. Ook in ander verband komen zij zó vaak
voor, dat wij ze als een essentieel bestanddeel van zijn dichterlijke vormgeving mogen
beschouwen. Niet altijd is daarbij het zinnebeeldig karakter primair. Wanneer er sprake is
van ‘De dageraat, in 't geel gekleet, gehult met rozen’ (blz. 87) of van ‘de blytschap, die
verlokkende vrindin // Van 't zwakke menschdom’ (blz. 271), dan zijn dit niet veel meer dan
conventionele stijlfiguren; hoogstens kan men opmerken, dat het veelvuldig gebruik wijst op
een voorliefde van de dichter voor dergelijke persoonsverbeeldingen. Maar herhaaldelijk is
de allegorische bedoeling onmiskenbaar, en soms wordt daar zelfs vrij uitvoerig op ingegaan.
Dat is b.v. het geval bij ‘Vleiery’ (blz. 12), ‘Staatzucht’ (blz. 82), ‘Tweedraght, en Nyt’ (blz.
84-85), ‘Dronkenschap’ (blz. 112-113). Als tussenvorm is de volgende passage over de
situatie in Sodom en Gomorra typerend:
Daar zat de onkuisheit op het kusschen van den staat;
De weelde, wellust, en de geilheit in den Raat,
Met drift, en hoogmoet, list, gewelt, bedrog, en logen.
Brootdronkenheit had schier het opperste vermogen.
5 Daar waren wulpsheit, en de luie dartelheit
In eer en aanzien, en de deugden 't lant ontzeit;
De wysheit was 't ontvloôn; de waarheit moest 'er lyden;
De matigheit kon zich der moetwil niet vermyden.
d'Oprechte nedrigheit was staag in dootsgevaar.
(blz. 155)

De vreugde aan allegorische uitbeelding gaat bij Hoogvliet zelfs zó ver, dat hij er tweemaal
toe komt de beschrijving van een allegorische prent in te lassen, die een bepaald moment
uit zijn verhaal zinnebeeldig zou kunnen illustreren. De eerste keer doet hij dit aan het einde
van zijn derde boek, als Abraham en Sara na de gelukkige afloop van het schakingsavontuur
met Farao terugkeren naar hun herderskamp:
Dus rydt myn godtlyk Paar, als op een zegewagen
Door wellust, overdaat, en weelde en vleiery
Getrokken, die de Deugt nu voert in slaverny,
En heeft in ketens van een vast geloof geklonken..
(blz. 77)

Men lette vooral op het woordje als in de eerste regel. De dichter beschrijft niet een (epische)
werkelijkheid, maar de allegorisering daarvan!
Uitgesprokener nog herhaalt Hoogvliet dit aan het slot van het tiende boek, bij de terugkeer
van Abraham en Isaäk na het offer op de Moria. Hier wordt in de marginale samenvatting
expressis verbis aangegeven, dat de zegetocht van de beide Godshelden ‘Zinnebeeldigh
beschreven wort’ (blz. 245). En ditmaal neemt de beschrijving niet minder dan 30 regels in
beslag. Abraham en zijn zoon ‘ryden heerlyk op het Heilgeloof, (wie zag // Ooit schooner
zegekoets op Romes grootsten dagh?)’. Vier hoofddeugden trekken die koets, de Overwinning
houdt kransen boven het hoofd van de triumfators, een reeks van zonden en ondeugden
wordt gebonden meegevoerd. ‘Met deze krygstrofeen, op zulken zegewagen // Komt Abraham
te
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rug, en deelt den edlen buit, // Zyn ware blytschap, aan zyn lieve Sara uit’ (blz. 246).
De vraag doet zich voor, of al deze personificaties en allegorieën beschouwd moeten
worden als onderdeel van het merveilleux. Niet in eigenlijke zin, naar ik meen. Wanneer wij
onder merveilleux een dichterlijke verbeelding van het boven-natuurlijke verstaan, die drager
is van de centrale idee in het epos en tevens fungeert als agens voor het verloop van de
handeling, dan voldoen bij Hoogvliet slechts de Hemelraad en de personificaties van
Goddelijke krachten - het merveilleux divin dus - aan deze definitie. Voor het overige
overheerst de ornamentele of moraliserende strekking van de verpersoonlijkingen te veel
boven hun functionele betekenis om van een werkelijk merveilleux te kunnen spreken.
Uiteraard is de grens tussen het een en het ander niet altijd scherp te trekken. Zo is b.v. de
Tweedraght, die de herders van Loth en Abraham tegen elkaar opzet (blz. 84-87), voor de
betrokken episode inderdaad functioneel en zou zij op grond daarvan als deel van het
merveilleux kunnen worden aangemerkt. Daar staat evenwel tegenover, dat zij uitsluitend
in dit éne verband optreedt en voor het geheel van het epos geen belang heeft. Men zou
kunnen zeggen, dat zich hier het ontbreken van een merveilleux infernal wreekt. Wanneer
Tweedraght en soortgelijke personificaties van ondeugden zouden zijn voorgesteld als
dienaars van Satan, hadden zij deel uitgemaakt van een verband, waardoor hun optreden
zowel gemotiveerd als geïntegreerd werd. Nu blijven zij personificaties ad hoc, die in hun
geïsoleerde positie uit merveilleus oogpunt geen vis en geen vlees zijn.
- In eerste instantie is deze personifiërende vertel-trant ongetwijfeld bedoeld als aequivalent
voor de mythologische voorstellings- en uitdrukkingswijze die een kenmerkend bestanddeel
vormt van de epische stijl bij Vergilius. Maar dit aspect raakt op de achtergrond, naarmate
Hoogvliet vaker en nadrukkelijker de personificatie meer als stijl- dan als verbeeldings-element
gaat hanteren.
Met dat laatste raken wij aan een belangrijk punt. De desbetreffende verschuiving heeft
namelijk tot gevolg, dat de grens tussen de wezenlijke verbeeldingen van het merveilleux
en de incidenteel optredende stilistische personificaties geleidelijk vervaagt en de laatste
steeds meer het karakter krijgen van een soort ‘pseudo-merveilleux’. Ik bedoel daarmee dat
zij leiden tot een wijze van formuleren, die een merveilleuse achtergrond suggereert óók als
deze niet in de opzet van het epos past en structureel gezien in de lucht blijft hangen. Een
goed voorbeeld levert het hierboven gegeven citaat over de situatie in Sodom en Gomorra.
De genoemde ondeugden vallen buiten het merveilleux, waarvan Hoogvliet uitgaat en waarin
voor Satan en het Kwaad geen plaats is. Maar dan hadden zij niet mogen worden voorgesteld
als boven-natuurlijke wezens, óók niet bij wijze van stijlfiguur- Nu dit toch gebeurt, wekt het
verwarring, omdat de lezer onwillekeurig begint met zich af te vragen wáár deze ‘wezens’
in de verbeeldingswereld van het gedicht thuis horen, om eerst achteraf hun stilistische
karakter te gaan onderkennen. Aan het merveilleux moet - zo stelt hij dan vast - kennelijk
niet te zwaar worden getild.
De conclusie is duidelijk. De manier, waarop Hoogvliet van stilistische personificaties
gebruik maakt, verzwakt in sterke mate zowel de zin als de werking van zijn echte merveilleux.
Ook hier moeten wij constateren, dat hij niet zorgvuldig genoeg is geweest en er in feite
twee verschillende ‘concepties’ door elkaar lopen: structureel merveilleux en stilistisch
‘pseudo-merveilleux’.

Invloed van de ‘Henriade’?
In zijn - reeds eerder door mij vermelde - proefschrift over de Henriade in de Nederlandse
literatuur stelt H.J. Minderhoud ook de vraag, of er in Abraham de
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Aartsvader invloed van Voltaire's epos valt waar te nemen. Hij is geneigd aan te nemen van
niet, maar durft toch geen definitief antwoord geven. Want hoe dan te verklaren, dat de
Abraham, in tegenstelling tot zijn voorgangers, zo veelvuldig gekenmerkt wordt door eenzelfde
merveilleux allégorique als de Henriade? Bovendien komen bij Hoogvliet twee figuren voor,
die in het epos van Voltaire een belangrijke plaats innemen: la Discorde (Tweedracht) en
la Politique (Staatzucht). Minderhoud acht dit opvallend: ‘Ce qui nous a frappé c'est que de
toutes (1)es épopées bibliques celle de Hoogvliet est la première qui se sert de ces deux
93
figures allégoriques. [...] faut-il y trouver l'influence de la Henriade?’
94
Men kan zich van Minderhoud's aarzeling niet - zoals De Haan doet - afmaken met de
opmerking dat Hoogvliet bij het schrijven van de Abraham het epos van Voltaire onmogelijk
gekend kan hebben, omdat dit eerst in 1728 verscheen. Reeds in 1723 was er clandestien
95
een voorlopige editie van het toen nog niet geheel voltooide werk gepubliceerd, waarvan
96
- zoals wij in een later hoofdstuk zullen zien - ook tot ons land exemplaren waren
doorgedrongen. Op zichzelf is het dus niet uitgesloten, dat Hoogvliet de Henriade gekend
zou kunnen hebben. Maar aanwijzingen daarvoor zijn in de Abraham nergens te vinden.
Ook de door Minderhoud aangevoerde punten kunnen niet als zodanig gelden. Wij hebben
Voltaire's allegorische personificaties niet nodig om die van Hoogvliet te verklaren. De
dichterlijke tail in de decennia vóór en na 1700 maakt voortdurend van zinnebeelden en
persoonsverbeeldingen gebruik. Wij hebben ze in Wilhem de Derde van Lukas Rotgans
97
aangetroffen, en Hoogvliet zelf geeft al blijk van zijn voorliefde voor deze stijlfiguren in de
98
verzen die hij vóór 1723 schreef. Deze voorliefde vond bovendien steun in de allegorische
prenten van zijn tijd, waarbij wij ook moeten denken aan de frontispices van godsdienstige
uitgaven, zoals Jan Wandelaar er een voor de Abraham ontwierp. Hoogvliet bracht op dit
punt in zijn epos niets nieuws, maar paste slechts op een wat overdadige manier een
vertrouwd procédé toe. - Moeten wij het dan als toeval beschouwen, dat Voltaire's Discorde
en Politique bij hem als Tweedraght en Staatzucht terug te vinden zijn? Als men het zo
stellen wil: inderdaad. Maar de vraag is verkeerd geformuleerd. Niet de personificaties uit
de Henriade zijn in de Abraham terug te vinden, maar twee ondeugden die daarmee
corresponderen - wat niet hetzelfde is als: daarop teruggegaan. Om tot het vermelden van
‘Staatzucht’ te komen, had Hoogvliet de Henriade niet nodig; sedert Vondel was deze term
algemeen gangbaar in de Nederlandse poëzie. En ‘Tweedraght’ ligt bij het oplaaien van de
twist tussen de herders van Abraham en Loth genoegzaam voor de hand om het spontaan
opkomen van die naam bij de dichter aannemelijk te maken. Wie dit betwijfelt, kan er trouwens
99
bij Goeree een rechtstreekse ‘bron’ voor vinden.
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H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927), blz. 8-9.
Tj. W.R. de Haan, Ter Haar ‘hertaalde’ Hoogvliet, blz. 366.
Zie Deel I, blz. 95.
Zie beneden, blz. 413.
Zie Deel I, blz. 737.
Men behoeft slechts het eerste deel van zijn Mengeldichten op te slaan om het bewijs daarvoor te vinden.
In verband met de ruzie tussen de herders schrijft Goeree: ‘... zulx datter Twist en tweedraght onder
beyder Vee-hoeders ontstond’ (Mozaize Historie I, blz. 81).
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§ 8. De ‘Abraham’ als epos
Bij het schrijven van de Abraham heeft Hoogvliet in de eerste plaats de Aeneis als voorbeeld
voor ogen gehad, in de tweede plaats Joannes de Boetgezant, en een heel enkele maal de
Ilias. Wij dienen dus na te gaan, op welke manier zijn werk door Vergilius, Vondel en Homerus
beinvloed werd.

Invloed van Vergilius
Hoogvliet heeft in de Abraham zoveel mogelijk de structuur van de Aeneis gevolgd. Zijn
eerste drie boeken zijn zelfs kennelijk bedoeld om dit nadrukkelijk te onderstrepen. Evenals
Vergilius begint hij zijn verhaal mediis in rebus met een omvangrijke episode, die meerdere
boeken omvat en een in zichzelf afgerond geheel vormt. Dat hij daarvoor de schaking van
Sara door Farao koos, is stellig geen toeval. Want juist deze geschiedenis leende er zich mede dank zij de beknoptheid van het Bijbelverhaal - bij uitstek toe om zó te worden
uitgewerkt, dat zij op een aantal belangrijke punten parallel liep aan de begin-episode van
de Aeneis: het fatale liefdesavontuur van Aeneas en Dido in Karthago. In beide gevallen
komt de held in een vreemd land, waar hij zich niet zeker voelt van de ontvangst; in beide
leidt een plotselinge liefde tot complicaties die de Goddelijke bedoelingen dreigen te
doorkruisen; in beide grijpt een Hogere Macht in om dit te voorkomen; in beide blijkt de
roeping van de held uit het verhaal dat hij over zijn herkomst en eerste omzwervingen vertelt;
in beide eindigt de episode met zijn vertrek om die roeping te volgen. Natuurlijk zijn de
verschillen tussen de beide episoden oneindig veel groter dan de overeenkomsten. Maar
dat deed er niet toe. Het ging er slechts om, dat de parallellie duidelijk genoeg zou zijn om
voor kenners van het klassieke epos buiten twijfel te stellen dat de dichter zich inderdaad
naar het voorbeeld van de Aeneis had gericht.
Uiteraard was het niet mogelijk, een dergelijke parallellie door het gehele werk heen te
handhaven. Hoogvliet heeft dat terecht ook niet geprobeerd. Maar wanneer men in de
begin-episode de nauwe verwantschap met de Aeneis heeft opgemerkt, gaat men ook in
de volgende boeken een structurele overeenkomst herkennen die anders vermoedelijk niet
zou zijn opgevallen. Na het vertrek van Aeneas uit Karthago behandelt Vergilius de verdere
lotgevallen van zijn held in vrijwel chronologische volgorde, waarbij de vertel-trant - naar
gelang van de stof en haar mogelijkheden - fluctueert tussen beknopt en uiterst gedetailleerd.
Bij Hoogvliet vinden wij precies hetzelfde. Hij houdt zich praktisch aan de chronologie van
de Bijbel, zonder één van de daar vermelde feiten over te slaan; maar terwijl hij sommige
slechts kort vertelt, werkt hij andere uit tot brede episoden vol beweging en kleur, die binnen
het kader van het geheel een relatieve zelfstandigheid hebben, zoals b.v. de krijgstocht van
Abraham tegen Kedor Laömer in het vijfde boek. Door deze Vergiliaanse verhaal-trant slaagt
hij er verrassend goed in, de kroniekvorm van Genesis te doorbreken en telkens weer de
aandacht van zijn lezers te boeien met een nieuwe vondst.
Ook buiten de grote parallellie tussen Abraham's avontuur in Egypte en dat van Aeneas
in Karthago vestigt Hoogvliet meermalen met incidentele overeenkomsten de aandacht op
de verwantschap van zijn werk met de Aeneis. Hij heeft kennelijk willen voorkomen dat de
Abraham anders zou kunnen worden opgevat dan als Vergiliaans epos, en daarom geeft
hij telkens weer een herkenningssignaal. In het algemeen zijn deze incidentele parallellen
minder gelukkig uitgevallen dan die van de begin-episode. Terwijl dáár nergens wordt
geforceerd en de overeenkomst met de Aeneis als het ware vanzelf uit het verloop van de
gebeurtenissen naar voren komt, valt hier in vele gevallen een zekere gezochtheid niet te
ontkennen. Ik geef een viertal
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voorbeelden van verschillende aard en qualiteit.
1. In Aen. II, 689-694, bidt Anchises tot Jupiter om de bevestiging van een gelukkig
voorteken. Onmiddellijk daarop klinkt aan zijn linkerzijde een donderslag en verschiet er een
ster, waarna de oude man erin toestemt zich door zijn zoon uit het brandende Troje te laten
redden. - Aan het slot van Abraham I wendt de Aartsvader zich na de schaking van Sara
biddend tot God om hulp. En:
Toen schoot de Almachtige, by schoon en helder weêr,
Aan Abrams rechterhant een lichten bliksem neêr;
En liet, niet lang daarna, uit zyne azuure zalen
Een zachten donderslagh van verre nederdalen.
5 Dat geeft weêr moet en kracht in 't hart myns grooten mans.
(blz. 25)

Ook na de verwoesting van Sodom en Gomorra, aan het einde van boek VII, antwoordt God
met een bliksemstraal op het gebed van Abraham (blz. 177).
2. In Aen. III, 708-715, vertelt Aeneas over de dood van zijn vader op Sicilië, en uit daarbij
100
de klacht: ‘hic me, pater optime, fessum // Deseris, heu! tantis nequiquam erepte periclis!’
- Hoogvliet laat in zijn derde boek Abraham eveneens vertellen hoe zijn vader Terach
onderweg stierf, en daarover klagen:
ô Lieve Vader! (riep ik uit) ô Roem der ouderen!
Heb ik u daarom zoo zorgvuldigh op myn schouderen,
't Afgodisch vuur ontrukt; gedragen uit den brant;
't Gebergte door gevoert, om uit uw vaderlant
5 Ver van uw magen, in een vreemden oort te sterven!
(blz. 67-68)

De dichter sluit hier elke twijfel aan een parallel uit, door Abraham over de ‘redding’ van zijn
vader uit het Vuur-aanbiddende Ur te doen spreken in figuurlijke termen, die rechtstreeks
ontleend zijn aan de reële situatie bij de vlucht van Aeneas uit Troje, met Anchises op zijn
rug (Aen. II, 707-708).
3. In Aen. IX, 314-366, overvallen Aeneas' volgelingen Euryalus en Nisus een legerkamp
van de Rutuliërs en richten een bloedbad onder hun door slaap en wijn bevangen vijanden
aan. - Naar het model daarvan heeft Hoogvliet in zijn vijfde boek de nachtelijke overval van
Abraham op het kamp van Kedor Laömer beschreven, in overeenstemming overigens met
101
de commentaar van Goeree bij de desbetreffende Bijbelplaats. Hier moeten wij dus eerder
van ontlening dan van parallellie spreken, al heeft deze onderscheiding geen betekenis voor
het effect.
4. In mijn inhouds-overzicht van boek XII heb ik de regels geciteerd, waarin Hoogvliet
vertelt hoe bij de dood van Abraham twee geesten door God worden gezonden om hem
102
‘van de sterflykheit t'ontbinden’. Dat is een duidelijke poging om een parallellie tot stand
te brengen met de dood van Dido in Aen. IV, 693-705, waar Iris door Juno naar de aarde
103
gezonden wordt ‘om de worstelende ziel van de stricken des lichaems t'ontbinden’.
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In de proza-vertaling van Vondel: ‘O allerliefste vader, hier begeeft ghy my, van langwijligh omsuckelen
afgemat: te vergeefs, helaes! berghde ick u uit zoo groote gevaerlijckheden’. (WB VI, 540, reg. 779-781).
Zie boven, blz. 228, sub 2.
Zie boven, blz. 225.
Proza-vertaling van Vondel (WB VI, 602, reg. 788-789).
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Invloed van Homerus
Niet alleen door parallellen met de Aeneis houdt Hoogvliet het besef levendig, dat hij zijn
Abraham bedoelt als een epos naar de beste traditie van de Oudheid. Een enkele maal
roept hij ook reminiscenties aan de Ilias op. Zo heeft hij bij het afscheid, dat Abraham in
boek V van Sara neemt als hij Kedor Laömer gaat achtervolgen (blz. 106-108), blijkbaar het
afscheid van Hektor en Andromache (Ilias VI, 405-493) voor ogen gehad. Geslaagd kan
men deze parallellie echter niet noemen. Het verschil tussen de beide situaties is te groot
dan dat er van enige wezenlijke overeenkomst sprake zou kunnen zijn. Bij Hoogvliet ontbreken
de beide elementen, die bij Homerus het afscheid zo aangrijpend maken: de aanwezigheid
van het kind en de berusting in een onafwendbaar noodlot. - Aannemelijker is de parallellie
met Ilias VIII, 69-74, waar Zeus in twee gouden schalen het lot van Trojanen en Grieken in
de komende strijd tegen elkaar afweegt. Hoogvliet laat vóór de krijgstocht van Abraham in
zijn vijfde boek vrijwel hetzelfde in de hemel gebeuren (blz. 110-111).

Invloed van Vondel
Zo is dus de Abraham naar opzet en uitwerking uitgesproken ‘klassiek’. Maar het spreekt
vanzelf, dat het Bijbelse onderwerp en de Christelijke geloofsovertuiging van de dichter op
bepaalde punten ingrijpende accomodaties nodig maakten. Daarvoor heeft Hoogvliet zich
naar het voorbeeld van Vondel gericht. Wat hij aan diens Joannes te danken heeft, betreft
enerzijds het principe van de dichterlijke vrijheid tot uitbreidende en aanvullende behandeling
van Bijbelstof, anderzijds dat van het merveilleux chrétien. Ten aanzien van dit laatste gaat
hij overigens met grote zelfstandigheid te werk. In de vorige paragraaf hebben wij gezien,
dat hij niet alleen het merveilleux infernal laat vervallen, maar bovendien in zijn voorstelling
van de Hemelraad sterk van Vondel afwijkt. Toch komen er in de Abraham enkele
overeenkomsten met de Joannes voor, die de indruk wekken even bewust als parallellen
bedoeld te zijn als de hierboven besproken renvois naar het klassieke epos. Hoogvliet heeft
kennelijk zijn werk behalve een Vergiliaans óók een Vondeliaans merkteken willen geven.
De beslissende parallellie betreft de wijze waarop in beide epen de meest centrale episode
voorbereid en uitgebeeld wordt. In Joannes de Boetgezant is dat de doop van Jezus in de
Jordaan, in Abraham de Aarisvader het offer van Isaäk op de Moria. Bij Vondel roept God
de Hemelraad bijeen om mededeling te doen van Zijn besluit, dat Jezus nu eindelijk ‘in zijn
ampt zal treden’ en dat dit gemarkeerd zal worden door de doop in de Jordaan. Om van dat
grootse moment getuige te zijn, verzamelen de Engelen zich boven de doopplaats: ‘een
104
hemelsche vertooning // Ontvout zich in de lucht’. - Hoogvliet laat aan het slot van boek
IX God in Zijn Vrederaad van Hemelgroten aankondigen, dat Hij besloten heeft in Abraham
en Isaäk ‘het grootste proefstuk van gehoorzaemheit en deugt // [...] op de waerelt, te
vertoonen’, als prototype van Christus' offerdood (blz. 219-222). En ook bij hem ‘daalt de
Godtsstat neêr’ om ‘door het dundoek van de wolken’ getuige te zijn van wat er op aarde
gebeurt (blz. 237); ook bij hem juichen de Engelen, en vervullen de hemel met zang en spel
(blz. 240). De overeenkomst is te nadrukkelijk om toevallig te kunnen zijn. Ik ben daarom
geneigd het verwarrende optreden van de Vrederaad náást de Hemelraad, waarop ik in mijn
105
vorige paragraaf de aandacht gevestigd heb, te beschouwen als een onvermijdelijk gevolg
van deze parallellie. Om haar te kunnen
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Zie Deel I, blz. 648-650.
Zie boven, blz. 240.
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doorvoeren had de dichter een àndere Hemelraad nodig dan die van Gods Eigenschappen.
106
Ook de godsdienstige opvoeding, die Abraham in boek IX aan Isaäk geeft, zou ik als
parallellie met de Joannes willen zien. Over een dergelijk onderricht, laat staan over de
inhoud daarvan, wordt in het Bijbelverhaal nergens gesproken. Hoe kwam Hoogvliet er dan
toe, daar vrijwel een geheel boek aan te wijden? Men kan natuurlijk opmerken, dat deze
uitweiding in boek X haar functionaliteit bewijst, doordat zij de vrome gelatenheid aannemelijk
maakt, waarmee Isaäk op de Moria zijn lot als Gods offer aanvaardt; ik heb dat zelf in mijn
107
inhouds-overzicht ook gedaan. Maar dat effect zou ook met een minder gedetailleerd
onderricht bereikt kunnen zijn; het was op zichzelf niet nodig daarbij de gehele Bijbelse
geschiedenis vanaf de Schepping zo uitvoerig te betrekken. Ik geloof dan ook, dat wij hier
opnieuw aan het voorbeeld van Vondel moeten denken. Het tweede boek van diens Joannes
wordt geheel in beslag genomen door een prediking waarin de Doper, vanaf Adam tot de
eigen tijd, de lange reeks van voorafschaduwingen, beloften en profetieën opsomt, die in
108
het Oude Testament de Messias aankondigen. Op soortgelijke manier is ook Abraham
volledig in zijn onderricht, al valt bij hem de nadruk uiteraard meer op een persoonlijke dan
een collectieve geloofshouding. De parallellie is echter duidelijk: in beide gevallen gaat aan
het centrale moment - resp. de doop van Jezus en het offer van Isaäk - een ‘prediking’
vooraf, die alles omvat wat daarop voorbereidt.
- In de Joannes had Vondel - in tegenstelling tot Vergilius in de Aeneis - zich ‘emotionele
reacties’ veroorloofd, die ‘blijk geven van zijn persoonlijke betrokkenheid bij zijn onderwerp,
en de aandacht vestigen op de diepere zin of de morele implicaties van de verhaalde
109
gebeurtenissen’. Ik meen, dat Hoogvliet dit als kenmerkend voor een Bijbels epos heeft
beschouwd en daarom ook in dat opzicht bij zijn voorganger heeft willen aansluiten. Maar
terwijl dergelijke uitweidingen bij Vondel slechts incidenteel voorkomen, maken zij in de
Abraham deel uit van de opzet. Dat blijkt ook uit de propositio, waar de dichter aankondigt
de levensloop van zijn held te willen volgen ‘in bespiegeling van zyn gelove, hoop // En
zuivre godtvrucht’ (blz. 2). De bespiegeling behoort evenzeer tot de vertel-trant van Hoogvliet
als de beschrijving. Met de gelijkwaardigheid van die beide wijkt Hoogvliet niet minder van
Vondel af dan deze met zijn ‘emotionele reacties’ afgeweken was van Vergilius. Wij zullen
echter wel mogen aannemen, dat hij zich daarbij niet van een principieel verschil bewust is
geweest. Hij was tenslotte een kind van zijn tijd, wat in dit verband betekent dat hij beïnvloed
werd door het sterk beschouwende karakter van de contemporaine Bijbelpoëzie (in de eerste
plaats wel die van zijn vriend Hendrik Schim). Uit de vanzelfsprekendheid van deze
bespiegelende benadering las hij de Joannes en schreef hij de Abraham. - Intussen heeft
deze versterkte nadruk op de bespiegeling zijn werk als epos geen goed gedaan. Zij brengt
er een moraliserend element in, dat degang van het verhaal telkens vertraagt.
- Zoals Hoogvliet bij zijn reminiscenties aan het klassieke epos een enkele maal niet op
de Aeneis doelt maar op de Ilias, zo gaat hij bij die aan Vondel eenmaal van de Joannes op
de Lucifer over. Als in het zevende boek de gruwelen van Sodom en Gomorra Gods toorn
opwekken, raakt de hemel in beroering:
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Zie boven, blz. 223.
Zie boven, blz. 224 (inhouds-overzicht boek X).
Zie Deel I, blz. 646-648.
Zie Deel I, blz. 672, sub c.
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De schelle wraakbazuin weergalmde driemaal wee.
All' de Englen zuchtten, dat het zucht door d'oppertranssen.
't Gesteente, en 't blinkend gout, gaf droevigh roode glanssen,
Gelyk een smeulend vuur, eer 't helder blaakt, en brandt.
(blz. 157)

De ‘roode glanssen’ in regel 3 stammen onmiskenbaar uit de reizang na het tweede bedrijf
van Lucifer:
Hoe zien de hoffelycke gevels
Zoo root? hoe straelt het heiligh licht
Zoo root op ons gezicht,
110
Door wolcken en bedroefde nevels?

Geen eenheid van handeling
Uit alles wat in deze paragraaf aan de orde gekomen is, blijkt duidelijk hoezeer Hoogvliet
zijn best gedaan heeft de Abraham tot een echt epos te maken. Daarbij zag hij echter de
eenheid van handeling over het hoofd, die door de epische theorie als beslissend criterium
111
voor het genre werd beschouwd. Zoals wij in § 6 hebben gezien, was het dan ook op grond
van dit punt, dat aan het einde van de 18de eeuw zijn werk als ‘heldendicht’ werd afgewezen.
Op de afwijkende mening van Macquet, die daar eveneens ter sprake is gekomen,
ga ik hier niet nader in. In Deel I van mijn studie heb ik, in het hoofdstuk over de
theorie van het epos, reeds aangegeven, waarom zijn opvatting dat het geloof
112
van Abraham ‘de eene daed’ in Hoogvliet's structuur zou zijn, niet houdbaar is.
Het ontbreken van eenheid van handeling in de Abraham is een gevolg van de biographische
opzet. En die opzet is op zijn beurt weer een uitvloeisel van het feit, dat Hoogvliet instemde
met de opvatting van zijn tijd als zou een Bijbel-epos bij voorkeur aan het leven van een
113
Bijbelse figuur gewijd moeten zijn. Als hij zich, ter voorbereiding op zijn werk, met de
theorie van het epos vertrouwd zou hebben gemaakt, had hij spoedig genoeg ontdekt dat
deze een biographische fabula uitsloot: ‘Het is niet genoeg dat het [epos] zich bezighoudt
114
met één man; het moet gaan om één daad van die éne man’. Maar in plaats van de epische
theorie koos hij concrete epen tot richtsnoer. En de bestudering daarvan heeft hem kennelijk
niet tot het inzicht gebracht, dat eenheid van handeling tot de kenmerken van het genre
behoort. Dat is trouwens minder verwonderlijk dan op het eerste gezicht misschien lijkt. Bij
Vergilius is ‘de eene daed’ zózeer verweven in een complex van bijkomstige episoden, dat
zij door een minder geschoolde lezer - zoals Hoogvliet als autodidact er een was - gemakkelijk
uit het oog wordt verloren. De Aeneis kan dan de indruk wekken, dat de samenhang bepaald
wordt door de hoofdfiguur. En wat de Joannes betreft: Vondel schreef een composiet-epos
115
dat als zodanig geen eenheid van handeling kent. Wanneer dit niet als een tweeheid wordt
onderkend, doet het onwil- lekeurig denken aan een soort levensbeschrijving, en evenals
zijn tijdgenoten heeft ook Hoogvliet het ongetwijfeld op die manier opgevat. Daardoor werd
voor hem
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WB V, blz. 645, reg. 732-735.
Zie Deel I, blz. 145 en 147.
Ibidem, blz. 176-177.
Zie boven, blz. 200-201.
Zie Deel I, blz. 145.
Ibidem, blz. 673-677 en blz. 686.
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bevestigd wat hij ook uit de Aeneis had menen te kunnen afleiden: een epos is het verhaal
van één held, hetzij voor een deel, hetzij voor het geheel van diens leven. Maar al is zijn
conclusie begrijpelijk, juist wordt zij er niet door. Volgens de regels berust de opzet van de
Abraham op een misvatting.

Winst van een misvatting
Paradoxaal genoeg heeft de misvatting van Hoogvliet echter tot winst voor zijn werk geleid.
Als de dichter tijdig genoeg ontdekt had dat hij zich tot één handeling diende te beperken,
zou hij immers van een geheel andere compositie hebben moeten uitgaan. Waarschijnlijk
had hij dan - zoals sommige critici menen dat hij had moèten doen - het offer op de Moria
tot zijn eigenlijke onderwerp gemaakt, en van de overige feiten uit Abraham's leven slechts
verteld wat daarmee verband houdt of in verband kon worden gebracht. Zodoende zou de
episode van het offer zijn uitgebeeld als het hoogtepunt in het leven van de Aartsvader, het
moment van zijn opperste geloof. Dat is ongetwijfeld een heel aannemelijke voorstelling,
maar het is niét die welke Hoogvliet voor ogen stond. Zoals uit zijn propositio valt af te
116
leiden, wilde deze het geloof van Abraham doen uitkomen als de grote constante in diens
leven: zonder inzinkingen, zonder groei, zonder hoogtepunt op de Moria. Vanaf de eerste
roeping door God (Genesis 12:1-3) gelooft de Aartsvader volledig en gehoorzaamt hij
onvoorwaardelijk, wat er ook gebeurt. Dáárop heeft Hoogvliet willen wijzen. Het is zeker niet
toevallig dat in de propositio het offer van Isaäk niet wordt genoemd, en dat in het tiende
boek Abraham op Gods eis wel wanhopig maar zonder een zweem van opstandigheid
reageert. Voor de dichter is de gehoorzaamheid van zijn held met diens geloof gegeven en
daarom vanzelfsprekend. De kern van het gebeuren op de Moria ligt voor hem in het feit
dat God daarvan gebruik maakt om ‘Een konstigh zinnebeelt van onze liefdegangen, // In 't
geestlyk kerkgebou voor d'eeuwen op te hangen’ (blz. 220).
Om op deze manier het geloof als de constante in het leven van Abraham te kunnen
uitbeelden, had Hoogvliet uiteraard alle feiten uit dat leven nodig. Met andere woorden: de
biographie is hier geen doel op zichzelf. In de Abraham heeft zij een functionele betekenis,
die er het kroniekmatige karakter aan ontneemt en juist door het ontbreken van ‘de eene
117
daed’ het geheel tot een eenheid maakt! Dat is de verrassende winst van Hoogvliet's
misvatting en de verklaring voor de even boeiende als overtuigende consistentie in zijn werk!
De winst is zelfs zó duidelijk, dat men geneigd is zich af te vragen, of zij wel op een misvatting
berust en Hoogvliet niet bewust van de regels is afgeweken om beter zijn doel te kunnen
118
bereiken, zoals Vondel dat in de Joannes had gedaan. Die veronderstelling is echter niet
verenigbaar met de mededeling van Jan de Kruyff dat de dichter eerst later tot het inzicht
119
gekomen is ‘dat zijn dichtstuk aan de regelen van het Heldendicht geheel niet beantwoordt’.
Het is wel degelijk een misvatting, die de structuur van de Abraham heeft bepaald. Maar wij
mogen daaraan toevoegen: felix error.

Ongelijkmatigheid
Zo is dus de Abraham het eerste biographische epos in onze literatuur geworden,
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Zie boven, blz. 218.
Macquet heeft dit aangevoeld, maar dacht te veel volgens de regels om de eenheid anders te kunnen
zien dan als eenheid van handeling.
Zie Deel I, blz. 686.
Zie boven, blz. 210.
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dat - afgezien van de formele regels - als zodanig geslaagd mag heten. Dit betekent
overigens niet, dat Hoogvliet daarmee nu ook een meesterwerk geschreven heeft. Daarvoor
zijn er in de uitwerking te veel zwakke punten. Karakteristiek voor deze dichter is namelijk,
dat hij enerzijds wel telkens brillante momenten heeft, maar er anderzijds nooit in slaagt het
peil daarvan vast te houden. Zijn hoogtepunten wisselen steeds af met inzinkingen, die door
het contrast des te meer opvallen. In de vorige paragraaf hebben wij gezien hoe zijn
merveilleux, na de magistrale inzet met de beschrijving van de Hemelraad, bij de verdere
uitwerking teleurstelt en geleidelijk overwoekerd raakt door een overdaad aan personificaties
van stilistische aard. Dat is een typerend voorbeeld, niet alleen van de qualitatieve
ongelijkmatigheid die de Abraham kenmerkt, maar ook van het nauwe verband tussen
inzinking en exces. Bijna altijd blijken teleurstellende passages veroorzaakt of sterk in de
hand gewerkt te worden door een vorm van teveel. Hoogvliet heeft een funeste neiging tot
overdrijven, die ook zijn vroegere critici niet is ontgaan. De Kruyff heeft er één oorzaak voor
aangegeven: ‘eene al te levendige of niet genoeg beteugelde verbeelding’, Ter Haar een
andere: het te ver uitspinnen van denkbeelden en voorstellingen, wat leidt tot ‘zekere
121
gerektheid, die op vele plaatsen in flaauwheid overgaat’. Beide opmerkingen zijn juist,
maar ik meen dat het verschijnsel algemener dient te worden gesteld. Hoogvliet heeft een
defectueus gevoel voor proportie en laat zich daarom telkens te ver meeslepen door impulsen
of invallende gedachten. Het ontbreekt hem aan evenwichtigheid: dat is wat hem als epicus
zo kwetsbaar maakt.
Duidelijk komt dit b.v. aan het licht in de onevenredige aandacht, die op blz. 84-85 - ter
inleiding van de twist tussen de herders van Abraham en Loth - wordt besteed aan de
genealogie van Nyt en Tweedraght, met een uitvoerige beschrijving (30 regels) van de dood
van Abel als ‘proefstuk van hun maght’. Nauwelijks minder excessief is op blz. 112-113 de
karakteristiek van Dronkenschap als ‘schrikdier, dat de hoop vernielt, de deugt vermoort’
(27 regels).
In andere vorm manifesteert Hoogvliet's onevenwichtigheid zich bij zijn beschrijving van
Isaäk's geboorte in het achtste boek. Om de blijdschap in het herderskamp van Abraham
te illustreren last de dichter een herderszang van 56 regels in, die hij in de mond legt van
een speciaal daarvoor bedachte figuur, Elihu. Niet alleen is die zang - zoals Macquet in zijn
Verhandeling (blz. 313) terecht opmerkt - ‘te gering bij de majesteit van het Heldendicht’,
maar bovendien is er niets in te vinden dat de inbreuk op het beginsel van de gescheidenheid
der genres zou kunnen rechtvaardigen. Ik kan het opnemen van dit lange lied dan ook slechts
verklaren als ‘overdrijving’ van de pastoraal-idyllische inslag die kenmerkend is voor de
wijze, waarop Hoogvliet het landelijke leven van de Aartsvader tekent.
Ook in het taalgebruik van de dichter doet zich de neiging gelden om over de
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Vóór Hoogvliet had Lucas Rotgans in zijn Wilhem de Derde iets dergelijks geprobeerd. Weliswaar beoogde
hij geen eigenlijke levensbeschrijving van zijn held, maar zijn doelstelling - het uitbeelden van Willem III
als de door God gezonden verdediger van het Protestantisme - bracht mee dat zijn fabula daar toch
praktisch op neerkwam. Doordat Rotgans op het voetspoor van Boileau het merveilleux chrétien afwees,
was hij er echter niet in geslaagd zijn centrale idee dominant genoeg te maken om zijn epos werkelijk te
beheersen (vgl. Deel i, blz. 753-755). Dat Hoogvliet meer succes had, moet in belangrijke mate worden
toegeschreven aan het feit dat hij terugkeerde tot het gebruik van een Christelijk merveilleux. Daardoor
was het hem mogelijk, aan het centrale motief van zijn werk (het geloof van Abraham als constante in
diens leven) een overtuigende achtergrond te geven.
Zie boven, resp. blz. 235 en blz. 236.
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schreef te gaan. Dat leidt dan tot hyperbolen, die met hun Petrarkistisch karakter in de sfeer
van het epos detoneren. Zo b.v. in de ‘natuurbeschrijving’ na de schaking van Sara door
Farao:
't Is of natuur de schrik was om het hart geslagen.
De boomen sidderen, en al 't gebergte zucht.
De dalen stenen en weêrgalmen van 't gerucht.
Het gras verwelkt op 't velt. de bloemen slaan aan 't kwynen.
5 De beken weigren nat. de zon vergeet te schynen.
(blz. 14)

Ik laat het bij deze enkele voorbeelden. Het zou onjuist zijn de indruk te wekken, dat in de
uitwerking van Hoogvliet's epos inzinkingen de overhand hebben. Want dat is zeker niet het
geval! De Abraham bevat tal van passages, die tot het beste behoren dat de 18de eeuw
aan dichterlijke vertel- en beschrijvingskunst heeft voortgebracht. Daartoe reken ik b.v. de
uitbeelding van de Hemelraad en van de Isisfeesten (boek II), de krijgstocht van Abraham
ter bevrijding van Loth (boek V), de ondergang van Sodom en Gomorra (boek VII), Abraham's
voorbereiding van Isaäk voor het offer op de Moria (boek X), het sterfbed van de Aartsvader
(boek XII). Niet altijd zijn de genoemde passages helemáál vrij van het gesignaleerde teveel;
met name de voorbereiding van Isaäk en het sterven van Abraham zouden door een strakkere
verteltrant aan suggestiviteit hebben kunnen winnen. Maar dit neemt niet weg, dat Hoogvliet
in deze episoden een episch peil heeft bereikt, vergelijkbaar met dat van Vondel's Joannes.
Terecht hebben zijn hoogtepunten dan ook steeds erkenning gevonden, bij critici zowel als
bewonderaars. Zelfs Ter Haar, die toch weinig welwillend tegenover Hoogvliet staat, moet
toegeven: ‘wij kennen geenen Dichter uit de voorgaande eeuw, dien wij hierin [= in schilderend
122
vermogen] boven hem zullen plaatsen’.
Ondanks zijn inzinkingen is de Abraham ontegenzeglijk een werk van formaat!

§ 9. De ‘Abraham’ als poëzie
De Abraham is geschreven in de dichterlijke taal van de eerste helft der 18de eeuw. Terecht
123
heeft Koopmans erop gewezen, dat dit ‘een hinderlik element in onze waardering’ is. Het
is dezelfde moeilijkheid als wij reeds hebben leren kennen bij de bespreldking van Rotgans'
Wilhem de Derde. Ik ben er toen uitvoerig op ingegaan, zodat ik ditmaal kan volstaan met
het herhalen van de conclusie: om de betrokken auteurs als dichter recht te doen wedervaren,
moeten wij ‘trachten door te dringen tot wat achter de tijdgebondenheid van de uiterlijke
124
vormgeving verborgen ligt’.
Wanneer wij dit doen, wordt het ons spoedig duidelijk dat Hoogvliet's epos in poeticis
hetzelfde beeld vertoont als in structureel opzicht. Ook hier wisselen hoogtepunten met
inzinkingen af. Alleen is ditmaal het woord ‘inzinkingen’ minder op zijn plaats, omdat het te
veel suggereert dat het eigenlijke peil van de Abraham hoger zou liggen. En dat is - in
tegenstelling tot wat bij de structuur viel op te merken - hier niet het geval. Het is veeleer
zó, dat Hoogvliet als regel een redelijk goed maar zeker niet opvallend vers schrijft - met
plotselinge verrassingen van overtuigende poëzie.
Het dichterlijke basispeil van de Vlaardingse epicus komt ongeveer overeen met
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Abraham de Aartsvader, editie Ter Haar, blz. XXXVI.
Zie boven, blz. 238.
Zie Deel I, blz. 758-759; het citaat op blz. 759.
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dat van de betere poetae minores onder zijn tijdgenoten. Evenals het hunne is ook zijn vers
in het algemeen tamelijk rhetorisch, ietwat overladen met weinig-zeggende epitheta, vrij
conventioneel in beeld- en taalgebruik, geneigd tot variërende herhaling en rationele
bespiegeling: nooit helemaal zonder verdienste en ook nooit meer dan middelmatig.
Maar ineens stijgt Hoogvliet dan voor een ogenblik boven die middelmaat uit en schrijft
hij een van de poëtisclie passages, die méér nog dan de epische hoogtepunten zijn roem
hebben uitgemaakt.
Zoals voor de hand ligt, vallen de tweeërlei hoogtepunten meestal vrijwel samen; dezelfde
golf van bezieling voert de dichter zowel poëtisch als episch mee. Maar niet altijd is dat het
geval: zij kunnen ook los van elkaar voorkomen.
Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden wij in de beroemde beschrijving van de Hemelraad
aan het begin van het tweede boek. De onmiskenbare grootsheid van de epische visie wordt
er niet gedragen door een adaequate dichterlijke vormgeving. Die laatste is zelfs, op een
enkele gelukkige regel na, opmerkelijk zakelijk en conventioneel. Als de dichter Gods
Eigenschappen beschrijft, zoals zij om de Raadstafel gezeten zijn, blijft het bij een opsomming
van namen en algemeenheden: ‘Aan de andre zyde zat de Heiligheit, wiens oogen, // Te
rein en zuiver, nooit gebrek of smet gedoogen: // De Wysheit, die het al regeert, en houdt
in stant: // Rechtvaerdigheit, die in 't gericht de vierschaar spant’ (blz. 30). Onmiddellijk
daarop volgt wat in de visie een hoogtepunt is:
Dus was de Hemelraat in d'opperzaal gezeten,
Wen 't eeuwig Wezen, met geen denkbeelt af te meten,
Dat enkel leven is, en geest, en majesteit,
Een wondre blyk gaf van zyn tegenwoordigheit,
5 En liet zyn Heerlykheit, in een kolom van stralen
Besloten, boven 't hooft der Hemelgrooten dalen;
Met zulk een' heldren glans en onbegryplyk licht,
Dat al de luister van de zaal verdooft en zwicht;
Dat zelfs de goude zon hier by zou duister schynen,
10 De maan beschaamt zyn, en het bleek gestarnt verdwynen.
(blz. 30-31)

Als poëzie zijn deze regels echter géén hoogtepunt. Het is nog tot daaraan toe dat de
vervoerende vaart ontbreekt die de Hemelbeschrijvingen van Vondel kenmerkt. Erger is,
dat in reg. 3 en vooral in reg. 9-10 aan de evocatie van Gods Heerlijkheid afbreuk wordt
gedaan door de onoordeelkundige toevoeging van stereotiepe details. Na de aanduiding
van God als ‘'t eeuwig Wezen, met geen denkbeelt af te malen’, doet de positieve omschrijving
in reg. 3 als een beperking van Zijn Onvoorstelbaarheid aan. De vermelding van zon, maan
en sterren in reg. 9-10 tast op nog hinderlijker manier het ‘onbegryplyk licht’ uit reg. 7 aan,
door te stellen dat dit met het licht van hemellichamen vergelijkbaar zou zijn; vooral ‘het
bleek gestarnt’ is in dit verband een misgreep.
Een voorbeeld van het omgekeerde - dichterlijk hoogtepunt zonder epische aanleiding is de passage in het vierde boek, waar Abram vanaf een heuveltop aan Sara toont hoezeer
zij door God gezegend zijn:
Ai zie, myn Schoone, in welk een vruchtbaar lant wy wonen.
De hoogte is best om u Godts zegen aan te toonen.
Zie welk een ruimte lants de kudde alreê beslaat.
Zoo ver ge zien kunt door de breede beemden, gaat
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5 Ons vee spanseren125: gints ziet ge onze loeiende ossen
En koeien grazen in de schaau der eikenbosschen:
Hier vult het wolligh vee het klaverryke dal.
Zie daar de geiten langs dien frisschen waterval,
Die 't bochtigh beekje doet door laager velden vlieten.
10 Hoe geestigh wyken de gezichten en verschieten
Langs gintse heuvels, daar de kemel 't oog ontwykt,
En, hangende aan 't gebergte, een teder lam gelykt!
Hoe tierigh is ons vee! hoe huppelen de schapen!
Hoe dartel springt de geit! hoe bezigh zyn de knapen,
15 En vlugge maagden, in de lommer van de blaan,
Daar onze schuuren en de zuiveltenten staan!
(blz. 96)

Dat is een pastoraal-idyllische ‘tekening’ in de letterlijke zin van het woord! Het valt op, hoe
126
Hoogvliet hier, evenals in zijn ‘allegorische prenten’, zijn verbeelding laat leiden door het
voorbeeld van de contemporaine plastische kunst.
In de beschrijving van de Isis-processie (boek II) vallen een episch en een poëtisch
127
hoogtepunt samen. Ofschoon alle details nauwkeurig ontleend zijn aan Goeree, kan men
zich ook hier de uitbeelding gemakkelijk voorstellen als een plaat:
128

De hofstoet volgt den sleep met eenen tragen tret.
De hoofden hangen, en de wapentuigen slepen.
Heel Memfis volgt, en is van druk in 't hart benepen.
Maar Isis priesterschap, gekleedt in wit gewaat,
5 Die met een naar geluit den bangen boezem slaat,
Heeft, tot een blyk van druk, het aangezicht geschonden;
Het hooft geschoren, en het lyf met diepe wonden
Gesneên; en huilt en zucht, en steent van bangen noodt,
Ter eer van Isis druk, en van Osiris doot.
10 Men heeft de pynboomtelg, of alsemtak in handen.
129
De Sister knerst, en slaat op zyne kopre randen,
130
Verjaagt nu Thifons geest door 't schor en naar geluit,
En lokt de zuchten van het volk ten boezem uit.
(blz. 41)

Niet altijd is de dichter in zijn beschrijvingen zo ‘illustratief’. In hetzelfde vierde boek, waarin
het pastorale vergezicht voorkomt dat ik zo juist heb geciteerd, vinden wij ook een meer
literair gefundeerde herdersidylle:
Nu leeft myn Herder met zyn schoone Herderin
Op zyn beloofden gront in ongestoorde min:
Daar zyne velttent, in de lommer van de blaren,
Het vorstelyk paleis, met marmere pilaren
5 En trotsche bogen, tart; daar hy de grootsche pracht,
De luister, staatzucht en de hovaardy veracht.
De starrenhemel is zyn paviljoen, waar onder
Hy in bespiegling van Godts grootheit, en het wonder
Vernuft der Almacht zit: het velt is 't vloertapeet,
10 Met bloemen geborduurt, waarop hy vreedzaam treedt.
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spanseren: wandelen, (hier:) weidend ronddwalen.
Zie boven, blz. 245-246.
Zie boven, blz. 229.
sleep: stoet, processie.
Sister: sistrum, ‘oud-egyptisch muziekinstrument, bestaande uit een metalen hoepel, met ringetjes
doorboord’ (WNT XIV, 1390).
Thifons geest: op de voorgaande bladzijde is van Thifon gezegd, dat hij ‘de godt van 't kwaat was en der
zonden’.
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De wyngaart schenkt hem most; het aartryk schaft hem spyze.
De eenvoudigheit dekt op een vriendelyke wyze
De tafel, daar hy met zyn Sara vrolyk leeft;
En nyvre bezigheit hem smaak en eetlust geeft.
15 Terwyl de vogeltjes door duizent orgelkelen,
Met meer dan koninklyk muzyk hunne ooren streelen.
(blz. 81-82)

In deze passage klinkt het beatus ille door, met de traditionele tegenstelling tussen de
verdorven stad en de ‘soeticheydt des buyten-levens’. En het valt op, dat deze literaire
achtergrond onmiddellijk leidt tot sterkere accentuering van de Parnastaal; typerend voor
Hoogvliet is daarbij het stilistisch gebruik van personificaties. Maar in haar soort doet deze
beschrijving - al spreekt zij een moderne lezer minder gemakkelijk aan - in suggestiviteit
niet voor de eerst-geciteerde onder.
Aandacht verdient ook de wijze, waarop Hoogvliet het wonder van Sara's onverwelkbare
schoonheid weergeeft; ondanks haar hoge leeftijd blijft zij er uitzien als een bloeiende jonge
vrouw. De dichter gaat daar twee keer op in, eenmaal na haar eerste en eenmaal bij haar
tweede schaking. De eerste keer is hij het uitvoerigst (blz. 73), maar de tweede maal het
gelukkigst in het beeld dat hij oproept. Abimelech, de koning van Gerar, is vroeg in de morgen
met zijn gevolg uitgereden om het herderskamp van Abraham te gaan bezichtigen. Als hij
Sara ziet, verliest ‘de frissche schoonheit van den morgenstont’ alle bekoring voor hem. Hij
heeft nog slechts oog voor háár:
Geen wonder, want dit schoon ging zelfs natuur te boven.
Hy zag de rozen in den laten wintertyt;
Een onverwelkbre jeugt, die door geen jaren slyt;
Een altytduurend meisaizoen in 't lieflyk wezen;
5 In 't oog den zomer, die geen herfstbui scheen te vreezen.
Hy houdt de klepper, die op 't goude montstuk byt,
En knabbelt, staan, en zegt:...
(blz. 182)

Ook hier de dichterlijke taal van de 18de eeuw. Maar welk een voortreffelijk beeld geeft de
tweede regel, en hoe effectief is de abrupte overgang tussen de regels 5 en 6-7!
Tenslotte laat ik nog een citaat volgen uit de klacht van Abraham, als hij van God opdracht
ontvangen heeft tot het offeren van Isaäk. Een fragment daaruit mag hier niet ontbreken,
want deze klacht heeft indertijd tot de meest bewonderde gedeelten uit de Abraham behoord.
Ik geef het als voorbeeld van wat Macquet ‘het teêr en aendoenlijk pathetiek’ noemt, dat
131
voor hem het tiende boek zo treffend maakt:
ô Ysselyk bevel! ô Godt! myn toeverlaat!
Is dan uw zegen in een vloek; uw gunst in haat,
En al uw min verkeert in donderenden toren!
Kan menschenoffer uw meedoogend oog bekoren!
5 Welaen, eisch my: ik zal verheugt, en onbenout,
Myn leden strekken op het heiligh offerhout,
En zelf, als offraar van myn zelven, onbezweken,
't Vuur in den stapel, 't mes my in den boezem steken;
Terwyl ik stervende u myn' Heilverbontsgodt noem,
10 En in de hope van myn zaligh erfdeel roem.
Maar neen, helaas! gy eischt myn' zoon, myn welbehagen;
Den stok myns ouderdoms; het steunsel myner dagen;
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Zie boven, blz. 233.
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Het voorwerp van myn hoop, en uw beloftenis;
Het eenigh zaat, dat uit myn' echt geboren is,
Na harde ballingschap, en eintloos ommezwerven:
En deze veege moet van myne handen sterven!
Onnoosele Izaäk! 't geldt u: 't geldt u, myn zoon!
ô Appel van myn oog! ô paerel van myn kroon!
't Geldt u: u moet ik zelf, ô leven van myn leven,
Op 't brandend outer aan de Godtheit wedergeven!
U moet ik zelf, ô lieve, ô schoone Jongeling!
Aan wien ik dacht, dat al myn heil, myn glory hing,
Met deze hant... maar ach! myn tong bezwykt; myn krachten
Ontzinken my alreede, op de enkele gedachten:
Myn haren ryzen my te berge; ik yze, ik schrik,
En voel den dootsteek zelf in 't hart elk oogenblik,
En d'altaarkolen in myn' eigen boezem branden!
Ruk los, ruk los, ô Godt, die teedre liefdebanden:
Verdoof de vaderliefde in my, opdat ik stil
132
Gehoorzaam uw gebot, naar uwen wondren will'.
(blz. 226-227)

Dat is pathetiek, zoals die een lezer uit het laatste kwart van de 20ste eeuw niet ligt. Voor
hem is Abraham's klacht te betogend, te woordenrijk, te ‘literair’. Maar wie ze historisch weet
te lezen, ontdekt al spoedig de vaart en diepgang van deze woordenstroom, en geeft zich
gewonnen aan de innerlijke bewogenheid van deze passage. Dan gaat hij ook begrijpen
dat zestig jaar na Macquet de toch wel bijzonder kritische Ter Haar er nog altijd zó door
werd getroffen, dat hij noteerde: ‘Deze verzen behooren ongetwijfeld tot de schoonste, die
133
Hoogvliet immer gemaakt heeft’ - al weerhield dit hem niet van het aanbrengen van kleine
‘verbeteringen’.
In zijn beste ogenblikken schrijft Hoogvliet inderdaad verrassend-goede verzen. Toch lijkt
het mij onjuist, het succes van de Abraham in de eerste plaats aan deze poëtische
134
hoogtepunten toe te schrijven, zoals De Kruyff doet en na hem vrij algemeen gebruikelijk
is geworden. Daarvoor verliezen zij te veel van hun betekenis, wanneer men ze losmaakt
uit de context. De kracht van Hoogvliet's werk ligt niet in bepaalde onderdelen, maar in zijn
totaliteit. De lezer raakt in de ban van de grootse conceptie (Abraham's leven als dóórlopend
geloofsgetuigenis) en van de levendige beschrijving (waarbij hij inzinkingen op de koop toe
neemt). De poëtische hoogtepunten bestendigen en versterken wel zijn overgave aan de
tekst, maar zijn er niet de primaire oorzaak van. Wie de Abraham aandachtig leest en
herleest, kan naar mijn mening niet tot een andere conclusie komen, omdat hij dit iedere
keer zelf ervaart.

§ 10. Conclusie
Er heeft Hoogvliet een Leven van Abraham voor de geest gestaan, dat potentieel naar opzet,
idee en vinding een meesterwerk was. Helaas bleek zijn dichterschap niet groot en stabiel
genoeg om daaraan over de hele linie adaequaat gestalte te geven. Zowel structureel als
poëtisch kenmerkt de Abraham zich door ongelijkmatige qualiteit. Tegenover verrassende
hoogtepunten staan telkens inzinkingen en teleurstellin-

132
133
134

Ik verbeterde twee drukfouten. De tekst van 1728 heeft in reg. 8 boezen, en in reg. 24 âlreede.
Abraham de Aartsvader, editie Ter Haar, blz. 305, in de aantekening bij blz. 213.
Zie boven, blz. 234-235.
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gen. Maar er kan niet worden ontkend, dat het toch vooral de eerste zijn die hun stempel
op het werk hebben gedrukt. Er is inderdaad iets overgekomen van de bezielde visie, die
aan Hoogvliet's dichterdroom over het leven van de Aartsvader ten grondslag lag. In de
geschreven Abraham wordt die visie wel herhaaldelijk vertroebeld en soms zelfs verduisterd
door onvolkomen- of onhandigheden, maar helemaal verloren raakt zij nooit. Zij verbindt de
hoogtepunten en draagt het geheel.
Hoogvliet was ongetwijfeld een echte dichter, maar van het tweede plan. Wij kunnen hem
misschien het best karakteriseren als een begaafde poeta minor, die éénmaal in zijn leven
de inspiratie vond voor een werk, waarin hij zichzelf overtrof en dat ondanks tal van
onvolkomenheden een element van werkelijke grootheid heeft. Geen meesterwerk, maar
wel een even opmerkelijke als originele verschijning in de literaire context van zijn tijd, zeker
als Bijbels epos! En poëtisch ontegenzeglijk van niveau, al zijn er - om de woorden van
135
Macquet te gebruiken - naast ‘vele ware schoonheden’ ook ‘groote gebreken’.
Genologisch kan de betekenis van Abraham de Aartsvader moeilijk te hoog worden
aangeslagen. In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk heb ik aangegeven, hoe Hoogvliet
daarmee de destructieve tendensen uit de eerste epische periode van de 18de eeuw doorbrak
en teruggreep op de Vondeliaanse traditie. Uit ons onderzoek is echter duidelijk gebleken,
dat hij een te zelfstandig dichter was om zonder meer als Vondel-epigoon te mogen worden
beschouwd. In de Abraham is hij naar de vorm Vergiliaanser, naar de inhoud Bijbelser, naar
de strekking moraliserender dan zijn voorganger. Bovendien liet hij het Tassoniaanse karakter
van diens Hemel-verbeeldingen los, om in de plaats daarvan een allegorisch merveilleux
van eigen vinding te stellen. En tenslotte: Hoogvliet schreef een werk, dat de contradictoire
term ‘biographisch epos’ rechtvaardigt. Formeel moge de Abraham, bij gebreke aan eenheid
van handeling, geen eigenlijk epos zijn, in wezen is dat wel degelijk het geval.
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Zie boven, blz. 234.
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Hoofdstuk X
De eerste vertalingen van ‘Paradise Lost’
1728; 1730
§ 1. ‘Milton in Holland’
In hetzelfde jaar 1728, waarin Abraham de Aartsvader het licht zag, verscheen ook de eerste
Nederlandse vertaling van Paradise lost. Zij is van de hand van Jacobus van Zanten, die
daarin het blank verse van Milton handhaafde. Enkele jaren later, in 1730, volgde een
berijming van deze vertaling in alexandrijnen door L. Paludanus, ter aanpassing van het
werk aan de Nederlandse vers-traditie en de smaak van het publiek.
Naar aanleiding van deze beide publikaties heeft Herman Scherpbier in 1933 een uitvoerig
onderzoek ingesteld naar hun algemene achtergrond en naar de betekenis die hun
1
verschijning voor de Nederlandse literatuur heeft gehad. Hoe raakten Milton en zijn epos
in de Republiek bekend en hoe werden zij daar gewaardeerd? Heeft het werk van Van
Zanten en Paludanus geleid of bijgedragen tot beïnvloeding van de Nederlandse (Bijbel)epiek
door het voorbeeld van Paradise lost? Uiteraard wijdt Scherpbier ook een hoofdstuk aan de
vertalingen zelf, maar die blijven voor hem feitelijk toch bijzaak. Het is hem te doen om een
veel breder verband: ‘a clear conception of the attitude in Holland to Milton and his writings’
(blz. 2).
Scherpbier heeft zich op bijzonder degelijke wijze van zijn taak gekweten. Overtuigend
zet hij uiteen, dat Milton's politieke instelling en de onrechtzinnigheid van zijn theologische
2
opvattingen (voor zover men daarvan iets kon weten ) weinig bevorderlijk zijn geweest voor
de belangstelling in zijn dichterlijk werk. Bovendien ontbrak, met name ook in
literair-geïnteresseerde kringen, veelal de kennis van het Engels die nodig geweest zou zijn
om van dat werk - aanvankelijk dacht men daarbij alleen aan Paradise lost - kennis te kunnen
nemen. En een algemeen toegankelijke, d.w.z. Nederlandse of Franse vertaling bestond er
3
vóór de verschijning van die van Van Zanten niet.

1
2

3

Herman Scherpbier, Milton in Holland; a study in the literary relations of England and Holland before
1730, diss. Amsterdam S.U. (Amsterdam 1933).
Door een samenloop van omstandigheden werd Milton's theologische verhandeling De doctrina Christiana
libri duo eerst in 1825 gedrukt, zodat voordien zijn heterodoxie in het algemeen slechts bekend was in
zoverre zij uit zijn epos blijkt. Maar juist in Holland kon men iets meer weten. Na de dood van de dichter
in 1674 was er sprake van geweest, dat de Doctrina door Daniël Elzevier in Amsterdam zou worden
uitgegeven. Deze had het manuscript ter beoordeling voorgelegd aan Philippus van Limborch, hoogleraar
aan het Remonstrants Seminarium, die het in hoge mate Ariaans bevond en publikatie afried. Waarschijnlijk
wel terecht neemt Scherpbier aan, dat Van Limborch met vrienden en kennissen over zijn bevindingen
gesproken zal hebben, zodat ‘among the prominent Remonstrants Milton was known and condemned
as heretic’ (blz. 63).
De Duitse vertaling (in blank verse) van Ernst Gotlieb von Berge (1682) en de Latijnse van William Hogg
(1690) schijnen ten onzent onopgemerkt gebleven te zijn. Zij behoorden trouwens niet tot de ‘algemeen
toegankelijke’ lectuur.
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Toch kan Scherpbier vaststellen, dat omstreeks 1720 ‘Milton was fairly well known in Holland
as the author of a great epic’ (blz. 131), al kende men dit dan slechts bij name. Dat was te
danken aan de invloed van de talloze periodieken in het Latijn, Frans en Nederlands, die
aan het einde van de 17de eeuw begonnen te verschijnen en in de eerste helft van de 18de
hun grote bloei bereikten. Er werd daarin veel aandacht besteed aan Engelse publikaties,
waardoor zij veel hebben bijgedragen tot overbrugging van de bestaande kloof tussen de
Engelse en continentale cultuur, met inbegrip van de letterkunde.
In een afzonderlijk hoofdstuk gaat Scherpbier zorgvuldig na, op welke wijze deze
periodieken hun bemiddelende rol hebben gespeeld bij de introductie van Paradise lost in
de Nederlanden (blz. 112-131). In het hieronder volgende aperçu, waarin overigens ook
bijzonderheden van andere aard zijn verwerkt, heb ik op enkele punten dankbaar van de
door hem verstrekte gegevens gebruik gemaakt.
Beslissend voor de erkenning van Milton als episch dichter die niet voor Homerus en
4
Vergilius onderdoet, zijn de negentien Vertogen geweest, waarin Joseph Addison tussen
31 december 1711 en 3 mei 1712 in The Spectator de superieure qualiteiten van Paradise
lost heeft aangewezen en toegelicht, eerst voor het werk als geheel en vervolgens boek
5
voor boek. Zij vormen een voortreffelijke inleiding tot Milton's epos. In een rustig, maar van
bewondering doortrokken betoog laat Addison zien, dat dit aan de regels van het genre
voldoet en zich in alle opzichten naast de Ilias en de Aeneis kan handhaven - ja, deze zelfs
6
overtreft door de grootsheid van zijn stof en door de wijze waarop Milton er telkens in slaagt
7
zijn ontleningen aan Homerus en Vergilius op te voeren tot een hoger plan dan het hunne.
De bewondering van de auteur is des te overtuigender, omdat hij ook zijn bezwaren niet
8
verzwijgt en daaraan zelfs een afzonderlijk Vertoog wijdt. Maar die enkele onvolkomenheden
zijn voor Addison niet meer dan ‘Spots in the Sun’. Er is voor hem dan ook geen

4
5
6

7

8

Als men het Vertoog van 31 december 1711, waarin de bespreking van Milton's epos wordt aangekondigd,
niet wil meerekenen: achttien.
In 1719 werden zij afzonderlijk uitgegeven onder de titel Notes on the Twelve Books of Paradise Lost.
Typerend is de implicatie daaromtrent in de volgende passage:
Paganism could not furnish out a real Action for a Fable greater than that of the Iliad or Aeneid, and
therefore an Heathen could not form a higher Notion of a Poem than one of that kind, which they call an
Heroic. Whether Milton's is not of a greater Nature I will not presume to determine, it is sufficient that I
shew there is in the Paradise Lost all the Greatness of Plan, Regularity of Design, and masterly Beauties
which we discover in Homer and Virgil.
Ik citeer naar: Joseph Addison, Criticism on Milton's Paradise Lost, ed. by Edward Arber (Westminster
1895), blz. 45.
‘I have endeavoured to shew how the Genius of the Poet shines by a happy Invention, a distant Allusion,
or a judicious Imitation; how he has copied or improved [cursivering van mij. Sm.] Homer or Virgil, and
raised his own Imaginations by the use which he has made of several Poetical Passages in Scripture’.
(Criticism, blz. 152)
De voornaamste daarvan zijn: een teveel aan persoonlijke reflecties (b.v. over het licht en de eigen
blindheid aan het begin van boek III; de voorstelling van heidense goden als reëel; overbodig
geleerdheidsvertoon; een vaak te ondoorzichtig en duister taalgebruik; en - vooral - het voorkomen van
allegorische gestalten en voorstellingen, zoals die in een epos niet thuis horen. Op dit laatste komt
Addison telkens weer terug. Ik citeer zijn eerste opmerking daarover (Criticism, blz. 45):
(z.o.z.) I must in the next Place observe, that Milton has interwoven in the Texture of his Fable some
Particulars which do not seem to have Probability enough for an Epic Poem, particularly in the Actions
which he ascribes to Sin and Death, and the Picture which he draws of the Lymbo of Vanity, with other
Passages in the second Book. Such Allegories rather favour of the Spirit of Spencer and Ariosto, than
of Homer and Virgil.
Voor de passage over Zonde en Dood zie men Deel I van mijn studie, blz. 114-115. De ‘Lymbo of Vanity’
(Paradise of Fools) wordt beschreven in Boek III.
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andere conclusie mogelijk dan dat Paradise lost een werk is ‘which does an Honour to the
9
English Nation’.
Zowel in het Frans als in het Nederlands verschenen te Amsterdam vertalingen van The
Spectator. Maar de vertogen van Addison over Paradise lost werden daarin nièt opgenomen.
Wat moesten de lezers beginnen met deze uitvoerige bespreking van een werk, dat voor
hen niet toegankelijk was? In het vierde deel (1724) van de Nederlandse uitgave tekent de
vertaler Pieter le Clercq (1692-1759) dan ook - naar aanleiding van een citaat uit Milton's
epos in een van de andere vertogen (bij hem het XIVe) - in margine aan:
Men vindt in den Engelschen Spectator verscheide Vertoogen van den Heer
Addisson, dien vermaarden Dichter en Staatsbediende, over dat Dich[t]stuk,
genaamt het Verlooren Paradys. Maar men heeft hier niet goedgevonden dezelve
te vertaalen; om dat zy geene bevalligheit in 't Duitsch [= Nederlands] zouden
hebben: vermits zy een Werk tot onderwerp hebben dat niet in Nederlands
10
overgezet is en mogelyk nooit staat te worden.
Intussen worden de Nederlandse lezers hier toch met het bestaan van Paradise lost
geconfronteerd. En verder-op in datzelfde vierde deel van de Nederlandse Spectator-vertaling
gebeurt dit nog veel nadrukkelijker; daar komen ook de grootsheid en de inhoud van Milton's
epos aan bod. Het slot van een ander (bij Le Clercq het LIIIe) Vertoog luidt namelijk:
Indien ik eenen Dichter moest bybrengen die een volmaakt meester is in de
kunst van op de verbeelding te werken, dunkt my dat ik Milton met recht zoude
mogen noemen: En indien zyn Verlooren Paradys in dien opzichte niet by de
Iliade of de Eneade haalen kan, is zulks eer een gebrek der taale, waar in het
geschreeven is, als van eenig mangel van vernuft in den Poëet. Een zo Godlyk
Dichtstuk in 't Engelsch is gelyk een deftig Paleis van klinkerts gebouwt, waar in
echter de grootsheit der Bouwkunde met zoo veel kracht kan doorstraalen als
in een gesticht van marmer, schoon de stoffen slechter zyn. Maar om 'er niets
van te zeggen dan het geen ons tegenwoordig onderwerp vereischt: Wat kan 'er
grootscher beseft worden, dan den stryt der Engelen, de Majesteit van den
Messias, de gedaante en leest des Satans en zyne vloekgenooten? Wat kan 'er
11
fraaijer bedacht worden dan het Pandaemonium , het Paradys, de Hemel, de
Engelen, Adam en Eva? Wat is 'er ongemeener dan de verscheide
herscheppingen [= metamorphosen] van de afvallige Engelen, en de wonderlyke
ontmoetingen en gevallen [= avonturen] van hun Hooft, terwyl hy het Paradys
zoekt op te spooren? Geen ander onderwerp zou den Dichter

9
10

11

Criticism, blz. 151.
De Spectator, of Verrezene Socrates. Vierde deel. Uit het Engelsch vertaald door P.L. Clercq
(Amsterdam 1724), blz. 98. - Overigens brengt Le Clercq het bewuste citaat (‘een gedeelte... van
Adams aanspraak aan Eva, naa den val’) plichtsgetrouw in 30 alexandrijnen binnen het bereik
van zijn lezers.
Pandaemonium: ‘the high capital // Of Satan and his peers’ (P.L. I, 756-757).
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vertooningen hebben konnen verschaffen zoo bequaam om de verbeelding te
treffen, noch geen ander Poëet zou die met krachtiger en levendiger verwen
12
hebben konnen maalen.
Dat was voor de lezers niet allemaal nieuw. Want al eerder was er ook hier te lande een
bespreking van Paradise lost verschenen, zij het veel korter dan die van Addison, en minder
bewonderend. In de Haagse Journal Literaire van 1717 had een anonieme schrijver anonimiteit was in periodieken nu eenmaal gebruik - een uitvoerige Dissertation sur la Poësie
13
Angloise gepubliceerd, waarin ook aan Milton's epos de nodige aandacht werd besteed.
14
De auteur - naar alle waarschijnlijkheid Justus van Effen - begint met op te merken, dat de
Engelsen hoog opgeven van Paradise lost, en niet zonder reden, al is het een krankzinnig
onderwerp dat erin wordt behandeld:
Il est vrai que quand on y considere d'abord le choix du sujet, on croiroit plûtôt
15
que cette piéce vint des petites maisons, que du cabinet d'un homme d'un bon
sens admirable; Mais dès qu'on apperçoit la maniere dont il est traité, on est
obligé de revenir de cet étonnement injurieux à l'Auteur, & de ne s'étonner plus
que de la maniere heureuse dont il a executé un dessein si temeraire & si
inconcevable. (blz. 178).
De lezer wordt meegesleept en zijn kritische zin ‘est étourdi par des beautez continuelles
qui l'occupent trop pour lui permettre aucune autre attention’ (blz. 179).
Daarop volgt, rustig verteld en zonder bijzondere nadruk op de stoutmoedige verbeeldingen,
een inhoudsoverzicht (blz. 179-187). Het typeert de auteur, dat hij het meest getroffen blijkt
door Adam's verhaal aan Rafaël ‘de ce qui étoit arrivé après sa création, de la formation
d'Eve, & de la maniere dont elle lui fut associée par la tendresse conjugale’ (blz. 182).
Volgens hem doet deze episode uit het achtste Boek ‘mieux sentir le génie merveilleux de
M. Milton que tout le reste de son Poëme’ (blz. 182-183).
Maar hij heeft ook wel bedenkingen. Zijn voornaamste bezwaar richt zich tegen de
heterodoxe opvatting van Milton over de Goddelijkheid van de Zoon. Een dergelijke
persoonlijke zienswijze mag in een epos niet tot uitdrukking komen:
... une des premieres vuës d'un Poëte étant l'instruction, il ne peut pas en
conscience confirmer ses Lecteurs dans des erreurs grossieres; son devoir est
de se conformer aux opinions reçues, autant que la raison le permet, & pour
satisfaire à son Art, il faut qu'il passe sous silence ses opinions particulieres en
matiere de Théologie, (blz. 187-188).
Op dit punt is Milton ‘trop sincere & trop Théologien’ geweest. Daarentegen heeft hij niet
genoeg rekening gehouden met de godsdienstige aspecten van zijn stof, toen hij zijn
verbeeldingen over de strijd in de hemel, de val van de opstandige Engelen en die van het
eerste mensenpaar schreef; dáár blijkt hij ‘trop amateur du merveilleux & trop Poëte’. Hij is
over deze gebeurtenissen veel te concreet. Immers:

12
13
14

15

De Spectator, deel IV, blz. 379-380.
Journal Literaire de l'année M.DCC.XVII. Tome Neuviéme (La Haye 1717), blz. 157-216; het gedeelte
over Paradise lost op blz. 178-188.
W. Bisschop, Justus van Effen, geschetst in zijn leven en werken (Utrecht 1859), blz. 67; W.J.B. Pienaar,
English Influences in Dutch Literature and Justus Van Effen as Intermediary (Cambridge 1929), blz. 212,
noot 2; H. Scherpbier, Milton in Holland, blz. 125.
des petites maisons: uit het gekkenhuis.
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Il y a grande apparence qu'il ne faut pas prendre à la lettre le petit nombre de
circonstances que les Livres sacrez nous en ont rapportées; si dans d'autres
endroits ils nous donnoient la signification propre de ces expressions figurées &
Mysterieuses, un Poëte en pourroit faire usage aussi, puisque nous en aurions
alors la clef. Mais à present le merveilleux qu'on en peut tirer ne sauroit qu'orner
un Poëme par des discours vuides de sens, & qui n'excitent pas la moindre notion
dans l'Esprit. (blz. 188).
Terecht vestigt Scherpbier naar aanleiding van deze kritiek de aandacht op het feit, dat
Milton's heterodoxe opvattingen en vrijmachtige verbeeldingen dus al ‘from the very first’
16
weerstanden opriepen. En als dit bij Van Effen het geval is, wat moest men dan verwachten
van het brede lezerspubliek?

§ 2. De vertaling van Jacobus van Zanten
Toen Pieter le Clercq in 1724 aan zijn lezers meedeelde, dat Paradise lost ‘niet in Nederlands
overgezet is en mogelyk nooit staat te worden’, kon hij niet weten dat de Haarlemse medicus
en Doopsgezinde leraar Jacobus van Zanten juist een vertaling voltooid had of bezig was
er de laatste hand aan te leggen. Omdat de auteur aanvankelijk niet aan uitgave dacht, bleef
deze echter enige jaren liggen en kwam eerst in 1728 van de pers. Het titelblad van deze
Nederlandse primeur luidt:
't Paradys // Verlooren. // Heldendicht // in // tien boeken. // door // John Milton.
// Uyt het Engels in rymelooze Maat vertaald // door // J: van Zanten, M:D. //
vignet // Te Haarlem, // By Geertruyd van Kessel, 1728.
Het boek werd eenvoudig en wat slordig, maar toch niet zonder enige zorg uitgegeven in
het gebruikelijke quarto-formaat; het is in een prettig-leesbare letter gedrukt, en heeft een
titelblad in rood en zwart.

De auteur
Het meeste van wat wij over Jacobus van Zanten weten, hebben wij te danken aan
Scherpbier, die in de Stadsbibliotheek te Haarlem diens nagelaten papieren aantrof en
17
daaraan verschillende gegevens ontleende. Onder die papieren bevindt zich ook het
manuscript van de Milton-vertaling, die reeds in 1724 voltooid blijkt te zijn geweest.
Van Zanten werd in 1658 te Leiden geboren en studeerde medicijnen aan de Universiteit
aldaar. Zijn belangstelling beperkte zich echter niet tot zijn eigenlijke vak, zodat hij zich
ontwikkelde tot een veelzijdig man die tenslotte niet minder dan acht talen kende. Hij vestigde
zich als medicus in Haarlem, waar hij na verloop van tijd tevens leraar van de Doopsgezinde
gemeente werd. Zijn theologische betrokkenheid bracht hem tot de vertaling van een drietal
godsdienstige werken uit het Engels. Uit zijn papieren blijkt, dat hij reeds vanaf zijn
studententijd geboeid werd door literaire arbeid. Hij schreef verzen, en vertaalde - meestal
fragmentarisch - werk van allerlei aard uit het Latijn, Frans, Engels en Italiaans. In
18
tegenstelling tot zijn theologische vertalingen gaf hij daarvan echter niets in het licht.
Kennelijk be-

16
17
18

H. Scherpbier, Milton in Holland, blz. 127.
Ibidem, blz. 133-134.
Op één kleine uitzondering na: ‘Together with David van Hoogstraten and Johannes de Wit he published
in 1680 a translation of Racine's La Thébaïde ou Les Frères ennemis under the device “In Magnis voluisse
sat est”’ (blz. 133).
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schouwde hij dit alles als een persoonlijke liefhebberij, die voor anderen geen betekenis
had. Als zodanig werd ook de vertaling van Paradise lost ondernomen en geleidelijk-aan
ten einde gebracht. Waarschijnlijk zou zij dus eveneens ongedrukt zijn gebleven, als Pieter
19
Langendijk dit niet had voorkomen. - In 1750 overleed Van Zanten op 92-jarige leeftijd in
Haarlem, blind geworden als de zozeer door hem bewonderde Milton.
De eerste vertaler van Paradise lost in het Nederlands behoorde dus nièt tot de min of
meer ‘officiële’ dichters van zijn tijd. Men kende hem enkel als vertaler van godsdienstig
20
werk uit het Engels: een van de vele theologanten die op dat gebied actief waren. Zijn
naam op het titelblad van 't Paradys Verlooren wekte géén literaire verwachtingen, die de
belangstelling zouden hebben kunnen stimuleren.

De ‘bron’
Opmerkelijk is dat Van Zanten Paradise lost aankondigt als ‘Heldendicht in tien boeken’,
terwijl Milton bij de tweede uitgave (1674) het aantal - door de boeken VII en X in tweeën
21
te delen - op de Vergiliaanse twaalf had gebracht. De vertaling berust dus op de eerste
uitgave van 1667. Maar zij bevat wel de argumenten-in-proza, die daaraan eerst later werden
toegevoegd. Op grond hiervan heeft Wilhelmina C. Niewenhous, die in 1930 een artikel
wijdde aan de Nederlandse vertalingen van Paradise lost tussen 1728 en 1912, kunnen
vaststellen: ‘Doctor van Zanten must have used a copy of the fifth binding of the first edition
of Paradise Lost for which the editor obtained the arguments but in which the division into
22
twelve books was not yet made’.

De Opdracht
Het voorwerk omvat slechts een Opdracht en een Voorreeden. In de eerste wijdt de vertaler
23
zijn boek toe aan de Haarlemse magistraat Mr. Willem Six (1692-1757), wiens ‘Oude Vriend
en Dienaar’ hij zich noemt. Hij herinnert aan diens aanmoedigingen ‘om dit werk toen 't eerst
begonnen was, te voltooijen’, en voegt daaraan toe: ‘Welken lof de Engelander aan dit
Heldendicht in zyne taal gegeeven heeft, en hoe hoog het zelve allerweegen in den
beroemden Spectator word opgevyzeld, is uwe Wel-Edelheyt t'oover wel bekend’. Wij mogen
daaruit niet afleiden, dat ook Six het Engels beheerste. Van Zanten doelt ongetwijfeld op
wat deze gelezen had in de verschenen delen van de Franse of Nederlandse
Spectator-vertalingen, waarin de vertogen van Addison over Paradise lost wel niet waren
opgenomen, maar toch - zoals wij gezien hebben - vaak en nadrukkelijk genoeg over Milton's
epos gesproken werd om diens roem bij de lezers ‘t'oover wel bekend’ te maken. Vermoedelijk
was de belangstelling van Six daardoor gewekt en stimuleerde hij Van Zanten, in de hoop
door diens vertaling het befaamde Engelse meesterwerk nader te leren kennen.
De Opdracht is gedateerd op 12 juli 1728. Daaruit volgt, dat het boek in de tweede helft
van het jaar verschenen moet zijn.

De Voorreeden

19
20
21
22
23

Zie beneden, blz. 268-269.
Vgl. H. Scherpbier, Milton in Holland, blz. 100.
Zie Deel I, blz. 108-109.
Wilhelmina C. Niewenhous, Paradise Lost in Dutch, in: Tijdschrift voor Taal en Letteren XVIII (1930), blz.
89-120; het citaat op blz. 98.
Oude hier wel vooral in zijn letterlijke betekenis. In 1728 was Van Zanten 70 jaar en Six 36.
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Ook de Voorreeden verwijst naar de Spectator-vertalingen. Daardoor kunnen de lezers
weten, hoe hoog Paradise lost door ‘de vernuftige Schryver’ [= Addison] wordt aangeslagen:
Hy schroomt niet het zelve by de Ilias van Homerus, by de Aeneïs van Virgilius,
en by het Verlost Jeruzalem van Torquato Tasso te vergelyken, jaa derft wel
oordeelen, dat het die alle verre zou te booven gaan, indien het in eene der
taalen van de twee eerste Schryvers waare beschreeven geweest.
Van Zanten refereert zich hier kennelijk aan het slot van het Vertoog, dat ik zoëven in de
24
vertaling van Pieter le Clercq heb aangehaald, met name de tweede zin daarvan. Weliswaar
dikt hij de uitspraak wat aan, maar de overeenkomst is te groot om toevallig te kunnen zijn.
Alleen heeft de Haarlemse dokter er op eigen gezag ook Tasso bijgehaald, en wel op een
manier die ten onrechte de indruk wekt alsof Addison de Gerusalemme liberata even hoog
zou hebben gesteld als de epen van Homerus, Vergilius en Milton. Het tegendeel is het
25
geval. Maar dat is een nuance, die in dit verband niet van betekenis is. Globaal genomen
zei Van Zanten niets, dat niet waar was.
En dan volgt een passage, die bijzondere aandacht verdient. De auteur zet daarin uiteen,
hoe hij tot zijn vertaling van Paradise lost gekomen is. Het waren ‘de lof en toejuyching daar
aan gegeeven’, zo verklaart hij, die in hem de lust wekten,
om het zelve met aandacht een en andermaal te doorleezen, en my zynen
Schryftrant, wat hard, en hoogdraavend, eenigsins gemeen te maaken. Tot dat
ik eyndelyk besloot eene kleene proeve te neemen, hoe de maat van zyne
vaersen in onze Neederduytse taale klinken zou. Ik ondernam 't, en 't scheen
my niet kwaalyk te gevallen, des ging ik van tyd tot tyd voort, en bracht het zoo
ten eynde.
Het ongewone hiervan is, dat Van Zanten blijkbaar is gaan vertalen ter wille van de vorm
en niet van de inhoud! Hij moet zózeer onder de indruk zijn geraakt van de stuwende vaart
en de sonoriteit in Milton's blank verse, dat dit hem méér ging fascineren dan de
verbeeldingskracht van de dichter in zijn fabula. Gewend als hij was aan de opvatting van
zijn tijd, die voor poëzie in de landstaal - in tegenstelling tot het Latijn en Grieks - het rijm
als essentieel beschouwde, moet het voor hem een openbaring zijn geweest te ontdekken
dat het ook anders, en zo subliem anders kon. Alleen in het Engels, of ook in het Nederlands?
Die vraag bracht hem tot zijn ‘kleene proeve’ om na te gaan ‘hoe de maat van [Milton's]
vaersen in onze Neederduytse taale klinken zou’. Zo staat het wat al te simplistisch in de
Voorreeden. Want natuurlijk begreep Van Zanten, dat het geheim van Milton's blank verse
niet alleen een kwestie van metrum en rijmloosheid was, maar evenzeer van expressiviteit
in stijl en woordkeus. Ook daar hield hij dus rekening mee, zoals blijkt uit de Opdracht, waar
hij nauwkeuriger specificeert wat hij deed: ‘Ik ondernam dan den Engelsen Schryver

24
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Zie boven, blz. 263-264.
In zijn vertogen over Paradise lost noemt Addison slechts éénmaal de naam van Tasso, en wel in de
slot-conclusie - om te verklaren waarom hij hem buiten beschouwing heeft gelaten:
I might have inserted several Passages of Tasso, which our Author has like wise imitated; but as I do
not look upon Tasso to be a sufficient Voucher, I would nor perplex my Reader with such Quotations, as
might do more Honour to the Italian than the English Poet. (Criticism, blz. 152)
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in zyne maat naa te staamelen, en meest al genoegzaam woordelyk in onze taale oover te
gieten’ (cursivering van mij). Het resultaat heeft hem verrast; hij bereikte meer dan hij voor
mogelijk gehouden had. En dus liet hij het niet bij die éne proeve, maar zette zijn
experimenten voort. Het laat zich gemakkelijk indenken, hoe hij daarbij steeds meer in de
ban raakte van de uitdaging die Milton's verzen voor hem waren gaan vormen. Met
tussenpozen keerde hij er telkens weer toe terug. Hij kon er niet mee ophouden, ‘en bracht
het zoo ten eynde’.
Daarmee had Van Zanten een vertaling tot stand gebracht, die voor zijn tijd als uniek mag
gelden. In mijn Eerste Deel heb ik, aansluitend bij een opmerking van Th. Weevers, gewezen
op het feit dat Renaissancisten en Klassicisten het door hen vertaalde werk altijd overbrengen
in hun eigen vorm; eerst aan het einde van de 18de eeuw wordt dit anders en gaat men er
26
naar streven de vorm van de oorspronkelijke dichter zo nauwkeurig mogelijk te handhaven.
Maar reeds een halve eeuw vóór deze kentering behoort - om de uitdrukking van Weevers
27
te gebruiken - Van Zanten ‘tot de nieuwe school’. Daarbij moet dan wel de restrictie worden
gemaakt, dat hij nièt uitging van de gewijzigde opvatting omtrent vertalen die deze school
aanhing. Hij ‘behoort’ er slechts toe, in zoverre ook hij vertaalde naar de vorm van het
origineel. Maar zonder andere reden dan dat zijn gevoeligheid voor het blank verse van
28
Milton hem ertoe bracht te proberen dit - vertalenderwijs - in het Nederlands na te volgen.
Van Zanten voelde zich dan ook allerminst een vernieuwer, en zelfs geen eigenlijke
vertaler. Voor hem was dit werk een persoonlijke buitenissigheid, waarmee verder niets te
beginnen viel. Het kwam zelfs niet bij hem op,
om 't zelve ooyt of ooyt ter drukpersse te beveelen, als niet zonder reeden
beducht, dat dusdaanige eene wyze van schryven onzen landäart, aan het rym
gewend, ten uytersten mishaagen zou.
En dus zou zijn Spielerei ongedrukt gebleven zijn, als hij die niet - blijkbaar enkele jaren na
29
de voltooiing in 1724 - aan Pieter Langendijk had laten zien. Uit het verder verloop van de
gebeurtenissen blijkt duidelijk, dat deze in zijn opvatting van vertalen behoorde tot wat
Weevers ‘de oude school’ noemt. Hij achtte het ontbreken van rijm in Van Zanten's werk
inderdaad een ernstig bezwaar, maar meende toch dat een uitgave ‘moogelyk den
Liefhebberen der Dichtkunst, geenen ondienst zoude doen’. Zij konden er in ieder geval de
inhoud van Milton's epos, dat op geen enkele andere manier voor hen toegankelijk was, uit
leren kennen:

26
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Zie Deel I, blz. 247-252, in het bijzonder het citaat uit het proefschrift van Weevers, op blz. 247.
Th. Weevers, Coornhert's Dolinghe van Ulysse, diss. Leiden (Groningen 1934), blz. 113.
In tegenstelling tot Wilhelmina C. Niewenhous (Paradise Lost in Dutch, blz. 91-92) geloof Scherpbier
daar niet in. Het is volgens hem ‘more probable that he chose or at any rate retained blank verse for
negative reasons, because he did not feel capable of rhyming such a long poem’ (Milton in Holland, blz.
135). Deze mening lijkt mij niet houdbaar. Als het er de Haarlemse dichter alleen om te doen was geweest
de noodzaak tot rijmen te vermijden, zou hij wel in proza hebben vertaald. Bovendien zal het navolgen
van Milton's blank verse hem ongetwijfeld méér inspanning en tijd hebben gekost dan het maken van
een conventionele rijmvertaling; naar de mededeling van Scherpbier zelf (blz. 133) was hij met ‘rijmen’
vertrouwd genoeg om daar geen bijzondere moeite mee te hebben.
Pieter Langendijk (1683-1756) was vanaf 1721 factor van de Haarlemse rederijkerskamer Trou moet
blycken. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat de literair geïnteresseerde Van Zanten lid van deze
Kamer was en als zodanig Langendijk geregeld ontmoette.
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Want, schoon de maat eenen ygelyken juyst niet al te gevallig mogte
voorkoomen, dat echter 't beloop van 't werk, de stof, en voor al de schrandere
uytvindingen [= verbeeldings-vondsten] 't zelve niet geheel en al zouden doen
afkeuren.
Zo verscheen dus het werk op aansporing en feitelijk op gezag van Langendijk. Deze
kwam openlijk voor zijn patronaat uit. Voor elk van de tien boeken schreef hij namelijk een
argumentum in alexandrijnen, dat - met zijn initialen gesigneerd - telkens onder Van Zanten's
vertaling van Milton's proza-argument werd afgedrukt. Op zichzelf volkomen overbodig,
maar effectief in zijn implicatie: Langendijk dekte de uitgave met zijn naam, maar distantieerde
30
zich van de vorm.
Uit het vervolg van de Voorreeden blijkt, dat Van Zanten het met het standpunt van
Langendijk eens was. Wat deze met de argumenta gedaan had, zou eigenlijk met het hele
werk hebben moeten gebeuren:
Had eene pen, zoo wel gesneeden, als de zyne, dit heldendicht, naar zynen
trant berymt, 't zou ongetwyfeld by de meesten eenen dieperen ingang gevonden
hebben. En wie weet, of niet schier of morgen, iemand, die deeze stof niet
mishaagt, de hand aan 't werk zal slaan, om dezelve het rymgewaad eens aan
te trekken.
Dat laatste is niet zo'n vreemde gedachte als het misschien lijkt. Zij vloeit logisch voort uit
de traditionele opvatting over het vertalen van poëzie, waaraan Van Zanten zich conformeert.
Volgens die opvatting gaat het daarbij om twee fasen: ‘de oorspronkelijke tekst wordt in
proza overgezet, liefst zo letterlijk mogelijk; daarna wordt dit proza op rijm gebracht, liefst
31
ook weer zo letterlijk mogelijk’. Van Zanten had slechts het eerste gedaan, weliswaar in
32
‘rymelooze Maat’ in plaats van proza, maar dat maakte nauwelijks verschil. Het belangrijkste
- de berijming, d.w.z. het omzetten in ‘poëzie’ - had hij achterwege gelaten. Het materiaal
stond nu echter ter beschikking, zodat ook een dichter die geen Engels kende de tweede
fase ter hand kon nemen en de vertaling ‘voltooien’. In deze gedachtengang past ook het
feit, dat Van Zanten later een dankdicht aan Paludanus richtte ‘Voor 't berymen van myn
33
Paradys verloren’.
- Eigenlijk behoefde aan dit alles niets meer te worden toegevoegd. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan! Ondanks zijn conformisme kon Van Zanten toch niet nalaten iets
aan te voeren ter verdediging van de ‘trant van dichten’ die hij aan Milton ontleend had. In
alle bescheidenheid overigens: ‘laatende slechts hier onder volgen, 't geen des aangaande
in de Engelse uytgaave gevonden word, en 't oordeel daarvan aan den bescheyden Leezer
oover’. En dan volgt - in een groter lettertype gedrukt, zodat zij uit de Voorreeden naar voren
springt! - de vertaling van het voorbericht waarin Milton zijn gebruik van blank verse in een
epos rechtvaardigt. Ik citeer de eerste en de laatste zin daaruit:
De Maat is Engels Heldendicht, gelyk die van Homerus in 't Grieks, en van
Virgilius in 't Latyn: Gemerkt het Rym geen noodzaakelyk byvoegsel of recht-
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Een lofdicht, zoals hij er later een schreef voor de berijming van Van Zanten's werk door Paludanus, kon
er dan ook niet op overschieten.
Zie Deel I, blz. 400.
‘Eene [vertaling] in prosa door Dr. van Zanten’ schrijft Pieter le Clercq in 1735 (zie beneden, blz. 289,
noot 78).
Zie beneden, blz. 286.
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schaapen Sieraad van een Gedicht of goed vaers is, voor al in Werken van eenen
langen aadem, maar de Uytvinding eener woeste Eeuwe, om eene armhartige
stoffe met lam rym af te zetten. [....] Des heeft men dit verzuym van 't Rym, wat
ook gemeene Leezers daar van moogen oordeelen, zoo weynig voor een gebrek
te houden, dat men 't eerder achten mooge, als 't eerste Voorbeeld in de Engelse
Taale, waar door de aaloude Vryheyd voor het Heldendicht van de lastige en
heedendaagse slaaverny van Rymen verlost en ontslaagen word.
Volgens zijn aangekondigd voornemen had Van Zanten het verder aan de lezer moeten
overlaten zijn standpunt tegenover deze opvatting te bepalen. Maar het goed recht van
34
‘rymelooze Maat’ zit hem zó hoog, dat hij er toch nog iets aan toevoegt:
Die tot verdeediging of verschooning van deeze wyze van schryven geneegen
is naader bericht te ontfangen, kan daar op naazien, 't geen de vermaarde
GEERAARD BRAND de Oude daar van in de laatste Uytgaave van zyne Poëzy
geschreeven heeft. Als meede 't geen des aangaande gevonden word in de
verdichte Histoori der SEVARAMBES, p:m:75 enz. van het vierde en laatste Deel.
Voeg daar by, 't geen men leest, in de Continuation des Memoires de Litterature
& d'Histoire. Tome II. Partie II. A Paris, chez Simart, en waar van men een
Uyttreksel ziet in het Journal des Sçavans de l'Année 1727. in de maand July,
p: 380. van den Amsterdamsen Druk.
Het is de moeite waard na te gaan, naar wèlke literatuur Van Zanten hier verwijst en wat
daaruit valt af te leiden omtrent zijn belezenheid ter zake.
- a. Geeraard Brand. Met ‘de laatste Uytgaave van zyne Poëzy’ wordt bedoeld de editie van
G. Brandts Poëzy, die van 1725 tot 1727 in drie delen bij Willem Barents in Amsterdam
verschenen was. In het derde deel daarvan vindt men op blz. 203-268, compleet met Opdracht
en Voorrede, het lange gedicht dat Brandt in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Munster
35
geschreven had: De eeuwige vrede [...] In rymeloze Vaarzen uitgebreidt. De rijmloosheid
heeft hier ook symbolische betekenis:
Dees vryheit die ik zing, wil in geen slaafsche banden
Gebonden zyn, myn dicht nu ook niet. wy versmaden
De boeiens van het rym, daar d'onkunde onze taal
Met zocht te binden; daar geen Grieksche zanggodin
5 Van wist; daar eertydts Rome, in Cezars lettereeuwen
Van vry was... (blz. 220)

In de Voorrede - en dáár was het Van Zanten om te doen! - verdedigt Brandt ‘de ongerymtheit’
van zijn werk. Het rijm was voor de poëzie slechts nodig, zolang ‘onze Voorouders’ het
metrum niet hadden ontdekt, ‘daar onze Dichtkunst nu tegenwoordig op rust’. Sindsdien is
het voor ons even overbodig als voor de dichters van de Oudheid:

34
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Men merke op, dat dit het énige aspect van het blank verse is, waaraan Van Zanten aandacht besteedt.
Andere kenmerken, met name de decasyllabe in plaats van de alexandrijn, laat hij buiten beschouwing,
al heeft hij die in zijn vertaling wèl overgenomen. Maar het revolutionaire lag nu eenmaal in de rijmloosheid;
daarvan was ook Milton in zijn voorbericht uitgegaan.
Voor het eerst gedrukt in de uitgave van Brandt's Gedichten (Rotterdam 1649). Zie voor het gedicht en
de bijbehorende verdediging van rijmloosheid: J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche
2
letterkunde , deel IV (Haarlem 1924), blz. 103-104.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

271

echter hebben wy ons van 't rym laten ophouden, en den geest in een eng en
slaafs perk bepaalt: een onredelyke gewoonte heeft ons regelen voorgestelt, die
tegens myn natuur, en de vryheit der Poëzy stryden. Waarom zou 't my dan niet
vry staan dit jok van den hals te werpen?
(blz. 213)
In de Opdracht (aan burgemeester Cornelis de Graeff van Amsterdam) deelt Brandt nog
mee, dat niemand minder dan Barlaeus de eerste gedeelten van zijn rijmloos gedicht ‘niet
alleen gezien, maar (zo my dit zelf betaamt te zeggen) ook goedt gevonden’ had, onder
aanmoediging ermee voort te gaan (blz. 208).
36

- b. Histoori der Sevarambes. De ‘Histoire des Sevarambes’ kwam in 1677 te Parijs anoniem
van de pers, en werd enkele malen herdrukt. In 1682 verscheen een Nederlandse vertaling,
die in 1701 een tweede druk beleefde. Blijkens de pagina, waarnaar hij verwijst, gebruikte
37
Van Zanten de eerste druk van deze vertaling. - Het boek bevat de gefingeerde historie
van een schipbreuk op de kust van het toen nog onbekende Zuidland (= Australië), waar de
auteur in aanraking gekomen zou zijn met de Sevarambes en lange tijd onder hen hebben
gewoond. Uitvoerig vertelt hij over hun historie, hun staatsinstellingen, levenswijze, godsdienst
en taal - wat hem gelegenheid biedt tot satirische vergelijking met de situatie in West-Europa,
overigens zonder serieuse utopistische bedoelingen. - Op blz. 68 van deel IV begint een
hoofdstuk Van de Taal der Sevarambes, en op blz. 75 komt daarin hun Poëzy aan de orde.
Evenals de Grieken en Romeinen schrijven de Sevarambes uitsluitend ‘Maatvaerzen’, maar
op hoger peil. Het rijm achten zij ‘belagchelijk en barbaarsch, zeggende, dat de rymen niet
anders deeden, als de goede zin en de reden pijnigen, en dat ze niets voortbrachten, 't geen
de hertstochten beweegen, noch bevalligheid en kracht aan de Vaerzen konde geeven’ (blz.
75-76). De auteur verklaart zich daarmee accoord en onderstreept dit met een spottende
beschouwing over het belachelijke van in-rijm-sprekende acteurs in een comedie. Overigens
blijkt, dat in de maat-verzen van de Sevarambes de woorden slechts een bijkomstige rol
spelen, en het in de eerste plaats gaat om maat en toon: ‘'t verwonderlijkst is, dat de
beweeging alleen der Voeten, zonder de woorden, met de muziek-nooten op de welken het
gezongen word, byna alle de beweegingen in het hert voortbrengt, als het gantsche Gedicht’
(blz. 77). Maar dat is een bijzonderheid, die er voor Van Zanten niet toe deed. Wat zijn
aandacht getrokken had, was uitsluitend de denigratie van het rijm.
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Volgens J.G. Th. Graesse, Trésor de livres rares et précieux, tome III (Dresden enz. 1862), blz. 292, kol.
2, zou de auteur geweest zijn: Denis Vairasse.
De K.B. te 's-Gravenhage bezit een exemplaar van de beide drukken der Nederlandse vertaling, die uit
1682 - op het frontispice van Jan Luyken: 1683 - onder signatuur 3115 F 9, en die uit 1701 onder signatuur
1015 A 85. - Het titelblad van de door Van Zanten gebruikte eerste uitgave luidt:
Histoorie // Der // Sevarambes, // Volkeren die een Gedeelte van // het darde Vastland bewoonen, //
gemeenlijk // Zuid-land // genaamd; // Behelzende een naauwkeurig verhaal van de Re- // gering, Zeden,
Godtsdienst, en Taal, dezer tot // noch toe aan de Volkeren van Europa // onbekende Natie. // Uit het
Fransch in het Nederduitsch gebracht // Door // G.v. Broekhuizen. // Vercierd met veele uitsteekende
Kopere Figuuren. // vignet // t'Amsterdam, // By Timotheus ten Hoorn, Boekverkooper in de Nes, // by de
Brakke Grond. 1682.
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38

- c. Journal des Sçavans. In het vermelde deel van dit tijdschrift begint op blz. 365 een
overzicht van de verschillende artikelen en vertogen, die zijn opgenomen in het jongste
vervolg (1726) van de Continuation des Memoires. Daarbij komt op blz. 380 aan de orde
‘une ingénieuse Dissertation sur la Rime’, en het is deze bespreking (blz. 380-383) die Van
Zanten op het oog heeft. De auteur - aldus de recensent - acht het rijm schadelijk voor de
poëzie en een verwerpelijk ‘ornement gothique’.
En effet, ajoute-t-il, la Rime fut adoptée par les Goths & par les Vandales, Peuples
grossiers & barbares; mais elle fut toujours proscrite par les Grecs & par les
Romains si polis & si délicats.
(blz. 380)
De conclusie luidt, dat men rijm en maat slechts zou moeten gebruiken in ‘les petites pieces’
en zich ‘dans les grands ouvrages’ beperken tot de verhevenheid van gedachte en
uitdrukkingswijze. - Niet zonder grond besluit de recensent zijn samenvatting met de vraag:
‘Mais en quoi differeront alors la Poësie & l'Eloquence? C'est ce que l'Auteur n'aprofondit
point’ (blz. 383)
Het is duidelijk, dat de literatuur-verwijzing van Van Zanten niet op een min of meer
systematisch onderzoek berust. Als dat het geval was geweest, zou hij - nog afgezien van
39
de ‘Navolging van rijmlooze klassieke metra’ in de 17de eeuw - in ieder geval de rijmlooze
gedichten van Hooft en Huygens niet onvermeld hebben gelaten. De Haarlemse dokter deed
niet meer dan enkele aanvallen op het rijm signaleren, die hem bij zijn lectuur van de laatste
40
tijd toevallig onder ogen waren gekomen. En daarvan kan eigenlijk alleen de Voorrede van
Brandt als een serieuse ondersteuning van Milton's standpunt worden beschouwd. Het stuk
in de Histoorie der Sevarambes is meer een boutade dan een betoog, en het uittreksel in
het Journal des Sçavans, waarin behalve het rijm ook de maat verworpen wordt, is bepaald
géén aanbeveling voor de ‘rymelooze Maat’ die Van Zanten voorstaat.
- De conclusie is onontkoombaar: de Voorreeden valt uiteen in twee gedeelten, die feitelijk
met elkaar in tegenspraak zijn. In het eerste conformeert Van Zanten zich nadrukkelijk aan
de officiële opvatting, dat het ontbreken van rijm zijn vertaling zo niet waardeloos dan toch
onvolwaardig maakt. In het tweede vestigt hij niet minder nadrukkelijk - men denke aan de
grote letter voor Milton's voorbericht en de verwijzing naar andere tegenstanders van het
rijm! - de aandacht op de legitimiteit van ‘deezen trant van dichten’. Er is naar mijn mening
voor deze discrepantie slechts één verklaring mogelijk. Van Zanten bewonderde niet alleen
het blank verse van Milton, maar beschouwde ook zijn Nederlandse weergave daarvan als
redelijk geslaagd. Nu zijn vertaling - tegen zijn oorspronkelijke bedoeling in - uitgegeven
werd, koesterde hij een stille hoop dat zijn ‘rymelooze Maat’ door de lezers aanvaard zou
worden. Een hoop waarvoor hij niet openlijk durfde uitkomen, maar die bevestigd schijnt te
worden door een merkwaardige opmerking in de Opdracht aan Six. Na te hebben meegedeeld
dat hij Milton in zyne maat heeft trachten naa te staamelen, laat Van Zanten daarop volgen:
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De volledige titel luidt: Journal des Sçavans, Juillet 1727. Augmenté de divers Articles qui ne se trouvent
point dans l'Edition de Paris (A Amsterdam, Chez les Jansons à Waesberge. M DCC XXVII). - Dit is
‘tome LXXXII’, bevattende blz. 289-432 van de lopende jaargang.
Zie de paragraaf onder deze titel in: F.K.H. Kossmann, Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieën
in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers, diss. Leiden ('s-Gravenhage
1922), blz. 50-56.
Twee van de genoemde vindplaatsen dateren uit 1727!
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Hoe deeze trant den Neederlander behaagen zal, leert de tyd. 't Is althans,
zoo veel ik weet, het eerste groot werk, dat op deeze wyze in 't licht gekoomen
is.
Met andere woorden: een zó groot werk in blank verse is voor Nederland nieuw, en de tijd
zal moeten leren of het aanvaard wordt. Valt daaruit iets anders op te maken dan dat hij dit
hoopte?
Hoopte, maar tegen beter weten in! Dat is de ambivalentie, die deze Voorreeden tot zo'n
curieus en in zekere zin treffend document humain maakt.

De vertaling
Wat in Van Zanten's vertaling het eerst opvalt, is de zorg waarmee hij het vers van Milton
heeft nagevolgd. Evenals deze schrijft hij een vijfvoetige jambe zonder naslag na de laatste
41
heffing, zodat elke regel op een betoonde syllabe eindigt. En het is stellig een
opmerkenswaardige prestatie, dat hij dit in de ruim dertienduizend regels van zijn overzetting
heeft weten vol te houden op een manier, die inderdaad iets van de soepele kracht weergeeft
waardoor het Miltoniaanse vers zich kenmerkt. Een enkele keer is merkbaar, dat het hem
moeite gekost heeft en dat hij de klemtoon op de laatste syllabe van de regel slechts wist
te realiseren door een zware overbetoning, die vers-technisch niet te verantwoorden valt.
Dan scandeert hij: ‘Almágtigé’ (blz. 160, reg. 2), ‘vrymoédigér (blz. 323, reg. 14),
‘Beschúldigstér’ (blz. 350, reg. 19). Maar dergelijke gevallen blijven uitzonderlijk genoeg om
niet de indruk van het geheel te bepalen. Kenmerkender voor Van Zanten's ‘schryftrant’ om zijn eigen woord te gebruiken - is het overdadige gebruik van enjambementen. De
Haarlemse dokter hanteert de overloop van regel naar regel als het middel bij uitstek om tot
de vereiste klemtoon op de laatste syllabe van ieder vers te komen. Hoewel hij daarmee in
principe het voorbeeld van Milton volgt, gaat hij in de toepassing véél en véél verder dan
deze, zowel wat de frequentie als wat het extreme karakter van de enjambementen betreft.
Het gevolg daarvan is, dat de eenheid van zijn versregel doorgaans niet meer dan een
typographische aangelegenheid wordt, en zijn rijmloze vijfvoeters bij het lezen eerder
overkomen als ritmisch proza dan als poëzie. Een goed voorbeeld levert de passage in het
tweede Boek, waar Satan op zijn tocht door de verschrikking van de Chaos eindelijk een
42
geluid hoort, waarop hij zich oriënteren kan:
Een algemeen en wild gerammel van
Verbaazende en verwarde klanken, en
Van stemmen onder een vermengd, in 't hol
Der duysternis, besprong zyn ooren met
5 Een luyd geweld: hy neygde derwaards heen,
Niet schroomend' daar te ontmoeten, wat voor kracht
Of Geest des allerlaagsten Dieps in dat

41
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Schaarse uitzonderingen daarop treft men ook bij Milton aan.
Paradise lost II, 951-959:

At length, a universal hubbub wild
Of stunning sounds, and voices all confused,
Borne through the hollow dark, assaults his ear
With loudest vehemence: thither he plies,
Undaunted to meet there whatever power
Or spirit of the nethermost abyss
Might in that noise reside, of whom to ask
Which way the nearest coast of darkness lies
Bordering on light...
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Geluyd mocht woonen, of, wie 't weezen mocht,
Te vraagen naa den naasten weg, die uyt
10 De duysternis aan 't licht des heemels paalt.
(blz. 78)

Maar dit voorbeeld doet tevens uitkomen, dat kracht en vaart van de vertaling door het
prozaïserende effect van de enjambementen nauwelijks worden aangetast. Storender werkt
in dat opzicht de neiging, die Van Zanten nogal eens vertoont, om de stromende gang van
Milton's zinsbouw te onderbreken en voort te gaan met een nieuwe zin. Ook hier is één
voorbeeld voldoende om duidelijk te maken wat ik bedoel. In boek IV ziet Satan voor het
eerst Gods nieuwe schepsels in het Paradijs, en onder deze:
Two of far nobler shape, erect and tall,
Godlike erect, with native honour clad,
In naked majesty seemed lords of all:
And worthy seemed; for in their looks divine
5 The image of their glorious Maker shone..
(P.L. IV, 288-292)

Bij Van Zanten wordt dit:
onder al die Schepsels, twee
Van eedeler gedaante, 't hoofd om hoog,
En godlyk, naa den heemel opgerecht:
Zy scheenen met natuurelyk gezag
5 In naakte Majesteyt in dit gewest
Te heersen; en zy scheenen 't waardig, want
Het weezen van den grooten Maaker scheen
Hunn' godlyke oogen uyt...
(blz. 130)

De inzet van een nieuwe zin in reg. 4 doorbreekt de eenheid van visie. Bij Milton ziet Satan
het eerste mensenpaar tegelijkertijd als ‘erect and tall’ en ‘lords of all’; bij Van Zanten ziet
hij alleen het eerste, en wordt het tweede een conclusie achteraf.
- Na zijn vers treft ons in Van Zanten's werk vooral de letterlijkheid, waarmee hij vertaalt.
Reeds uit de twee citaten hierboven blijkt, hoe ‘woordelyk’ hij in het algemeen de
oorspronkelijke tekst volgt - veel méér dan in de vers-vertalingen van zijn tijd gebruikelijk
44
was. Het is niet voor niets, dat hij daar in zijn Opdracht aan Six uitdrukkelijk op wijst. Maar
Scherpbier gaat te ver, wanneer hij die letterlijkheid hanteert als criterium voor het resultaat
45
van de vertaling: ‘in many cases he succeeded in his attempt’; dit impliceert namelijk, dat
Van Zanten elders zou hebben gefaald. Deze behoorde echter te veel tot ‘de oude school’
van vertalers, om het niet vanzelfsprekend te achten dat hij zich kleine afwijkingen en
toevoegingen mocht veroorloven, waar dit naar zijn mening wenselijk was. Hij schroomt dan
ook niet ‘interpreterend’ te vertalen, als hij vindt dat dit de duidelijkheid ten goede komt. Zo
b.v. in de woorden, waarmee Rafaël zijn verhaal over de strijd in de hemel voor Adam inleidt:
and what surmounts the reach
Of human sense, I shall delineate so,
By likening spiritual to corporal forms,
As may express them best; though what if earth

43
44
45

of: kennelijk een drukfout voor om.
Zie boven, blz. 268.
H. Scherpbier, Milton in Holland, blz. 136.
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5 Be but the shadow of heaven, and things therein
Each to other like, more than on earth is thought?
(P.L. V, 571-576)

Van Zanten geeft daaraan een meer positieve vorm:
en al 't geen
Den reyk van uw verstand te booven gaat,
Zal ik afschetsen door gelykenis
Van 't geestelyk met het lichchaamelyk,
5 Om 't klaarder te beduyden: 'k weet ook niet
Of 't noodig is, want de Aarde is slechts een' schaauw
Des Heemels, en 't geen daar om hoog, en hier
Om laag gevonden word, verschilt misschien
Zoo veel niet, als op aarde word gedacht.
(blz. 188)

Op soortgelijke wijze gaat hij te werk in de passages, waar het geleerdheidsvertoon van
Milton de tekst voor de gemiddelde lezer ondoorzichtig of zelfs onverstaanbaar maakt. Ook
Van Zanten heeft daar kennelijk meermalen moeite mee gehad. In eerste instantie zoekt hij
dan een oplossing door zo letterlijk mogelijk de Engelse zinsconstructie weer te geven. Maar
zo nodig volgt hij verder zijn intuïtie en maakt van de betrokken passage naar zijn beste
kunnen een min of meer zinvol geheel. - Het duidelijkst blijkt Van Zanten's zelfstandigheid
ten opzichte van het origineel echter op de enkele plaatsen, waar hij kans ziet een eigen
poëtische vondst in te lassen. Als Milton van de woedende Satan zegt dat hij ‘like a comet
46
burned, // That fires the length of Ophiuchus huge // In the arctic sky’ (P.L. II, 708-710),
dan vertaalt Van Zanten: ‘brandende als // Een Staartstar, die langs Ophiuchus top // Zyn'
vuurge zweep in Noorderlucht vertoont’ (blz. 68; cursivering van mij). Het meest sprekende
- en best geslaagde - voorbeeld vindt men aan het begin van het derde Boek, in Milton's
beroemde verheerlijking van het Licht, waarin hij tevens klaagt over zijn blindheid. Hier laat
Van Zanten zijn voorbeeld los voor een vernuftig en aangrijpend spel met de homoniemen
star ( = ster) en star ( = staar), waarbij hij de tegenstelling nog verscherpt door ‘zijn’ star aan
te duiden als zwart in plaats van lichtend; ‘zwarte staar’ is de benaming voor volkomen
blindheid.
maar, helaas!
Geen daageraad bejeegend my. Een star,
Maar neen, geen star, een dikke zwarte star
Heeft myn gezicht doen taanen, of een prop,
5 Een' zinking oovertoogen met een kleed.47
(blz. 86)

Met deze woordspeling blijft Van Zanten in de geest van Milton, die zich bij tijd en wijle ook
wel een pun veroorloofde (een van de dingen, waartegen Addison bezwaar maakt).

46
47

Ophiuchus: ‘Slangendrager’, een van de sterrenbeelden. - De vertaling ‘langs Ophiuchus top’ doet
vermoeden, dat Van Zanten de naam heeft opgevat als die van een berg.
Bij Milton vindt men slechts, dat zijn ogen

find no dawn;
So thick a drop serene hath quenched their orbs,
Or dim suffusion veiled.
(P.L. III, 24-26)
Men zal opmerken, dat Van Zanten in het laatste gedeelte van het citaat weer aansluiting zoekt bij zijn
voorbeeld.
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Herhaaldelijk betrekt Van Zanten bijzinnen en bijstellingen bij zinsconstructies, waarvan zij
volgens de gangbare interpunctie geen deel uitmaken. Dat komt, doordat hij een vroege
editie van Paradise lost gebruikte, waarin weinig aandacht aan de leestekens is besteed en
vaak verschillende combinaties van woordgroepen mogelijk zijn. Een goed voorbeeld daarvan
vindt men in het tweede Boek, als Zonde de hellepoort geopend heeft en de Chaos zichtbaar
wordt,
where eldest Night
And Chaos, ancestors of Nature, hold
Eternal anarchy, amidst the noise
Of endless wars, and by confusion stand.
5 For Hot, Cold, Moist, and Dry, four Champions fierce
Strive here for mastery, and to battle bring
Their embryon atoms...
(P.L. II, 894-900)

Van Zanten's tekst had vermoedelijk in reg. 4 een punt achter wars en een komma achter
stand, of een komma op beide plaatsen. In ieder geval interpreteerde hij de rust achter wars
als het einde van een zin. Dat leverde moeilijkheden voor de samenhang tussen 4b en 5
op, die hij trachtte op te lossen door zo letterlijk mogelijk de Engelse woorden te vertalen:
Daar de Nacht
En Baayert, Teelers der Natuure, een ryk
Van eeuw'ge heerseloosheyd hebben in
Het midden van geraas, en altyd kryg.
5 Zy houden 't door verwarring, heet, koud, nat
En droog, vier Kampioenen streeven elk
Om 't zeerst naa 't Meesterschap, en voeren hunn'
48
Deelloozen, ongebooren tot den kryg...
(blz. 75-76)

Mooi is het niet, en duidelijk nog minder! Moet de lezer daaruit opmaken, dat ‘heet, koud,
nat en droog’ de namen van de ‘vier Kampioenen’ zijn? Begreep of bedoelde Van Zanten
dat zelf?
Voor een andersoortig probleem zien wij ons b.v. op blz. 76 gesteld. Daar wordt ‘the wary
fiend’ (P.L. II, 917) vertaald met ‘de afgematte Nikker’, wat in de context uitstekend past.
Heeft Van Zanten verkeerd gelezen en wary verward met weary? Of stond dit laatste, als
variant of als drukfout, inderdaad in zijn Engelse tekst? Wij zouden eerder geneigd zijn dat
aan te nemen, als wij hem niet in dezelfde passage verschillende malen achtereen sire (=
vader) zagen verwarren met sir en vertalen als ‘Heer’. Nauwkeurig lezen behoorde kennelijk
niet tot zijn sterke punten; hij had een neiging om te lezen wat hij verwachtte dat er zou
staan.
Die neiging lijkt mij ook goeddeels ten grondslag te liggen aan de ernstige vertaalfouten,
die Van Zanten soms maakt: ernstig, omdat zij een verkeerde voorstelling oproepen en
dusdoende verwarrend werken. Ik geef daarvan een tweetal voorbeelden.
1. Aan het begin van Boek I spreekt Satan, drijvend op de vuurzee van de Hel, tot
Beëlzebub,

48

De komma achter Deelloozen is verwarrend. Men versta: ‘en voeren tot den kryg hunn' deelloozen
ongebooren’ (de laatste twee woorden zijn de vertaling van embryon atoms, met het adiectief in
postpositie).
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With head up-lift above the wave, and eyes
That sparkling blazed; his other parts besides
Prone on the flood, extended long and large,
Lay floating many a rood; in bulk as huge
5 As whom the fables name of monstrous size... (P.L. I, 193-197)

Van Zanten breekt de zin af achter huge in reg. 4, wat hem noodzaakt tot een onjuiste
interpretatie van ‘in bulk as huge’. Maar erger is, dat hij in reg. 2 parts niet herkent als
‘ledematen’ van Satan, en het woord betrekt op de overige gevallen Engelen (wat in de
context onhoudbaar is):
het hoofd pas steekende uyt
Den vuur'gen stroom, en de oogen vol van gloed,
En vonken, rondom heenen uytgespat:
Zyn ander volk zwom midden in den stroom,
5 En dobberde, uytgedeegen, wyds en zyds
Veel mylen verre, op een gestaapeld, als
Een hooge berg; gelyk de Dichters ons
Vertellen van de Reuzen, woest van leest... (blz. 11)

2. Aan het einde van Boek II heeft Satan, na zijn tocht door de Chaos, eindelijk de
nieuw-geschapen Aarde gevonden:
Thither, full fraught with mischievous revenge,
Accursed, and in a cursed hour, he hies. (P.L. II, 1054-1055)

In de laatste regel heeft Van Zanten ‘He cursed’ gelezen, en zijn vertaling daaraan aangepast,
waardoor de prolepsis die aan Milton's vers zo'n aangrijpende betekenis verleent, hopeloos
verloren gaat:
Dus verr' gevoerd, en vol van snoode wraak,
Vloekt hy, en gaat al vloekende zyn gang. (blz. 82)

- Ondanks de sterke inslag van letterlijkheid valt er dus toch nog vrij wat aan te voeren tegen
de nauwkeurigheid en de duidelijkheid van Van Zanten's vertaling. Maar het gaat niet in de
eerste plaats om de qualiteit van zijn werk als zodanig. Het bijzondere is, dat de Haarlemse
dokter vertaalde met de primaire bedoeling zo overtuigend mogelijk Milton's blank verse in
het Nederlands over te brengen. Binnen de grenzen van zijn klein - voornamelijk receptief
- talent is hij daar verrassend goed in geslaagd. Wilhelmina C. Niewenhous stelt zijn vertaling
49
op dit punt boven die van Alex Gutteling, en naar mijn mening terecht. Gutteling vertáált
beter dan Van Zanten, maar zijn blank verse is minder Miltoniaans.
Ter illustratie van de wijze, waarop Jacobus van Zanten bijna argeloos niet alleen de
suprematie van het rijm, maar ook die van de alexandrijn en van de contemporaine dichterlijke
taal doorbreekt, laat ik tenslotte nog een wat langere passage uit zijn vertaling volgen.

Eva in de rozentuin
Als Satan in het Paradijs is doorgedrongen, gaat hij op zoek naar het eerste mensenpaar:

49

Wilhelmina C. Niewenhous, Paradise Lost in Dutch, blz. 116: ‘The tone of the first translation is more
truly Miltonic’. - Alex Gutteling (1884-1910) ondernam een vertaling in blank verse van Milton's epos, die
door zijn vroege dood onvoltooid bleef. De zes gereed gekomen boeken werden in 1912 posthuum
uitgegeven.
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Wanneer hy buyten hoop, en naar zyn wens,
Juyst Eve alleen gewaar word, met een wolk
Van Bloemen, kleur- en geurryk, ooverdekt,
Pas half gezien: zoo stondze dicht omringd
5 In 't Roozenhof van Roozen, die rondöm
Haar gloeyden, en zich neygden, om 't gebloemt
50
Op zwakker steel te schooren, welker top,
Of purper, of Azuur, of Inkarnaat,
Of als met goud bestrooyd, onöndersteund,
10 Naa de Aarde boog: Zy bond die aardig op
Met Mirte-telg, onächtzaam voor zich zelv',
De schoonste Bloem, maar zonder band of stut,
Te verre van haar beste steunsel, en
Den storm zoo naa. [ ..................................
15 ............] Haar Heemels weezen was gelyk
Een Engel, maar vry zachter, en zoo als 't
Een' Maagd best sierd: haar kuysse aanvalligheyd,
Haar tred en zwier, en 't minste, datze deed,
Verstompte zyn' boosaardigheyd: Hy wierd
20 Van 't fel besluyt, dat hy had opgevat
Tot haare schaâ, door dat gezicht beroofd.
De Booze stond slechs in dat oogenblik
Versteeken van zyn boosheyd, en hy was
Domdriestig goed, en zonder Vyandschap
25 En List, en Haat en Nyd en dolle Wraak.51
(blz. 319-320)

50

51

Hier begaat Van Zanten een van zijn onnauwkeurigheden. In de Engelse tekst (zie de volgende noot) is
het Eva die zich telkens bukt ‘om 't gebloemt // Op zwakker steel te schooren’. Doordat Van Zanten het
‘neygen’ op de rozen betrekt, wordt onwillekeurig de indruk gewekt alsof zij dat doen om hun zwakkere
zusters te steunen. Bij zijn berijming van deze passage vatte Paludanus het dan ook zo op (zie beneden,
blz. 284).
P.L. IX, 423-433; 457-466 (bij Van Zanten deel uitmakend van Boek VIII):

when to his wish,
Beyond his hope, Eve separate he spies,
Veiled in a cloud of fragrance, where she stood
Half spied, so thick the roses blushing round
About her glowed, oft stooping to support
Each flower of tender stalk, whose head, though gay
Carnation, purple, azure, or specked with gold,
Hung drooping unsustained; them she upstays
Gently with myrtle band, mindless the while
Herself, though fairest unsupported flower,
From her best prop so far, and storm so nigh.
[ ..........................................................................
..................................] her heavenly form
Angelic, but more soft, and feminine,
Her graceful innocence, her every air
Of gesture, or least action, overawed
His malice, and with rapine sweet bereaved
His fierceness of the fierce intent it brought:
That space the evil one abstracted stood
From his own evil, and for the time remained
Stupidly good; of enmity disarmed,
Of guile, of hate, of envy, of revenge.
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Het zijn enigszins onhandige verzen, maar toch stellig verzen die méér erkenning en
waardering verdienen dan tot dusverre hun deel geworden is.

§ 3. De vertaling van Paludanus
Veel eerder dan Van Zanten kan hebben verwacht, werd zijn werk inderdaad op rijm gebracht.
Reeds in 1730 - binnen de twee jaar! - zag die berijming het licht onder de titel:
Het // Paradys // verlooren. // Geschetst na 't Engelsch // Heldendicht // van //
John Milton, // door // L.P. // vignet // Te Amsteldam, // By Evert Visscher,
Boekverkooper // in de Dirk van Hasseltsteeg, 1730.
De uitgave is bescheidener (en slordiger) dan die van Van Zanten's boek; het formaat is
groot octavo en de gebruikte letter te klein om prettig leesbaar te zijn. Daar staat echter een
(meer pretentieus dan fraai) frontispice van J.C. Philips tegenover, dat in de Haarlemse
editie geen aequivalent had.

De auteur
Waarom de auteur op het titelblad alleen zijn initialen liet afdrukken, is niet duidelijk. Onder
de Opdracht tekent hij voluit als L. Paludanus: latinisering van L(ambert) van den Broek.
Omtrent hem is weinig bekend. Het N.N.B.W. vermeldt hem niet; het Biographisch
Woordenboek van A.J. van der Aa volstaat met het noemen van enkele titels die op zijn
naam staan, goeddeels vertalingen van Franse toneelspelen. Te Winkel releveert hem als
lid van het Amsterdamse kunstgenootschap Ars usu juvanda dat ‘bestond uit derden- of
52
vierdenrangspoëten, die bij hunne tijdgenooten nauwelijks bekend waren’. In 1730 moet
hij reeds op meer gevorderde leeftijd zijn geweest.

Het ontstaan van het boek
In het Voorbericht deelt Paludanus heel wat over de ontstaansgeschiedenis van zijn boek
mee. Daaruit blijkt, dat het werk als een simpele berijming van Van Zanten's vertaling werd
opgezet, maar gaandeweg een daarvan ietwat afwijkend karakter kreeg.
Paludanus kende geen Engels. Hij behoorde tot de grote groep Nederlanders, bij wie zoals hij het formuleert - de roem van Milton slechts ‘flaauw kenlyk geworden [was], door
de vertaaling eeniger Spectators of vertoogen’. Eerst de vertaling van Van Zanten maakte
het hem mogelijk Paradise lost te lezen. In tegenstelling tot de Haarlemse dokter werd hij
niet door de versvorm, maar door de inhoud van Milton's epos gegrepen - zózeer zelfs ‘dat
my de lust beving, om daar op myne geringe krachten te beproeven’ en het op rijm te brengen.
Daarmee moet hij vrijwel onmiddellijk begonnen zijn, waarschijnlijk nog in 1728.
Toen de eerste zes boeken reeds klaar waren, kwam Paludanus echter ‘door een braaf
Oeffenaar der Dichtkunde in kennis met iemand, die der Engelsche taale en 't verlooren
Paradys bekend was’. Deze nieuwe kennis wees hem erop, dat Van Zanten naar de eerste
versie van Paradise lost vertaald had, en bleek bereid ‘uit liefde tot den naam van den
Dichter, om des Heeren van Zantens vertaaling of eerder myne beryming tegens een laater
druk (waar in de Heer Milton zyn werk in

52

2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V (Haarlem 1924), blz. 518.
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12 boeken had verdeeld, en eenige andere kleene veranderingen gemaakt) te vergelyken’.
Dit leidde er vervolgens toe, dat de toegewijde anonymus een nieuwe vertaling (in proza)
maakte van de plaatsen waar de Engelse tekst bij de herziening gewijzigd was, zodat
Paludanus zich aan de laatste versie kon houden. Deze schrok wel even van deze
onvoorziene complicatie en het extra-werk dat zij voor hem meebracht - ‘dewyl ik veele
plaatzen moest verrymen’ -, maar zette toch door. En zo kwam dus (dat is de implicatie)
een werk tot stand, dat op de vertaling van Van Zanten niet alleen de rijmvorm vóór heeft,
maar ook op een betere versie van het origineel berust! Geen geringe prestatie voor iemand
die ‘door de bril van een ander, by gebrek van kennis der Engelsche taale, maar heb konnen
zien’!
Veel minder uitvoerig spreekt Paludanus over een andere invloed, die op zijn bewerking
van Van Zanten's vertaling heeft gewerkt. In de loop van 1729 verscheen namelijk te Parijs
53
ook een Franse vertaling van Milton's epos: in bevallig, maar weinig tekstgetrouw proza,
54
en met enige weglatingen. Zij is anoniem, maar wordt gewoonlijk toegeschreven aan
Nicolas-François Dupré de Saint-Maur (1695-1774). De uitgever heeft er kennelijk naar
gestreefd alles bijeen te brengen wat de lezer zou kunnen wensen. In de eerste plaats zijn
‘les Remarques de Mr. Addisson’ opgenomen: de eerste vertaling van Addison's vertogen
over Paradise lost in het Frans! Verder vindt de lezer er een Leven van Milton, vertaald naar
55
het Engels van Elijah Fenton, alsmede een aantal verklarende aantekeningen bij de
moeilijkheden waarvoor het geleerdheidsvertoon van de dichter hem stelt.
Paludanus heeft deze uitgave, zodra hij ze had leren kennen, als model voor de zijne
genomen; opnieuw kon hij daardoor méér geven dan Van Zanten. Ditmaal echter camoufleert
hij zijn verplichtingen. Hij noemt de Franse vertaling slechts terloops om mee te delen, dat
56
zijn eigen aantekeningen ten dele daaraan ontleend en ten dele eigen werk zijn. Praktisch
betekent dit, dat hij de annotatie overnam maar hier en daar enigszins bewerkte. De invloed
van Saint-Maur's editie op de zijne is echter groter geweest dan uit deze eenmalige
vermelding blijkt. Ook Fenton's

53
54

55
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De Journal Literaire van 1729, blz. 337-338, vermeldt uitdrukkelijk ook het Amsterdamse verkoop-adres:
‘A Paris, & se trouve à Amsterdam, chez Pierre Mortier. 1729 in 12. 3. Vol.’
In 1730 werd dit werk, vermeerderd met enige andere stukken, in Den Haag opnieuw uitgegeven, maar
nu volledig. De Journal Literaire van 1730 merkt daarover op:
Cette Traduction est au fond la même, que celle de l'Edition de Paris: on y a seulement restitué quelques
Endroits, qu'il avoit nécessairement fallu en retrancher, pour que l'Ouvrage pût paroître en France. Malgré
ces précautions, le Traducteur n'a obtenu que des Approbations extrêmement seches, qui, selon toutes
les apparences, lui auroient été refusées, s'il n'avoit rien supprimé dans sa Version. Le plus considerable
de ces Retranchemens regarde le Limbe de Vanité, qui est une vaste Contrée au de-là du Monde, dans
laquelle Milton feint que Satan entra au sortir de l'Empire du Chaos. (blz. 353-354)
Voor the Lymbo of Vanity zie hierboven, blz. 263, noot 8.
‘The Life of John Milton’ van Elijah Fenton (1683-1730) is opgenomen in de 12de en 13de druk van
Paradise lost, verschenen in resp. 1721 en 1727 (Wilhelmina C. Niewenhous, Paradise Lost in Dutch,
blz. 98).
Met de merkwaardige toevoeging: ‘hy die gelieft te weeten, welke van den Franschman en welke van
my zyn, moet zich de moeite getroosten, om dit zelf naa te gaan: 't Is voor my te veel werks geweest’.
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57

Leven van Milton nam hij daaruit over, en graag zou hij hetzelfde hebben gedaan met ‘les
Remarques de Mr. Addisson’. Dat laatste bleek echter niet mogelijk:
Het voorneemen myns drukkers was, omze te doen vertolken, maar vermits
58
tot die Vertoogen, een ander Boekverkooper het recht van Copy had, heeft hy
daar van afgezien, om dat recht ('t geen by eerlyke Boekverkoopers als heilig
word geschat) niet te krenken.
Behalve voor het bijwerk schijnt Paludanus echter ook wel eens aan Saint-Maur te hebben
ontleend voor zijn berijming van Van Zanten. Het ligt trouwens min of meer voor de hand
dat hij op de Franse vertaling terugviel, als hij de Nederlandse niet goed begreep. Daarbij
moeten wij evenwel in aanmerking nemen, dat hij het werk van Saint-Maur waarschijnlijk
pas heeft leren kennen, toen zijn berijming reeds goeddeels voltooid was. Bovendien behoeft
de ontlening van een gedachte of zegswijze aan Saint-Maur niet te betekenen, dat de tekst
van Van Zanten helemaal werd losgelaten. Het is dus niet zo gemakkelijk, een overtuigend
voorbeeld van overname uit het Frans te geven. Ik heb verschillende passages aangetroffen,
waar ik beïnvloeding door de Franse tekst mogelijk acht of zelfs voor waarschijnlijk houd,
zonder daaraan echter bewijskracht te durven toekennen. Maar tenslotte heb ik er toch een
gevonden, waar twijfel uitgesloten is. Aan het begin van boek VI verhaalt Rafaël aan Adam,
hoe de Engel Abdiël - die geweigerd heeft aan het verzet tegen God deel te nemen en uit
het kamp van Satan naar dat van de getrouwe Engelen is teruggekeerd - vanaf de hoogste
Troon een stem hoort, die zijn trouw prijst en hem toezegt:
Met grooter eer zult gy uw vyand nu
Bespringen, die bespot wierd, toenge 't heyr
Verliet, en ooverweldigen met kracht,
Die reeden voor hunn' wet verwerpen, jaa
5 De rechte Reeden voor hun wet, en voor
Hun Vorst Messias, die als kooning heerst
59
Uyt kracht van zyn' verdiensten.
(blz. 207)

Aldus de vertaling van Van Zanten. Overmatig duidelijk is dit zeker niet, en wij kunnen ons
voorstellen dat Paludanus voor beter begrip bij Saint-Maur te rade ging. Daar vond hij:
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In zijn Voorbericht deelt Paludanus mee: ‘Voorts hebbe ik het leeven van den Dichter, uit het Engelsch
vertaalt, hier by doen drukken...’ Wie de vertaler was, wordt niet duidelijk. Er zijn te veel verschillen met
het Frans dan dat het zonder meer zou kunnen gaan om een overzetting via Saint-Maur door Paludanus
zelf. Moet ook hier aan de kenner ‘der Engelsche taale en 't verlooren Paradys’ worden gedacht, die hulp
geboden had bij het aanpassen van Van Zanten's tekst aan de latere versie van Paradise lost? Of heeft
Paludanus in eerste instantie naar Saint-Maur vertaald en zijn helper vervolgens het resultaat naar de
tekst van Fenton verbeterd en aangevuld?
Het ‘recht van Copy’ berustte ongetwijfeld bij de uitgevers van de reeks vertalingen uit de Engelse
Spectator onder de titel: De Spectator, of Verrezene Socrates. Het is dan ook in deel VII van deze
reeks, dat Addison's vertogen over Paradise lost tenslotte in het Nederlands verschenen zijn; zie
beneden, blz. 289.
Hoewel de Engelse tekst in verband met Paludanus feitelijk irrelevant is, laat ik die volledigheidshalve
ter vergelijking toch volgen. P.L. VI, 39-43:

Back on thy foes more glorious to return,
Than scorned thou didst depart; and to subdue
By force, who reason for their law refuse;
Right reason for their law, and for their king
Messiah, who by right of merit reigns.
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Vas, soumets par la force ceux qui ont secoüé le joug de la raison, & qui ne
veulent point accepter pour leur Roy le Messie que ses perfections constituent
60
le Monarque legitime.
Dat is meer een paraphrase dan een vertaling, maar de duidelijkheid laat niets te wensen
over. En wij zien Paludanus hier dan ook Van Zanten ter zijde schuiven, om een uitbreidende
berijming te geven van Saint-Maur's paraphrase:
Gaa, breng door 's Hemels kracht nu t'onder, die het juk
Der reên verwerpende (verfoey'lyk lasterstuk)
Messias niet voor Vorst en Koning willen kennen,
Messias, wiens verdienste en deugden, die zy schennen,
5 Hem magtig maken, om, naa 't Hemels raadsbesluit
Zyn wettig koningryk alle eeuwen in en uit,
Met eeuw'ge schoud'ren in zyn glorie te onderschraagen.
(blz. 188)

De Opdracht
Paludanus droeg op 1 december 1729 zijn boek aan twee medici op: Jacobus van Zanten
in Haarlem en Abraham van Loon in Amsterdam. De opdracht aan de eerste ligt voor de
hand, en wordt trouwens in het Voorbericht verklaard:
Ik, der Engelsche taale onkundig, hebbe my bediend van de vertaaling des
Heeren Jacobus van Zanten, aan wien ik het werk, om dat het zyn Ed. meest
eigen is, vermits ik hem zo kort als mogelyk was, ja zomtyds woordelyk heb
gevolgt, opdraag.
Maar waarom moest Van Zanten deze wel-verdiende eer delen met Van Loon? Had deze
eveneens aanspraak op de erkentelijkheid van Paludanus? Was hij wellicht de brave
‘Oeffenaar der Dichtkunde’, door wie deze in aanraking was gebracht met de kenner van
het Engels die de varianten uit de tweede versie van Paradise lost voor hem had vertaald?
Of was hij - wat het meest waarschijnlijk lijkt - die behulpzame kenner van het Engels zelf?
Naar het antwoord op deze vragen valt slechts te gissen.

Voorbericht aan den Leezer
Over het Voorbericht behoef ik weinig meer te zeggen. Wat daarin de moeite van het
vermelden waard is, heb ik grotendeels al verwerkt in mijn ontstaansgeschiedenis van
Paludanus' boek. Maar er blijft één passage over, die daarbuiten valt en te curieus is om
hier niet afzonderlijk aan de orde te worden gesteld. De auteur geeft daarin antwoord op de
vraag ‘waarom ik dit werk berymt en uitgegeeven hebbe’. Tot het berijmen is hij gekomen
uit liefde voor de poëzie, bewondering voor Paradise lost, en ‘om myne kragten in de rymkonst
te beproeven’. Daarin zit niets opmerkelijks, maar verrassend is wèl het vervolg! Wat het
uitgeven betreft, dat heeft hij gedaan,
Op dat de Liefhebberen van Nederduitsche rymen (want voor deezen dient het
slechts, en niet voor Dichters) dit werk in rym zouden konnen leezen, en voorts
om verhevene Dichtgeesten, zich aan de Maaze of elders onthoudende,
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Ik citeer naar de Haagse editie van 1730 (zie boven, blz. 280, noot 54). Het citaat aldaar: II, 4-5.
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(die niet slechts den naam van Rymers maar van Poëeten verdienen) aan te
spooren, ten einde zy, dit Dichtstuk, met een Dichtstyl, de zaaken, daar in vervat,
gelyk, naazingen, op dat ons Nederland, een Werk ('t welk alles wat ik ooit in
myn moedertaale geleezen hebbe overtreft) in all' zyn fraayheden en luister
zoude erlangen; en elk zich mooge verwonderen, dat zulk een groote geest in
éénen Man is gevonden, die misschien alle andere Dichtgeesten van alle plaatzen
en eeuwen overtroffen heeft.
Er zijn in dit citaat drie punten, die ons treffen. In de eerste plaats de vanzelfsprekendheid,
waarmee er ook hier van wordt uitgegaan dat poëzie ‘in rym’ gelezen behoort te worden.
Aan het feit dat Milton zijn werk in blank verse geschreven en Van Zanten dit als ‘rymelooze
Maat’ overgebracht had, besteedt Paludanus geen enkele aandacht. In zijn ogen is dit voor
Nederland niet relevant.
In de tweede plaats valt het onderscheid op, dat Paludanus tussen ‘Rymers’ en ‘Poëeten’
maakt, en de nadruk waarmee hij zichzelf tot de eersten rekent. Natuurlijk zit daar een stuk
bescheidenheids-topos in, maar ik meen er toch ook iets meer in te mogen lezen. Paludanus
beseft wel degelijk dat zijn ‘gering vermoogen’ - zoals hij het elders in zijn Voorbericht uitdrukt
- ‘niet verder strekt dan om te rymen’. Een ‘Poëet’ (creatief dichter) zoals Hoogvliet of Poot
is hij niet. Hij heeft Milton's werk wel in verzen gebracht, maar voorlopig niet op de wijze
zoals Paradise lost dat eigenlijk verdient en zoals hij hoopt dat een Poëet het nog eens beter
zal doen.
En tenslotte treft ons de grenzeloze bewondering voor Milton, die uit Paludanus' woorden
blijkt. Ook hier is een element van topische overdrijving onmiskenbaar, ditmaal op basis van
de modieuse belangstelling voor de vertogen van Addison. Maar ook hier is de ondertoon
m.i. echt. Paludanus is zó onder de indruk gekomen van Milton's Hemel-, Hel- en
Paradijs-verbeeldingen, dat hij zich kritiekloos gewonnen gegeven heeft.
Uit dit alles rijst, hoe vaag ook, toch een beeld voor ons op: dat van een ietwat exuberante,
naïeve, weinig kritische autodidact of half-intellectueel, die zich theoretisch zijn beperkingen
bewust is en praktisch zichzelf toch altijd nog overschat.

Een lofdicht
Op de verso-zijde van de pagina, die het slot van Het Leeven van John Milton bevat, staat
een lof-sonnet afgedrukt, gesigneerd met de zinspreuk ‘Lenté’. Wie zich achter dit devies
verschuilt, heb ik niet kunnen achterhalen, maar men zou kunnen denken aan Abraham van
Loon, de tweede destinataire van Paludanus' boek. In zijn tot Milton gericht sonnet stelt deze
lofdichter nog eens precies de verhouding tussen Van Zanten's vertaling en de ‘voltooiing’
daarvan door Paludanus vast. Zijn terzinen luiden:
ô Albions Homeer! schoon Haarlems Hippokraat
U Neêrduitsch spreeken leerde in rymelooze maat,
62
Hy zelf verëischte iets meer in taal van Hemellingen.
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Omstreeks de jaarwisseling van 1729 op 1730 bedoelde Paludanus met de ‘Dichtgeesten aan de
Maaze’ ongetwijfeld in de eerste plaats Arnold Hoogvliet en Hendrik Schim. Bij degenen, die zich
‘elders’ onthielden, zal hij vermoedelijk vooral aan Langendijk en Poot hebben gedacht.
Kennelijk een zinspeling op Van Zanten's opmerking, dat zijn werk meer ingang gevonden zou hebben,
wanneer een pen als die van Langendijk ‘dit heldendicht, naar zynen trant berymt’ had (zie boven, blz.
269, tweede citaat).
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't Is Paludaan alleen, die onvertsaagd aan 't Y,
63
U, langs zyn glibb'rig spoor, in stoute Poëzy
Uw eeuwig Eng'lenwerk op hooger toon leert zingen.

De berijming
Het overbrengen van Van Zanten's rijmloze vijfvoeters in rijmende alexandrijnen betekende
voor Paludanus óók, dat hij diens conciese en vaak stroeve stijl diende te vervangen door
de vloeiende gelijkmatigheid die in zijn tijd van alexandrijnen werd verwacht. Bovendien
bracht het mee, dat hij moest trachten de onduidelijkheden van zijn voorganger op te lossen
of te vermijden, zodat zijn tekst zich zo moeiteloos mogelijk lezen liet. Paludanus heeft zowel
het een als het ander geprobeerd, maar zijn resultaat bleef in alle opzichten beneden peil.
Het enige positieve, dat er van zijn alexandrijnen kan worden gezegd, is dat zij inderdaad
rijmen; vers-technisch noch poëtisch hebben zij verder enige verdienste. Als hier of daar
een gelukkige uitdrukking ons treft, blijkt deze steevast aan Van Zanten te zijn ontleend. En
wat de oplossing van moeilijkheden betreft: die komt meestal neer op een
niets-verduidelijkende tautologie of op camouflage in een stroom van woorden die er de
64
aandacht van afleiden. Een enkele maal zoekt hij steun bij Saint-Maur, maar - voor zover
ik kon nagaan - minder vaak dan wij zouden hebben verwacht; hetzij omdat hij daarvoor de
Franse vertaling te laat in handen kreeg, hetzij omdat hij zichzelf ook op dit punt overschatte.
Het heeft geen zin, uitvoerig op de berijming van Paludanus in te gaan. Eén enkel voorbeeld
is voldoende om te illustreren, hoe de lawine van zijn alexandrijnen Van Zanten's vertaling
plat-walst tot karakterloze egaliteit. Daartoe laat ik hier zijn bewerking volgen van de eerder
65
geciteerde passage over Satan's bespieding van Eva in de rozentuin:

5
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wen hy nu hoop'loos in zyn zinnen,
En naar zyn wensch, de praal der aardsche Koninginnen,
En de eerste Ryksvorstin der waereld, onverzeld
Gewaar word, treedende langs 't gras en bloemryk veld,
Dus met een wolk bedekt van bloemen, schoon van geuren
En verwen, dat hy naauw haar ligchaam kon bespeuren,
Zo dicht was zy omringd van Roozen, zonder tal,
In 't schoone Roozenhof, die Eva te geval'
Rondom haar gloeiden, en zich neigden, om de takken
Van 't andere gebloemt' veel teerder in 't verzwakken,
Te stutten, welker top, of 't gloeyende inkarnaat,
Of 't purper of azuur in glans te boven gaat,
En als met goud bestrooid zich boog naar de aarde neder;
Aardsmoeder Eva bond met mirtetelg haar teder
En aartig weder op, onachtzaam voor haar nut,
De schoonste en teêrste bloem, maar zonder band of stut,
Te verr' verwyderd van haar besten steun, wiens oogen
Zy miste, nu den storm als in den mond gevlogen.
[ .............................................................................................. ]
Haar hemelsch wezen was eens Engels aangezicht
Gelyk, maar zagter, schoon ontbloot van hemelsch licht,
Doch juist in zulk een stand als Eva 't beste sierde:
Haar kuissche aanvalligheid, haar tret waar door zy zwierde,
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langs zyn glibb'rig spoor: aan de hand van zijn vaak moeilijk te volgen vertaling (?)
Zie boven, blz. 281-282.
Zie boven, blz. 277-278.
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Zo luchtig als een' pluim langs 't bloem- en grasryk dal,
En 't minste dat zy deed, vol zwier en trant en val,
25 Verstompte Satans list, en kon zyn trots vertzaagen:
Hy wierd van zyn besluit en aangelegde laagen,
Die hy tot Eva's schaê had opgevat, berooft,
Door zulk een schoon gezicht, dat al zyn wraak verdooft:
Hy stond een blik des tyds versteeken van zyn boosheid:
30 Hy was domdriestig goed in al zyn goddeloosheid,
En zonder vyandschap en list, en wraak en nyd...
(blz. 282-284)

Titel-uitgave van 1742
In 1742 verscheen er van Paludanus' vertaling een titel-uitgave met het volgende titelblad:
Het // Paradys // verlooren. // Geschetst na 't Engelsch // Heldendicht // van //
John Milton, // door // L. van den Broek. // vignet // Te Amsteldam, // By Steeve
van Esveldt, Boekverkooper // in de Beurssteeg. 1742.
Het frontispice van 1730 werd gehandhaafd, maar het daarop voorkomende drukkers-adres
is gewijzigd; de sporen van de verandering zijn duidelijk zichtbaar. Oorspronkelijk stond er:
‘T'Amsteldam by Evert Visscher, 1730’, maar het slot daarvan werd nu: ‘by S.V. Esveldt,
1741’. Dat is nièt hetzelfde jaartal als op het nieuwe titelblad. Opnieuw hebben wij hier dus
te doen met een geval, dat frontispice en titelblad een verschillend jaar van uitgave opgeven.
Ongetwijfeld moet het verschil ook ditmaal worden toegeschreven aan een onvoorziene
66
vertraging bij het gereedmaken van de uitgave.
Die vertraging wordt verklaarbaar, wanneer wij zien dat het voorwerk herdrukt en uitgebreid
werd, o.a. met twee lofdichten; het is denkbaar dat de nieuwe uitgever daarop enige tijd
heeft moeten wachten.
Opmerkelijk is, dat Paludanus in 1742 de voorkeur geeft aan het gebruik van zijn
niet-gelatiniseerde naam: Van den Broek. Niet minder opvallend is, dat de Opdracht ditmaal
alléén tot Van Zanten is gericht en dientengevolge tot de helft van zijn oorspronkelijke omvang
werd teruggebracht. Voor het eerste durf ik mij niet aan een verklaring wagen. Voor het
tweede zou men kunnen denken aan de mogelijkheid, dat Abraham van Loon inmiddels
was overleden, al maakt dit niet duidelijk waarom zijn naam dan uit de Opdracht moest
verdwijnen. Wellicht wilde Paludanus - of nu liever: Van den Broek - zijn voorwerk zoveel
mogelijk actualiseren; daarop zou kunnen wijzen, dat hij ook de datering van zijn Opdracht
verandert. In plaats van ‘Amsteldam, den eersten van Wintermaand MDCCXXIX’ laat hij nu
afdrukken: ‘Den eersten van Wintermaand MDCCXLII’.
Na de Opdracht wordt het oude Voorbericht onveranderd herdrukt. Maar Van den Broek
voegt er een Nader bericht aan den Dichtlievenden Leezer aan toe, waarin hij zich uitspreekt
over twee punten die hem kennelijk zwaar op het hart lagen. In de
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In de K.B. te 's-Gravenhage bevindt zich een exemplaar, dat wèl het veranderde frontispice heeft, maar
nièt het nieuwe titelblad en voorwerk (signatuur: 756 H 2). In tegenstelling tot Wilh. C. Niewenhous
(Paradise Lost in Dutch, blz. 101) en H. Scherpbier (Milton in Holland, blz. 148), die daaruit tot nog een
andere (titel-)uitgave dan die van 1742 concluderen, meen ik dat wij hier slechts met een onnauwkeurigheid
te doen hebben. Bij het gereedmaken van de titel-uitgave werd in het bewuste exemplaar wèl het nieuwe
frontispice aangebracht, maar verzuimd het oude titelblad en voorwerk te vervangen door wat er voor in
de plaats had moeten komen.
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eerste plaats: nog altijd is hij van plan ‘ter kwytinge van myne belofte, voor eenige Jaaren,
in de Boekzaalen gedaan’ ook ‘de overige Dichtkundige werken des Hooftdichters van 't
67
geleerdt Brittanje ter drukpersse te vervaerdigen’. Ondanks ‘de knibbelingen der Bedilachtige
Lettervitters’, die zich ongunstig over zijn werk hebben uitgelaten, gelooft hij nog altijd in
zichzelf. En daarmee komt hij tot zijn tweede punt. Tot die lettervitters wil hij Pieter le Clercq
niet rekenen, al blijkt uit zijn woorden dat hij zich door deze zwaar gegriefd voelt. Wat
68
daarachter steekt, zal in de volgende paragraaf ter sprake komen. Hier laat ik slechts zijn
ontboezeming volgen over
den Heere P. le Clercq, die, schoon hy, in twee fraaye uittrekzels der
maandelyke Boekzaalen van den Jaare 1730. en in eenen eygenhandigen Brief,
in het zelve Jaar, aan my geschreeven, met Lof en achting van myne navolging
69
heeft gesprooken, echter gelieft heeft in de Voorreden van het achtste deel der
door hem uit het Engelsch vertaalde Spectators van den doorluchtigen Addisson,
zich lasterlyk, en ten nadeele van de Waarheid, zo ten opzichte der Beryming
van dit onwaardeerlyk werk des Engelschen Dichters, als nopens my zelven uit
te drukken.
Ook nu volgen de lofdichten na Het Leeven van John Milton. Maar behalve het sonnet
van ‘Lenté’ zijn er ditmaal ook drempeldichten van Van Zanten en Pieter Langendijk. De
eerste dankt, in een onhandig rijmsel van acht regels, Paludanus Voor 't berymen van myn
70
Paradys verloren, De eerste helft daarvan luidt:
Myn ongerymd Gedicht tot een gerymd te kneeden,
En daar een beeter uit, als 't ongerymd, te smeeden,
Was 't werk van u, Myn Heer?
Ik dank u voor die eer.

En Langendijk, die voor Van Zanten's vertaling geen lofdicht over had gehad, eert de berijming
van Paludanus met niet minder dan negen acht-regelige strofen, die nog eens nadrukkelijk
zijn afwijzing van ‘rymelooze Maat’ onderstrepen. In zijn slot-strofe concludeert hij:
Het Hollands oor aan 't rym gewoon,
Zal Paludaan voor zyne klanken
En heerlyk maatgezang bedanken;
Dewyl hy Miltons hoogen toon
5 Uit Heer Van Zantens Dicht kon treffen.
De Zangberch zal zyn naam verheffen,
Terwyl hy werdt bestraald met glans
Uit Miltons schoone Sterre-krans.
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‘The Boekzaal of May, 1730, announced the publication of all Milton's poetical works by L. Paludanus’
(H. Scherpbier, Milton in Holland, blz. 147, noot 2). Het plan van Paludanus berustte ongetwijfeld op de
verschijning van een Franse vertaling, die ‘de overige Dichtkundige werken’ van Milton voor hem
toegankelijk maakte: Le Paradis reconquis, traduit de l'Anglois de Milton: avec quelques autres Pieces
de Poesie (Parijs 1730). Uit de bespreking daarvan in de Journal Literaire van 1731 leidt Scherpbier af,
dat daarmee ‘practically the whole of Milton's oeuvre had now been introduced into Holland’ (blz. 160-161).
Zie beneden, blz. 288-289.
Paludanus/Van den Broek vergist zich hier. Het gaat niet om het achtste, maar om het zevende
deel (zie beneden, blz. 288).
Zie boven, blz. 269.
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§ 4. Receptie en invloed
Met de hem eigen grondigheid heeft Scherpbier ook aan de receptie van Van Zanten's
71
vertaling en Paludanus' berijming de nodige aandacht besteed. Aan de hand daarvan laat
ik hier een overzicht volgen, waarbij ik op enkele punten wat uitvoeriger inga dan mijn
voorganger.

Receptie van Van Zanten
De verschijning van Van Zanten's vertaling werd in het augustus-nummer 1728 van
Maendelyke Uittreksels, of Boekzael der geleerde Werelt onder ‘Letternieuws’ aangekondigd
(blz. 223), maar een bespreking is daar in dit tijdschrift nooit op gevolgd.
In de Journal Literaire van 1729, deel XIV, blz. 337-362, kwam het daar wel toe. De
anonieme recensent bespreekt hier vergelijkenderwijs de eerste Nederlandse en de eerste
Franse vertaling van Paradise lost (die van Saint-Maur, in 1729 te Parijs verschenen). In
het algemeen geeft hij de voorkeur aan de eerste, omdat deze dichter bij de oorspronkelijke
tekst blijft. Hij vat zijn oordeel aldus samen:
La Version Hollandoise s'éloigne peu de l'Original, & en exprime d'ordinaire
le sens avec force: il seroit seulement à souhaiter qu'une bonne partie de ce
Poème eut été rendue d'une maniere moins Prosaïque, & que les enjambemens
d'un Vers sur l'autre fussent moins fréquens. Ces Vers en auroient été plus
coulans & moins durs; & la Lecture en auroit été moins fatigante. (blz. 362)

Receptie van Paludanus
Een jaar later besprak dezelfde recensent in hetzelfde tijdschrift het werk van Paludanus
(Journal Literaire van 1730, deel XV, blz. 319-328). Hij herinnert met waardering aan de
rijmloze vertaling van Van Zanten:
Mr. Van Zanten, Auteur de cette Traduction, s'en est tiré avec gloire, & a invité
ses Compatriotes par son Exemple à secouer le joug d'une Rime qui coute
d'ordinaire plus qu'elle ne vaut. Cependant, comme ce genre de Poesie est peu
connu, & peut-être encore moins gouté, dans nos Provinces, Mr. Paludanus a
cru ne pas desobliger les Amateurs de la Poësie Hollandoise, en rendant le
Paradis perdu en vers Alexandrins. (blz. 319)
Na - op grond van het Voorbericht - te hebben aangegeven hoe Paludanus te werk is gegaan,
concludeert hij: ‘C'est donc ici une espece de Paraphrase rimée d'une Traduction déja
connue’ (blz. 320). Vervolgens geeft hij enige proeven van Paludanus' bewerking, ‘&, pour
qu'on puisse mieux les comparer avec l'Original Hollandois, nous rapporterons deux des
mêmes que nous avons alleguez dans l'Extrait de la Traduction de Mr. van Zanten’ (blz.
320). Deze vergelijking laat naar zijn mening niets van Paludanus over:
En voilà assez, pour qu'on puisse comparer les deux Traductions. Entr' autres
differences, l'Ouvrage de Mr. van Zanten nous paroît prouver que la Poësie
Hollandoise peut fort bien se passer de Rime: celui de Mr. Paludanus fait plus,
& prouve que quelquefois elle doit s'en passer. (blz. 328)
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In zijn achtste hoofdstuk: ‘The reception of Milton's poetry in Holland’ (Milton in Holland, blz. 149-162).
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Het is een oordeel, dat voor zijn tijd even uniek is als Van Zanten's blank verse: de enige
erkenning van diens streven en de enige waardering voor wat hij had bereikt!
- Heel anders is de reactie van de Maendelyke Uittreksels, of Boekzael der geleerde
Werelt, die het werk van Van Zanten geen bespreking waardig hadden gekeurd. Men vindt
ze in het dertigste deel, 1730, nummers van april en juni, resp. blz. 428-457 en blz. 698-722.
72
De recensent - blijkens het Nader bericht van Paludanus was dit Pieter le Clercq - maakt
van het verschijnen van de berijmde vertaling gebruik om aan de hand daarvan een reeks
‘Uittrekzels’ over Paradise lost op te zetten. Naar het voorbeeld van Addison wil hij Milton's
epos boek voor boek gaan bespreken en zijn opmerkingen toelichten met citaten uit
Paludanus. Maar verder dan de eerste twee boeken is hij niet gekomen. Reeds in zijn ‘Twede
Uittrekzel’ (in het juni-nummer) deelt hij mee van zijn voornemen te moeten afzien: ‘de
menigvuldigheit van andere Boeken, waer van wy verschuldigt zyn onzen Lezer ook iets te
73
zeggen, belet het ons’ (blz. 698). Hij volstaat dus met ‘enige omstandigheden van het Leven
des Dichters’ mee te delen, en nog een treffende passage uit diens epos (met de nodige
citaten uit Paludanus) naar voren te brengen: de verzoening tussen Adam en Eva na hun
zondeval. Tenslotte geeft hij dan zijn oordeel over de berijming:
Wat de Vertaling belangt, die is stout, gelyk men in dit Uittrekzel heeft kunnen
bespeuren. En het is byna onbegrypelyk, hoe de Heer Paludanus dit groote
Dichtwerk zo spoedig heeft kunnen berymen, het welk hy echter spelende en
74
zonder moeite gedaen heeft. [...] Hy heeft ze echter voltooit; en 't en ware men
zeer dikwils tekens van zyne schielykheit in 't rymen bespeurde, zou men kunnen
zeggen volmaektelyk wel. Doch gelyk enige sproeten of wratjes een schoon
aengezicht niet lelyk maken, zal deze vertaling den Lezer, in weerwil van enige
75
vlekken, quas incuria fudit, om zyne grootsheit en deftigheit behagen; en elk
zal met ons moeten bekennen, dat weinige Dichters in staet zouden zyn, om dit
den Heer Paludanus in zo kort een tyt zodanig na te doen. (blz. 719-721)
Geen wonder dat Paludanus zich door deze lof gevleid voelde, ondanks de restrictie van
te veel ‘schielykheit in 't rymen’. Des te groter moet daarom zijn teleurstelling zijn geweest,
toen Le Clercq achteraf de lof terugnam en van de restrictie een veroordeling maakte.
Men zal zich herinneren, dat deze in 1724 in het vierde deel van zijn vertalingen uit The
Spectator uiteengezet had, waarom hij de beroemde vertogen van Addison over Paradise
lost niet had opgenomen: ‘vermits zy een Werk tot onderwerp hebben dat niet in Nederlands
76
overgezet is en mogelyk nooit staat te worden’. Nu dit bezwaar was weggevallen, ging Le
Clercq alsnog tot vertaling van die vertogen over. In de Voorreden voor het zevende deel
77
van zijn Spectator-reeks kondigt hij aan:
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Zie boven, blz. 286.
Scherpbier ziet daarin niet de werkelijke reden. ‘We may safely consider this proceeding as a sure sign
of lack of interest in the subscribers’, meent hij (Milton in Holland, blz. 152). Ik zie echter geen reden om
aan de juistheid van Le Clercq's verklaring te twijfelen.
Dit ‘echter’ slaat terug op de moeilijkheden, die Paludanus bij zijn werk moest overwinnen en
waarvan hij in zijn Voorbericht gewag maakt (zie boven, blz. 280). Le Clercq heeft ze even tevoren
vermeld.
quas incuria fudit: die door slordigheid zijn veroorzaakt.
Zie boven, blz. 263.
De Spectator, of Verrezene Socrates. Zevende deel. Uit het Engelsch vertaald door P. le Clercq
(Amsterdam 1735).
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Het geval nu veranderd zynde, door twee Nederduitsche Vertalingen van dat
78
79
heerlyk Dichtstuk, heb ik in dit 7de Deel de voorgemelde 17 Vertoogen over
het Paradys Verlooren, die in den Engelschen Spectator in Verscheide Deelen
verspreid zyn, op elkander laaten volgen in hunne orde.
En dan volgt onmiddellijk de passage, waarop Paludanus in zijn Nader bericht van 1742
met zoveel bitterheid doelt:
De vaerzen die de Heer Addisson uit het bovengemelde Dichtstuk bybrengt,
dacht ik te neemen uit de berymde Nederduitsche Overzetting; echter om dat ik
wist dat zy veele tekens droegen van de schielykheit des Dichters in het berymen
van dit meesterstuk, begost ik aan derzelver verbetering te arbeiden, beschaafde
in der daad eenige plaatsen, en bragt ze in den staat waar in men [ze] hier vinden,
en niet voor de slechtste houden zal: maar verre de meeste vond ik zoo gesteld
dat zy geheel op nieuws berymd mosten worden. Ik vergenoegde my met deeze
in prosa te vertaalen, zoo net by de letterlyke beteekenis blyvende als de aart
onzer taale toeliet, en deed die Prosa op nieuw berymen door L. Paludanus.
Indien nu de Leezer niet voldaan is over eenige van die op nieuws berymde
plaatsen, is het myn schuld niet, noch die der Drukkeren van dit Deel, welke zich
80
zeer vaerdig getoond hebben om de kosten der nieuwe beryming te draagen,
om den Leezer dus cierlyker en gladder vaerzen te geeven, en die den zin en
de fraayigheden van het oorsprongkelyke niet zoo jammerlyk verduisterden en
bedurven.
Le Clercq had natuurlijk gelijk. Maar het pleit niet voor hem, dat hij de tekortkomingen van
Paludanus eerst in tweede instantie ontdekte. Voor de ‘schielykheit in 't rymen’, die hij deze
verweet, doet zijn eigen ‘schielykheit in 't oordeelen’ zeker niet onder.

Invloed
In het algemeen heeft Paradise lost hier te lande gedurende het derde en vierde kwart van
de 18de eeuw opvallend weinig weerklank gevonden. Dat kan niet zonder meer worden
toegeschreven aan de tekortkomingen van de Nederlandse vertalingen. Daarnaast was er
immers ook een Franse beschikbaar, die weliswaar weinig nauwkeurig maar in ieder geval
gemakkelijk en prettig leesbaar was. Geïnteresseerde lezers waren dus niet afhankelijk van
Van Zanten of Paludanus, en het is zelfs niet onwaarschijnlijk dat een groter aantal Milton's
epos heeft leren kennen door het werk van Saint-Maur dan door dat van hun landgenoten.
De kennismaking leidde echter niet tot de algemene bewondering, die de periodieken
hadden doen verwachten, en nog minder tot navolging. In de ontwikkelingsgang van de
Nederlandse epiek na 1730 valt voorlopig geen spoor van beïnvloeding door Milton te
ontdekken; aan Paradise lost wordt voorbijgegaan, alsof deze nog
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‘Eene in prosa door Dr. van Zanten, en die Vertaling berymd door L. Paludanus’ (noot van Pieter
le Clercq).
Le Clercq komt tot 17 vertogen, doordat hij de aankondiging van de reeks (31 december 1711)
niet meetelt en het vertoog over de taal van Milton (26 januari 1712) overslaat. Aan dit laatste
zouden Nederlandse lezers immers niets hebben: ‘De Leezer zal zeer ligt bevroeden, waarom
men het Vertoog, waar in van de Taal van Milton gehandelt wordt, niet overgezet heeft’.
De ‘nieuwe berijming’ was dus een opdracht, waarvoor Paludanus betaald werd. Blijkbaar moest
hij van zijn pen leven en kon hij zich niet veroorloven de grievende opdracht te weigeren.
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even onbekend en ontoegankelijk was als voorheen. Weliswaar verschijnt er in 1765 een
epos, dat zich naar het voorbeeld van de Paradise lost richt (De val van Adam door Carolus
Vlieg) en wordt Milton in 1779 door Jan Macquet in De eerste waereld nadrukkelijk geïmiteerd
- maar dat zijn incidentele gevallen, die geen wijziging brengen in het algemene beeld. Eerst
aan het einde van de eeuw gaat de belangstelling voor Milton toenemen, en verschijnt ook
het eerste deel van een nieuwe vertaling (in proza), die van J.H. Reisig (1791).
Het enige waarneembare effect van de vertalingen door Van Zanten en Paludanus is dan
ook geweest, dat zij er Pieter le Clercq toe hebben gebracht de vertogen van Addison over
Paradise lost alsnog in het Nederlands over te brengen. Te laat overigens om nog van veel
betekenis te kunnen zijn: in de Franse vertaling van Saint-Maur waren zij al sinds 1729 voor
het letterlievende publiek toegankelijk.
Scherpbier is uitvoerig ingegaan op de vraag, hoe dit gebrek aan waardering en
81
belangstelling voor Paradise lost moet worden verklaard. De conclusie, waartoe hij komt,
is ongetwijfeld juist. Terecht wijst hij op het fundamentele verschil tussen Milton's werk en
de Bijbelse epiek, zoals die omstreeks 1730 ten onzent beoefend werd en in de Abraham
de Aartsvader van Hoogvliet een hoogtepunt had bereikt. Naar Nederlandse begrippen
sprong Milton veel te vrijmachtig met de Bijbelse feiten om. In plaats van - zoals de eerbied
voor Gods Woord vereiste - zijn verbeelding in dienst te stellen van de Bijbelse Waarheid,
deed hij feitelijk het omgekeerde. Hij maakte de Bijbelse gegevens ondergeschikt aan zijn
verbeelding, en kwam zodoende tot een uitbreidende versie van het Bijbelverhaal, die
onmogelijk nog als Schriftuurlijk kon worden aanvaard. Bovendien waren voorstellingen als
die van de tot bewustzijn terugkerende duivels in de hel en - vooral - van de strijd in de
hemel te ‘onwaarschijnlijk’ om voor het toenemende rationalisme van de 18de eeuw
aantrekking te kunnen hebben; zij wekten integendeel eenzelfde wrevel en weerstand als
het eertijds zo bewonderde magische merveilleux van Tasso. Verder maakte Milton zich
schuldig aan de principiële fout, in zijn Christelijk epos goden uit de heidense mythologie
82
als reëel voor te stellen en daarmee, naar de uitspraak van Vossius, heiligschennis te
plegen. En tenslotte waren er ook nog zijn heterodoxe opvattingen op theologisch gebied.
Hoe had er dan invloed van hem kunnen uitgaan op de Nederlandse Bijbel-epiek?
Maar ook voor het profane epos kon Paradise lost moeilijk een voorbeeld zijn. Daarvoor
week Milton te veel van de contemporaine regels voor het epos af. Waar waren bij hem de
eenheid van handeling, de waarschijnlijkheid in de voorstelling, de gelukkige afloop, de
volmaakte held? Alles wat men in dit opzicht moeiteloos in de Henriade vond, ontbrak hier
of stelde op zijn minst voor problemen.
De roem van Milton was door de periodieken te grondig gevestigd dan dat die nog kon
worden aangetast. Maar men nam zijn grootheid voor kennisgeving aan en ging over tot de
orde van de dag.

81
82

H. Scherpbier, Milton in Holland, blz. 202-203.
Zie Deel I, blz. 143.
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Hoofdstuk XI
Nawerking van de eerste periode
1730; 1740; 1743
§ 1. Onderstroom
Door het succes van Abraham de Aartsvader werden de opvattingen en tendensen, die in
de eerste ‘epische periode’ van de 18de eeuw tot de desintegratie van het Bijbel-epos hadden
geleid, uit hun dominerende positie weggedrongen. Verdwijnen deden zij echter niet. Ook
in de tweede periode blijven zij doorwerken, zij het als een onderstroom die slechts af en
toe even aan de oppervlakte komt. Dat gebeurt dan door de verschijning van een Bijbels
‘epos’, waarin de desintegratie van vóór 1728 zich op de oude voet voortzet, Het aantal van
dergelijke epen is overigens betrekkelijk gering. Ik heb er in de tweede periode slechts drie
aangetroffen, en wel:
1730

Jona de Profeet door Laurentius Steversloot

1740

Het Leven van den Propheet Elisa door
Govert Klinkhamer

1743-1744

Het Leven van Israëls Koning David door
Adriaan van Cattenburgh

De tweede van deze publikaties heb ik reeds besproken in het hoofdstuk over ‘De
1
Bijbel-epen van Govert Klinkhamer’. Daar heb ik de stelling verdedigd dat de Elisa
vermoedelijk vóór de verschijning van Hoogvliet's Abraham geschreven is, maar door
Klinkhamer in portefeuille werd gehouden toen hij dit werk had leren kennen. Eerst in 1740
ging hij tot publikatie over, zij het niet als afzonderlijk ‘epos’, maar als een van de
‘Bybelstoffen’ in zijn tweede emblematische bundel Leerzaame Zinnebeelden, en Bybelstoffen.
Wanneer deze hypothese juist is, neemt de Elisa dus een soort tussen-positie in. Naar de
tijd van ontstaan behoort dit werk dan tot de eerste periode, maar naar die van verschijning
tot de tweede. Bovendien markeert de camouflage van zijn oorspronkelijk karakter als
‘Bybelstof’ dan de kentering, die zich na 1728 in de opvattingen over Bijbel-epiek heeft
voorgedaan. Maar die camouflage neemt niet weg, dat de Elisa in wezen een gedesintegreerd
Bijbel-epos is en dus op grond van zijn verschijningsjaar gerekend moet worden tot de
nawerking van de eerste periode in de tweede.
Bij het werk van Steversloot en Van Cattenburgh ligt de zaak eenvoudiger. Hier is zonder
meer sprake van een onderstroom die zijn eigen koers volgt. Weliswaar werd ook de Jona
van Steversloot in eerste instantie vóór het verschijnen van Abraham de Aartsvader
geschreven, maar anders dan bij de Elisa werden de voltooiing en uitgave op geen enkele
manier door de kennismaking van de auteur met het werk van Hoogvliet beïnvloed.
Gezien de chronologische volgorde, waaraan ik mij bij de bespreking van de verschillende
epen in het algemeen houd, had de David van Van Cattenburgh eerst een vijftal hoofdstukken
verder aan de orde moeten komen. Ik ben hier echter van de chronologie afgeweken, omdat
het mij in dit hoofdstuk minder te doen is om de besproken werken dan om de desintegrerende
onderstroom die zich daarin manifes-

1

Zie boven, blz. 185-193.
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teert. Zowel de Jona als de David liggen te ver beneden de nul-lijn van het genre om nog
een epos te kunnen heten. Maar zij illustreren een verschijnsel, dat kenmerkend is voor de
geschiedenis van de Nederlandse Bijbel-epiek. Als zodanig behoren zij bij elkaar en konden
zij in deze studie het best een gezamenlijke plaats krijgen naar aanleiding van het eerste
geval.

§ 2. ‘Jona de Profeet’ van L. Steversloot
In 1730 verscheen van de Leidse predikant Laurentius Steversloot, die al verschillende
publikaties - oorspronkelijk werk en vertalingen van godsdienstige aard - op zijn naam had
staan, een dichterlijke bewerking van het Bijbelboek Jona. Het titelblad van deze fraaie
quarto-uitgave, die bijna 500 pagina's telt, luidt:
Jona // de // Profeet. // In vier boeken. // door // Laurentius Steversloot, // predikant
te Leiden, // vignet // Te Leiden by // Hendrik en Daniel van Damme, //
2
Boekverkoopers, MDCCXXX. // Met Privilegie.
Onder een uitslaand portret van de auteur - gegraveerd door de beide uitgevers, kennelijk
vader en zoon - worden de belangrijke data uit diens leven vermeld: ‘Geboren te Montfoort
den X October 1672. Predikant geworden te Kudelsteert den 21 Jan. 1697. te Hamburg den
24 Juny 1703. te Gouda den 9 July 1713. te Leiden den 23 November 1715’. Daaraan valt
nog slechts toe te voegen, dat hij in 1736 op zijn laatste standplaats is overleden.
In een wijdlopige Voorafspraek aen den Lezer zet Steversloot uiteen, hoe zijn werk is
ontstaan en wat hij daarmee beoogde. Aan het begin van de twintiger jaren had hij voor zijn
gemeente een reeks predikaties gehouden over de profeet Jona: een stof die hij bijzonder
toepasselijk achtte voor een tijd waarin
Jehova's oordeelen in het midden van den vreede zoo zichtbaer rookten over
ons vaderlant, zoo door de pest onder het rundvee, zoo door hooge watervloeden,
zoo door neeringloosheit en verval in koopmanschappen, als door veele
smartelyke ziektens en heevige koortsen, waer door veele voornaeme steden
in Nederlant ontvolkt wierden.
Ter verpozing van zijn eigenlijke arbeid ging hij er later toe over, diezelfde stof ‘in vaerzen
op te zingen’ om zo voor zijn ‘vaderlanderen’ het aangename met het nuttige te verenigen.
Daartoe bracht hij

ieder verhandelde stoffe naer gelegenheit des tydts door byzondere
toepassingen tot onze zorgelooze eeuw over, ten einde de zondaers in het harte
geraekt en overtuigt wierden, om Jehova's handelingen te rechtvaerdigen, en
door eene waere en ongeveinsde bekeering zyne gunst en genade te smeeken.
Als wij Steversloot mogen geloven, dacht hij aanvankelijk niet aan een uitgave van deze
‘zangen’. Doordat er ander werk tussen kwam, liet hij ze ‘zelfs eenige jaeren onvoltooit
leggen, zonder nae dezelve om te zien’. Maar op verzoek van zijn uitgevers - ongetwijfeld
tevens trouwe gemeenteleden - maakte hij tenslotte zijn dichtwerk voor de druk gereed en
voegde er, ter opname ‘met kleinder letters’ aan de voet der

2

Het Privilegie werd op 16 februari 1719 aan Hendrik van Damme verleend voor het uitgeven van
twee werken van Steversloot, maar gold ook voor ‘andere Werken, die by den Suppliant in 't
vervolg, van den voornoemden Autheur, gedrukt zouden mogen werden’.
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bladzijden, ‘eene volleedige verklaering over dien Profeet’ aan toe, welke verklaring ‘ten
grootsten gedeelte uit myne predikatiën getrokken’ werd.
Uit deze Voorafspraek blijkt, dat Jona de Profeet dezelfde actuele achtergrond heeft als
Jonas de Boetgezant van Joan de Haes, dat zeven jaar tevoren verschenen was en waarin
naar aanleiding van de tijdsomstandigheden aan het begin van de twintiger jaren de dreigende
3
vermaning tot Nederland werd gericht: ‘Nogh veertigh dagen, dan zal Nederlant vergaan!’.
Steversloot maakt nergens melding van deze voorganger, en in zoverre terecht dat er van
beïnvloeding ook geen sprake is; hij had zijn predikaties reeds gehouden, toen de Jonas in
4
1723 het licht zag. Toch is er tussen het werk van de beide auteurs meer overeenkomst
dan alleen de actuele strekking van hun opzet. Joan de Haes had zijn epos niet in boeken
verdeeld, maar in vier ‘hooftstukken’, parallel lopende aan die van het Bijbelboek, en
5
bovendien op zijn linker-pagina's de Bijbeltekst volledig afgedrukt. Ongeveer hetzelfde
vinden wij bij Steversloot terug. Deze noemt de onderdelen van zijn dichtwerk wel ‘boeken’,
maar de inhoud daarvan komt nauwkeurig overeen met die van het corresponderende
Bijbelhoofdstuk. En ook hij drukt naast zijn gedicht de volledige Bijbeltekst af, zij het dan
niet op een afzonderlijke pagina, maar in de marge.
Veel belangrijker dan deze formele overeenkomst is evenwel het verschil tussen de Jonas
en de Jona. Bij Joan de Haes gaat het uiteindelijk om de boetpredikatie van de profeet in
Ninivé; alles wat daaraan voorafgaat en daarop volgt, dient slechts als omraming van deze
redevoering, naar de reconstructie daarvan door de Franse bisschop Antoni Godeau. Er is
dus een duidelijk middel- en hoogtepunt, en dat hoogtepunt is een ‘uitbreiding’ die in de
Bijbel zelf niet voorkomt.
Steversloot doet het anders! Bij hem is er geen sprake van een eigen weergave, laat staan
een min of meer vrije bewerking, van het Jona-verhaal. Hij commentarieert slechts van vers
tot vers de Bijbeltekst en ontleent daaraan een praktische toepassing voor de eigen tijd. Zijn
werk is in wezen niets anders dan een berijming van de reeks predikaties, die hij indertijd
voor zijn Leidse gemeente gehouden had! Dat verklaart de eigenaardige compositie. Elk
van de vier boeken (= Bijbelhoofdstukken) is onderverdeeld in een aantal ‘Verhandelingen’
met eigen argumentum, en iedere Verhandeling loopt uit op een uitvoerige, door een duidelijk
opschrift onderscheiden ‘Betrachting’ (= overdenking). In die Verhandelingen vallen de
oorspronkelijke preken duidelijk te herkennen, al zullen deze voor de berijming ongetwijfeld
6
zijn bekort.
De opzet is steeds dezelfde. In het eerste gedeelte van een Verhandeling gaat het om de
aangekondigde ‘tekst’, die van één tot vier Bijbelverzen kan variëren. Daarbij

3
4

5
6

Zie boven, blz. 98-114, in het bijzonder blz. 99 en blz. 105.
Dat volgt uit een mededeling in de Voorafspraek. Steversloot zegt daar, dat hij aan de verklaring over
Jona, zoals hij die aan zijn predikaties ontleende, een en ander heeft toegevoegd uit het werk van G.
Outhof over dit Bijbelboek. De bewuste studie van de Kampense predikant en rector Gerardus Outhof
(1673-1733) verscheen in 1723 te Amsterdam onder de titel Boek van Propheet Jonas verklaart, uit de
oudtheit opgeheldert. Bij het schrijven van zijn preken had Steversloot dit boek blijkbaar nog niet tot zijn
beschikking gehad.
Zie boven, blz. 102-103.
Het eerste Boek bevat acht, het tweede zeven, het derde vier, en het vierde eveneens vier Verhandelingen.
Daaruit blijkt, dat Steversloot méér stof tot lering en betrachting vond in de eerste helft van het Bijbelboek
(de ongehoorzaamheid van Jona en diens verblijf in de buik van de vis) dan in de tweede (de bekering
van de Ninivieten en de geschiedenis van de wonderboom).
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is niet het verhaal als zodanig de hoofdzaak. Wel wordt dit, voor zover nodig, uitvoerig - en
soms niet onverdienstelijk - geparaphraseerd, maar de paraphrase is slechts middel tot een
beter en vollediger verstaan van alles wat de tekst impliceert. Datzelfde doel wordt ook
nagestreefd door de talloze onderbrekingen en uitweidingen: vermaningen tot Jona, over
diens hoofd uiteindelijk tot de gemeente gericht; wetenschappelijke bijzonderheden over de
in het verhaal voorkomende landen, steden en volken; gissingen omtrent niet door de Bijbel
meegedeelde details of motieven; reeksen van parallelle voorbeelden uit andere
Bijbelverhalen. De daarop volgende ‘Betrachting’ is eenvoudiger van structuur en directer
van zegging; de Schriftuurlijke basis blijft echter blijken uit de formulering, die zoveel mogelijk
ontleend is aan Bijbelteksten, waarnaar vaak in de marge verwezen wordt.
Behalve de telkens terugkerende toepassing van de exegese op eigen land en eigen tijd,
is voor dit werk ook de nadruk kenmerkend, waarmee Steversloot wijst op de parallellie
tussen Jona en Christus. De profeet verkeert drie dagen in de buik van de vis, zoals Christus
drie dagen in het graf, om daarna tot het leven terug te keren, zoals Christus opstond uit de
doden. Hoeveel betekenis de Leidse dominee aan deze prototypie hechtte, blijkt trouwens
ook uit de Opdraght van zijn werk aan de advocaat-fiscaal Mr. Wolpherd Nobelingh en diens
echtgenote. Hij vermeldt daar dit aspect als een van de hoofdzaken:
Gy zult, doorluchtigh Paer, hier zien
Den grooten Heilant naer het leven
Geschetst in Jona's voorbeelt, wien
En aerde en hemel lof moet geeven.

De proza-verklaring aan de voet der bladzijden bevestigt nogmaals, dat wij in de Jona te
doen hebben met berijmde preken. Volgens de Voorafspraek is die verklaring immers ‘ten
grootsten gedeelte uit myne predikatiën getrokken’, wat betekent dat dit proza vrijwel precies
zo op de kansel was uitgesproken. Vergelijken wij nu de inhoud daarvan met die van de
daarboven staande verzen, dan blijkt de overeenkomst duidelijk, soms zelfs tot in de
7
zinswendingen toe . - En tenslotte verraadt de homiletische herkomst van het dichtwerk zich
ook nog eens in een passage uit de ‘Zeevende verhandeling’ van het tweede Boek. Het
gaat daar om de vraag, aan wèlk strand Jona door de vis weer werd uitgespuwd. Na allerlei
gissingen daaromtrent te hebben vermeld, concludeert de dichter:
Om in dien doolhof nu niet langer om te dwaelen,
Wie kan iets zeekers in d'onzeekerheit bepaelen?
Het past elk Christen, 't zy hy aenhoort, 't zy hy preekt,
Te zwygen met Godts Geest, te spreeken, daer hy spreekt.
(blz. 249)

De derde regel geeft nauwkeurig de situatie aan, waarvan Steversloot uitging: een luisterende
gemeente en hijzelf als predikant op de kansel.
- Natuurlijk kan een dergelijke serie berijmde preken onmogelijk nog een epos worden
genoemd. Maar het merkwaardige is, dat de uiterlijke vorm in bepaalde opzichten toch wel
degelijk door de traditie van het Bijbelse epos wordt beheerst. Er is in de toon van de
paraphraserende verzen, het gebruik van de epische alexandrijn,

7

Overigens staat er in de Verklaring ook wel eens iets, dat niet in de berijming werd overgenomen. Daartoe
behoort b.v. de mening van Steversloot, dat Jona zelf de auteur van het naar hem genoemde Bijbelboek
zou zijn: ‘De Profeet, gelykerwys de heilige Schryvers wel meer gewoon zyn, spreekt van zich zelven in
den darden Persoon’ (blz. 6).
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de indeling in ‘boeken’, duidelijk sprake van aansluiting bij een gevestigde poëtische vorm.
Nog sterker blijkt dit uit het begin, waar wij de traditionele epische aanhef terugvinden, met
8
propositio en invocatio. De eerste heeft bovendien de Vondeliaanse inzet ‘Het lust my’, wat
overigens niet hoeft te betekenen dat Steversloot Joannes de Boetgezant kende; die inzet
was te algemeen gebruikelijk geworden dan dat er nog zulk een conclusie uit te trekken valt.
In ieder geval komt Vondel niet voor onder de Bijbelse dichters, die in de Voorafspraek met
ere worden vermeld; wèl Hoogvliet, maar deze wordt slechts terloops genoemd en allerminst
op de eerste plaats. Wellicht mogen wij daaruit afleiden, dat Steversloot niet zonder reserve
tegenover de dichterlijke verbeeldingen van Abraham de Aartsvader stond, en dat voor hem
9
Vondel als Rooms dichter out of bounds was.
Hoe dit echter ook zij, Jona de Profeet komt slechts héél incidenteel met het Bijbel-epos
overeen, en dan nog héél uiterlijk. Wat de auteur beoogde, was zeker niét om - in de woorden
10
van Hoogvliet - ‘zyn tafereel, naar de vinding van zyn' geest, met lyst- en loof- en bywerk
op te schikken’. Hij wilde slechts, uitgaande van de geschiedenis van Jona, ‘met een
mannenmoed de boettrompet steeken voor 't zondigh Nederlant’, zoals een van zijn lofdichters
het uitdrukt. Naar dichterlijke hoogtepunten en verbeeldings-vondsten moet men in zijn werk
dan ook niet zoeken. Maar ik zou Steversloot tekort doen, wanneer ik daaraan niet toevoegde
dat hij zijn taal goed beheerst en in het algemeen een technisch vrij krachtig vers schrijft.
Ter afsluiting van mijn karakteristiek geef ik één enkel voorbeeld. Daartoe koos ik een
passage, die niet alleen een goede proeve van Steversloot's dichttrant biedt, maar tevens
laat zien op welke wijze hij het Jona-verhaal voor zijn tijdgenoten actueel maakte. Zij is
ontleend aan de Betrachting van de Eerste Verhandeling uit Boek III, die handelt over Jona's
prediking in Ninivé:
Der zyn noch dagen van een schrikk'lyk ach en wee
Op handen voor de Kerk: geen uiterlyke vreê
Bevrydt Vorst Jezus Bruit van wrange tegenspoeden.
Wy zien Godts gramschap en zyn' scherpe geeselroeden
5 Noch wanken: en wie weet, wat noch Godts raetsbesluit
Zal baeren? of eerlang geen vreeselyk geluit
Gehoort zal worden van het weenen, kermen, zuchten,
Wanneer de dorpeling van stadt tot stadt zal vluchten,

8

De propositio conformeert zich zelfs aan de regel, dat de held niet bij name genoemd moet worden. Zij
luidt:

Het lust my Godts gezant op barre en woeste baeren
Te volgen in zyn vlucht en dreigende gevaeren,
Te luist'ren naer zyn klacht, in 't stinkend ingewandt
Van 't zeegedrocht geloost, te zien op 't vaste lant
Gespoogen, om Godts last den boozen Ninivieten
t'Ontvouwen, die zoo snood den waeren Godt verlieten:
Ter tydt en Vorst en volk, door eene oprechte boet'
Godts gramschap stillende, hem vallende te voet
Met neêrgebooge kniên en oogeleên vol traenen,
Zyn gunst verkrygen, en den wegh ten leeven baenen.
(blz. 1-2)
9

10

Elders in zijn Voorafspraek noemt hij een aantal 17de-eeuwse dichters, die invloed op zijn poëtische
ontwikkeling hebben gehad, maar ook daar is Vondel niet bij: ‘...en voelde nu en dan myne dichtader
open springen, voorgetreeden van de Heeren Hooft, Branden, Vollenhove, Antonides, en anderen’. - Met
Branden worden bedoeld: Geeraardt Brandt en diens zoon(s).
Zie boven, blz. 226, laatste citaat.
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Van leeftocht gansch ontzet, en van Godts woort berooft;
10 Wie weet, wat 't Christendom en ons hangt boven 't hooft?
De schriften gaen van weên en baerensnooden zwanger.
In veel' gewesten van de waerelt ziet het banger
Dan eertydts: Godt heeft lang zyn' felle geeselroe
11
Zichtbaer ten toon gestelt, in weldoen nimmer moê.
15
Men zagh noch onlangs het verschrikk'lyk oorlogh koomen,
En al de waerelt van de Christ'nen overstroomen.
Godt heeft met duuren tydt en honger ons bezocht;
Noch onlangs woedde dat vervaerelyk gedrocht
In Staetendommen, en in veele Koningryken:
20 Men zagh het veldt bezaeit met afgestorve lyken.
Beschouwen wy nu, hoe wy, zorgeloos en stil,
Als ongevoeligen weêrstreeven Godes wil,
Terwyl brootdonkenheit en zatheit op de straeten
Den meester speelen, in den wellust uitgelaeten,
25 Moet ieder niet met my besluiten met getreur,
Dat d'ondergang van lant en volk is voor de deur?
(blz. 282-283)

§ 3. ‘Israëls Koning David’ van A. van Cattenburgh
Wij hebben Adriaan van Cattenburgh al leren kennen als drempeldichter in De Kruisgezant
12
van Govert Klinkhamer. In 1664 te Rotterdam geboren was hij van 1686 tot 1712
Remonstrants predikant in zijn vaderstad. In dat laatste jaar werd hij hoogleraar aan het
Remonstrants Seminarium in Amsterdam, en bleef dit tot mei 1737. Toen ging hij met
emeritaat, om tenslotte op 5 maart 1743 te Utrecht te overlijden.
Naar alle waarschijnlijkheid is zijn Leven van Israëls Koning David grotendeels het werk
van zijn laatste levensjaren, al zal hij er wellicht vóór zijn emeritaat aan begonnen zijn. Het
omvat twee delen in quarto-formaat, waarvan het eerste David's leven behandelt tot aan de
dood van Saul (1 Samuël 16-31) en het tweede de periode van zijn koningschap (2 Samuël
1-1 Koningen 2). Deel I telt, na een voorwerk van 24 ongenummerde pagina's, 442 bladzijden,
deel II niet minder dan 772.
Het eerste deel van dit omvangrijke werk zag in 1743 het licht, kort vóór of kort nà de dood
van de auteur. Het titelblad kondigt aan:
Het // Leven // van / Israëls Koning // David; // In Dichtmaat gesteld, // en met
Verklaringen opgehelderd, // door // Adriaan van Cattenburch, // Hoogleeraar in
de H. Godgeleertheit onder de Remonstranten. // vignet // Te Amsteldam, // By
Tjeert Bliek, Boekverkoper, op de Singel, // by de Jan Roden Poorts Tooren.
1743.
13

Het tweede deel volgde een jaar later, en is dus in ieder geval posthuum verschenen. In
14
het door mij gebruikte exemplaar zijn de beide delen samengebonden.

11
12
13

14

Men versta: ‘In Zijn nooit aflatende goedheid heeft God ons gedurende lange tijd Zijn felle geselroede
laten zien ( = waarschuwend voorgehouden) zonder die nog tegen ons te gebruiken’.
Zie boven, blz. 169 en 174.
Het titelblad is vrijwel conform aan dat van Deel I. Alleen is boven het vignet toegevoegd: ‘Tweede Deel’,
en werd het uitgevers-adres enigszins bekort: ‘Te Amsteldam, // By Tjeert Bliek, Boekverkoper, op de
Singel, 1744’.
Aanwezig op de U.B. te Leiden (signatuur: Sem. Rem. 3011).
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Het titelblad wekt de indruk, dat de vers-bewerking primair is en de ‘Verklaringen’ als een
soort annotatie moeten worden beschouwd, zoals in de Jona van Steversloot. Maar dat is
niet de juiste interpretatie. De titel wil tot uitdrukking brengen, dat het leven van David
enerzijds ‘in Dichtmaat gesteld’ en anderzijds ‘met Verklaringen opgehelderd’ wordt. Men
vindt in het boek twee verschillende bewerkingen van het Bijbelverhaal náást elkaar: een
berijming en een commentaar.
Deze tweeledigheid wordt bevestigd door wat Van Cattenburgh zelf in de Voorreden over
het ontstaan van zijn werk meedeelt. Onder de bekoring van het Bijbelverhaal kwam hij er
toe ‘om myne beschouwingen over deze Historie van Davids Leven wat nader te laten gaan,
en die, zoo in gebonden styl, als in mateloozen trant, in onze Moederlyke taal te ontvouwen’
(cursivering van mij).
Voor de commentaar in proza gold ook een praktische overweging. Bij het leesonderwijs
aan kinderen gebruikt men ‘door een loffelyke gewoonte’ de geschiedenis van David als
leesstof:
Dus keurde ik den Ouderen geen onbekwamen dienst te zullen doen met hun
een opstel te leveren, waardoor zy voor hunne kinderen, 't geen hun dienstig
mogt schynen, ophelderen mogten, en de geschiedenis des te dieper in hunne
gemoederen inprenten.
Meer gevorderde leerlingen, en ook volwassenen, zullen in de commentaar zèlf ‘konnen
vinden 't geen hen in de oefening der Godzaligheit zal konnen aanzetten’. Want de
15
geschiedenis van David is bijzonder leerzaam, zowel wat hemzelf betreft als in de andere
personen uit zijn levensverhaal.
Maar moest hij aan zijn ‘Verklaring’ nu ook zijn ‘Uitbreiding in Dichtmaat’ toevoegen, die
eveneens gereed was en waarvoor hij in eerste instantie een aparte Voorrede geschreven
16
had? Daarover heeft de auteur lang geaarzeld, zózeer zelfs dat hij beide ‘verscheidene
jaren ter zyde gelegt’ heeft, zonder te kunnen besluiten ‘of ik myne uitbreiding in Digtmaat
wel durfde by myne Verklaring voegen’.
Het woord, waarop het hier aankomt, is durfde. En ter verklaring daarvan laat Van
Cattenburgh een passage volgen, die in de geschiedenis van de Bijbel-epiek een bijzondere
plaats verdient. Op een manier, zó indringend, eenvoudig en persoonlijk als ik nergens
elders heb aangetroffen, zet hij het dilemma van de fundamentalistische Bijbel-epicus uiteen.
Hij aarzelde met het uitgeven van zijn vers-bewerking, omdat hij heel goed besefte dat
deze niet als echte poëzie kon worden beschouwd. Doordat hij zich strikt aan de Bijbelse
gegevens moest houden, was hij genoodzaakt geweest ‘de drift der Poëtische verbeeldingen
intebinden, en de digtäder, die in wereltsche stoffen ruim en weelig mag vloeien, niet
optevolgen’. En dat, terwijl hij ‘geestryke vindingen en vernuftige invallen’ juist beschouwde
‘als de ziel en 't leven der Gedigten, byzonder als die de doorlugtige bedryven van groote
en uitstekende Mannen en hunne heldendaden betreffen’! Hij zou zijn Leven van David
hebben willen maken tot een epos in de volle zin van dit woord.
Maar hoe zeer ik my daar meê vermaakt vond, durfde ik my egter die vryheit niet
aanmatigen in het vertoonen der Geschiedenissen van een Personagie,

15

16

Hij is een voorbeeld voor allen, tot in zijn zonden toe: ‘Strekte hy in zyn' val een bake om zich voor
diergelyke stoten of klippen te myden, zyne bekeering strekt weêr een bake om streek te zetten naar de
haven der zaligheit’.
Die aparte Voorrede onderstreept nogmaals de tweeledigheid van zijn werk.
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wiens levensbedryven in de Goddelyke bladen vereeuwigt, ons ten voorbeelt en
leering zyn nagelaten.
En dan volgt de kern van zijn betoog: de motivering.
Ik had door ondervinding geleert, dat, terwyl wy verrukt worden door de kragtige
uitdrukzels, waardoor hoogdravende Poëten, de daden van heilige Mannen
vertoonen, niet volgens de nette verhalen der Goddelyke Schryvers, maar volgens
hunne schrandere vindingen, en verhevene gedagten; men ligtelyk daardoor
indrukken ontfangt, gantsch niet overéénkomende met den waren toestant der
verhalen, en verkeerde denkbeelden krygt, waarvan men zich niet wel kan
ontdoen, en in vervolg van tyden iets meent gelezen te hebben, 't welk in de
Heilige Schrift niet is te vinden.
Dat is een persoonlijke ervaring, die niet alleen getuigt van poëtische gevoeligheid voor de
17
bedoelde epen bij Van Cattenburgh, maar waaraan deze ook terecht een algemene
geldigheid toekende. Inderdaad, hoe meer de lezer een Bijbels epos bewondert, hoe groter
de kans dat zijn voorstelling van het Bijbelverhaal door de aanvullende verbeeldingen van
de dichter beïnvloed wordt. Dat maakt die voorstelling echter onschriftuurlijk, en als theoloog
achtte Van Cattenburgh zich niet gerechtigd zijn lezers aan dit gevaar bloot te stellen. Daarom
kon en mocht zijn dichterlijke bewerking van David's leven niet meer worden dan een
geversificeerde Bijbelhistorie.
Daarmee bedoelt de auteur géén afwijzing van godsdienstige poëzie in het algemeen. In
‘stigtelyke Gedigten, opgestelt tot leering en opwekking’ mag een dichter zich vrij laten gaan.
Nièt echter in verzen waarin een Bijbelse geschiedenis wordt weergegeven:
hier moetmen zich digt houden aan de waarheit, die de ziel is van alle Historiën,
en noit met uitgevonden blanketzel moet worden opgesmukt. [...] de waarheit
moet worden opgevolgt, hoe ook de verhevenheit of vloeiendheit der digtäder
mogt worden belemmert.
Op grond van deze overtuiging en mede op verzoek van zijn vrienden is de bejaarde
schrijver er tenslotte toch toe overgegaan, zijn ‘uitbreidingen in gedigt by de Godgeleerde
verklaringen te voegen’. Hij wijst er de poëzie-kenners onder zijn lezers echter op, dat hij
zijn verzen niet altijd ‘op gelyken voet’ heeft kunnen houden. Daarmee wil hij zeggen, dat
18
hij wel eens andere versvormen heeft gebruikt dan paarsgewijs rijmende alexandrijnen.
Bedoeld of onbedoeld distantieert hij zich zodoende nogmaals van het epos, waarin iets
dergelijks ondenkbaar zou zijn. En het

17

18

Ongetwijfeld moeten wij hier denken aan Vondel's Joannes de Boetgezant en Hoogvliet's Abraham de
Aartsvader. Hoewel het verleidelijk is daarbij ook Milton's Paradise lost te betrekken, schijnt de aanduiding
van de behandelde stof als ‘de daden van heilige Mannen’ uit te sluiten, dat Van Cattenburgh ook dit
epos op het oog zou hebben gehad.
Zo bewerkt hij 1 Samuël 18 in vijfvoetige jamben met gekruist rijm (I, 63-66) en geeft hij David's rouwklacht
over de dood van Saul en Jonathan (2 Samuël 1:19-27) weer in 14 strofen van zes viervoetige jamben
(II, 4-6). Na de ‘uitbreiding’ over de overwinning van David op Goliath (1 Samuël 17) voegt hij als
‘Aanhangzel’ een stichtelijke bezinning toe, in zes strofen van eveneens viervoetige jamben (I, 35-36).
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zelfde geldt voor zijn exordium, dat meer overeenkomst vertoont met de aanhef van een
19
Bijbelzang dan met die van een Bijbel-epos.
20

Na zijn Voorreden laat Van Cattenburgh nog een Inleiding tot de verklaring van Koning
Davids Historie volgen van veertien (ongepagineerde) bladzijden: een geleerde verhandeling
over ‘den Tyd van zyn Leven, en Wanneer en door Wien de Boeken van Samuël, der
Koningen, en de Chronyken zyn geschreven’. En dan begint het eigenlijke werk, waarin de
auteur zijn ‘Uitbreiding’ en ‘Verklaring’ als een tweeeenheid aan de lezers aanbiedt. Dat was
mogelijk, doordat hij voor beide was uitgegaan van de afzonderlijke Bijbel-hoofdstukken en
zijn ‘Uitbreiding in Dichtmaat’ dus neerkwam op de versificatie van caput na caput. Dat stelt
hem in de gelegenheid, vanaf 1 Samuël 16 tot en met 1 Koningen 2 de 42 opeenvolgende
hoofdstukken, die de geschiedenis van David bevatten, op de voet te volgen; aan elk
21
daarvan wijdt hij eerst een Uitbreiding in verzen en vervolgens een Verklaring in proza.
Helemaal bevredigend is deze oplossing niet; daarvoor is er een te groot verschil in omvang
tussen de beide gedeelten. Zo telt bij 1 Samuël 16 de Uitbreiding vier bladzijden (98 regels)
tegenover de Verklaring 26; bij 1 Samuël 17 zijn dit er respectievelijk zes (162 regels) en
26; bij 2 Samuël 12 zeven (192 regels) en 37; bij 2 Samuël 17 vijf (140 regels) en 20. Het
gevolg is dat de Uitbreidingen de indruk wekken niet méér te willen zijn dan inleidende
samenvattingen bij de commentaar en hun zelfstandig karakter goeddeels verliezen. De
tegenstelling met wat het titelblad deed verwachten wordt daardoor nog verscherpt.
Overeenkomstig zijn aankondiging in de Voorreden houdt Van Cattenburgh zijn
Uitbreidingen vrij van alle ‘uitgevonden blanketzel’. Zonder poging tot verlevendiging of
plastische uitbeelding vertelt hij het Bijbelverhaal na; hoogstens veroorlooft hij zich af en toe
een kleine omzetting of een moraliserend-interpreterende toevoeging. Een tekenend - zij
het ietwat extreem - voorbeeld van zijn dorre verteltrant

19

De eerste acht regels van Van Cattenburgh's aanhef luiden:

Wie helpt myn Zangheldin op hoogverheven toonen
't Doorlugtige bedryf van Koning David kroonen;
En 't leven van dien Vorst ontvouwen in gedigt,
Waar Alexanders naam en Caesars lof voor swigt?
Wiens deugden blinken in een reex van heldendaden;
Gods lieveling, geroemt in zyn gewyde bladen;
In wien, als Koning en Propheet, 't aanbidlyk beelt
Van 's werelts Heilant, Vorst Messias, levend speelt.
(blz. 1)
Men stelle daarnaast het begin van de eerste Bijbelzang (‘Kristus in zyne Heerlykheit’) uit de bundel van
Hendrik Schim, De Heerlykheit van Kristus en de Kerk, en andere Bybelzangen (Delft 1731):

Wie leert my nu een welgepasten toon
Aenheffen van Godts ryxgezalfden Zoon,
't Zelfstandig Licht en eeuwig Woort des Vaders;
Dat door zyn' wil 't groot uurwerk, ryk van raders,
Der werelt doet bewegen door zyn macht,
En 't eeuwig heil voor 't menschelyk geslacht
Bezorgde door zyn doot en zegedaden.
(blz. 3)
20
21

Het voorwerk bevat géén Opdracht en géén drempeldichten.
Met één uitzondering: 2 Samuël 22, dat een van David's Psalmen bevat, wordt overgeslagen. In een
noot bij de Uitbreiding van cap. 23 wordt dit aldus verantwoord: ‘Dewyl II Samuel XXII tot het Boek der
Psalmen behoort, gelyk te zien is Ps. XVIII; zoo is over dat XXII Hoofdstuk hier niets aangetekent’ (II,
647).
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vindt men in de weergave van 2 Samuël 18:9-11 (de vluchtende Absalom raakt met zijn
haren verward in de takken van een eik). De aanhangers van de opstandige kroonprins zijn
op de vlucht geslagen:
Zy laten Absalom in Davids volk verwart;
Die dus verlaten, en ten uitersten benart,
Poogt, rydend op zyn Muil, zich uit den nood te bergen.
Maar Gods geregte wraak, die hy bestont te tergen,
5 Laat door zyn hoofthair hem verwarren, in zyn vlugt,
In eenen dikken eik, zoodat hy in de lugt
Blyft hangen aan een tak, met uitgespreiden lokken,
Dewyl van onder 't lyf zyn Muil zich had onttrokken.
Hy word in dezen stant van éénen man gezien,
10 Die fluks daarvan 't verhaal den Veltheer aankomt biên,
Maar straf van Joab word bejegent, met te vragen;
Waarom hebt gy hem niet terstont ter neêr geslagen?
(II, 539-540)

Het poëtisch tekort is niet alleen een gevolg van het feit, dat de dichter zich door zijn
fundamentalistische opvatting verplicht achtte ‘de drift der Poëtische verbeeldingen
intebinden’. Hoe ontvankelijk deze ook geweest moge zijn voor de poëzie van anderen, zelf
was hij tot het schrijven van werkelijke verzen niet in staat. Onbedoeld levert hij daarvan het
22
bewijs in zijn ‘Aanhangzel’ bij de geschiedenis van David's overwinning op Goliath. Hier
gaat het niet om een Bijbelhistorie, maar om een ‘stigtelyk Gedigt’, waarin hij zich - naar zijn
eigen verklaring - vrij mocht laten gaan. En aan stof tot religieus-dichterlijke bezieling ontbreekt
het hem niet, nu hij aandacht vraagt voor de betekenis van David's zegepraal als prototypie
van Christus' overwinning op Satan! Maar desondanks komt zijn vers nergens van de grond.
Eén enkele strofe ten bewijze:
23

Hun trotsche Goliath mag komen,
Met helm, met schild en spies, te velt,
24
Daar onze David zonder schromen
Slegts harderswapens tegenstelt;
5
Men ziet dien Reus gevelt in 't zant,
Door 't kruishout, op zyn nek geplant.
(I, 35)

Men kan de vreemde beeldspraak in de laatste twee regels desnoods verklaren als een
25
geval van wat Michels ‘intellectieve verbeelding’ heeft genoemd. Maar het blijven zwakke
regels in een kleurloze context.
Uit literair en genologisch oogpunt is de ‘fundamentalistische belijdenis’ in de Voorreden
het meest interessante, dat het populariserende ouderdomswerk van Van Cattenburgh ons
te bieden heeft. Het beroep van de auteur op zijn eigen ervaring bij het lezen van Bijbelse
epen maakt er een kleine, maar tevens onthullende verrassing van.

22
23
24
25

Zie boven, blz. 298, noot 18.
Hun: nl. van de ‘helsche Philistynen’, hier symbool voor de machten van het Kwaad.
onze David: nl. Christus.
L.C. Michels, Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken, diss. Nijmegen (Nijmegen-Utrecht 1941),
blz. 24-28; de term op blz. 25. - Herdrukt in: L.C. Michels, Filologische opstellen III (‘Stoffen uit Vondels
werk’), Zwolse Reeks van taal- en letterkundige studies nr. 10 (Zwolle 1961), blz. 117-122; de term op
blz. 118.
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Hoofdstuk XII
Feitama's ‘Telemachus’
1733
§ 1. De auteur en zijn uitgangspunt
Met Abraham de Aartsvader had Hoogvliet een Bijbels epos geschreven, dat genoegzaam
beantwoordde aan de - veelszins vrij onbestemde - opvattingen, verwachtingen en verlangens
van zijn tijdgenoten ten opzichte van het genre, om door hen als representatief of zelfs
normatief voor deze dichtsoort te worden aanvaard. Daarmee was het Bijbel-epos voor het
eerst in de achttiende eeuw een reële verworvenheid geworden.
Vijf jaar later kreeg ook het profane epos een contemporaine representant, die als
volwaardig voor het genre aanvaard en bewonderd werd. Dat gebeurde in 1733 met de
verschijning van Sybrand Feitama's Telemachus: een vertaling van Fénelon's Télémaque,
maar een vertaling waarin het proza van de oorspronkelijke tekst was overgebracht in
Nederlandse verzen. En het is deze transpositie, waardoor naar het oordeel van de meesten
onder Feitama's tijdgenoten de Telemachus - in tegenstelling tot de Télémaque - een
voorbeeldig epos mocht heten.

De auteur
1

Dezelfde Jan de Kruyff, die wij als biograaf van Hoogvliet hebben leren kennen, schreef
2
ook een levensbeschrijving van Feitama. In hoofdzaak is het volgende daaraan ontleend.
3
Sybrand Feitama werd op 10 december 1694 in Amsterdam geboren uit het huwelijk van
Isaäc Feitama en Catharina Rooleeuw. Zijn ouders waren bemiddelde Doopsgezinden, die
hun zoon bestemden voor het leraarschap bij de gemeenten van hun geloofsgenoten.
Sybrand's zwakke gezondheid deed echter verwachten dat hij niet tegen de lichamelijke
eisen van zulk een taak zou zijn opgewassen; daarom werd besloten ‘van het bedoelde
oogmerk aftezien, en den veelbeloovenden Jongeling langs eenen anderen weg tot een
nuttig lid der Maatschappijë te vormen’ (blz. 3). Daartoe werd de weg van de koophandel
gekozen en Sybrand op een ‘aanzienlijk Comptoir’ (blz. 4) geplaatst. Maar ook dit liep op
niets uit; aanleg en neiging trokken de jonge Feitama in een andere richting. Tenslotte koos
hij voor een ambteloos leven, dat hij geheel kon wijden aan ‘Dicht en Tekenkonst’.
Veel betekenis voor de ontwikkeling van de jonge dichter kent De Kruyff enerzijds

1
2

3

Zie boven, blz. 206.
Jan de Kruyff, Leven van Sybrand Feitama, in: Leven der Nederlandsche Dichteren en Dichteressen,
uitgegeven door het Genootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’, Eerste deel (Leiden 1782). - De
biographie is afzonderlijk gepagineerd en telt 24 bladzijden. - In de posthume Gedichten en andere
geschriften van Frans van Steenwijk (Amsterdam 1789) vindt men op blz. 141-148 eveneens een (kortere)
biographie van Feitama.
De Kruyff vermeldt slechts: ‘in de maand December des jaars 1694’; ik ontleende de datum aan het
N.N.B.W. (I, 849).
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4

5

toe aan de ‘onderrichtingen’ van Lambert ten Kate en Claas Bruin, anderzijds aan de
6
vriendschap met Charles Sebille. De onderrichtingen zullen wij wel zó mogen interpreteren,
dat Feitama in de tijd van zijn voorbereiding op het Doopsgezinde leraarsambt huisonderwijs
van Lambert ten Kate heeft genoten, en dat hij later - bij zijn herscholing voor het ‘Comptoir’
- boekhoudlessen van Claas Bruin heeft gehad. Gegeven deze leermeesters en de
belangstellingsrichting van hun leerling, moest dit er wel toe leiden dat de laatste ook taalen dichtkundig grondig door hen werd beïnvloed. En wat de vriendschap met Sebille betreft,
diens strenge oordeel en het voorbeeld van diens zelfkritiek zullen er ongetwijfeld veel toe
hebben bijgedragen in Feitama het perfectionisme te ontwikkelen dat hem kenmerkt.
De roem van Feitama bij zij tijdgenoten berustte niet op zijn - betrekkelijk schaarse oorspronkelijk werk, maar op zijn talrijke vertalingen uit het Frans. Niet alleen bracht hij
twaalf klassicistische treurspelen in het Nederlands over, maar óók het epische werk van
Fénelon en Voltaire: de Télémaque en de Henriade. Het is vooral aan die beide vertalingen
dat hij zijn faam te danken had. En inderdaad mag men die als Feitama's eigenlijke
levenswerk beschouwen. In jarenlange arbeid bracht hij ze moeizaam tot stand, voortdurend
veranderend en verbeterend, steeds in ‘wantrouwen aan zich zelven’ (blz. 9) zoekend naar
méér nauwkeurigheid in de vertaling, méér duidelijkheid, méér zuiverheid van taal. In dit
verband is het typerend dat Feitama, toen in 1753 zijn vertaling van de Henriade eindelijk
verschenen was, opnieuw de Telemachus ter hand nam en een goed deel van zijn laatste
levensjaren besteedde aan een revisie. Toen hij op 13 juni 1758 in zijn geboortestad stierf,
lag er een ingrijpend gewijzigde tekst klaar, die hij overigens nog niet als definitief
beschouwde.
Feitama gaf zijn grote publikaties - de Telemachus (1733), de twee delen van zijn
Tooneelpoëzy (1735) en de Henrik de Groote (1753) - niet onder zijn naam uit, maar onder
7
de zinspreuk ‘Studio Fovetur Ingenium’. Ongetwijfeld terecht merkt De Kruyff daarover op:
‘willende waarschijnlijk de Dichter door de eerste Letters deezer drie woorden, S.F.I. zijnen
naam, Sybrand Feitama Isaaksz. aanduiden’ (blz. 9, noot c). Daaruit blijkt dat Feitama geen
anonimiteit beoogde, maar een beginsel wilde uitdragen dat hij in zijn werk had trachten te
verwezenlijken. Ik zou dat beginsel primair willen vertalen als: ‘Natuurlijke aanleg wordt door
oefening bevorderd’. Maar wij moeten er rekening mee houden dat ingenium óók ‘vernuft’
en ‘talent’ betekent, zoals studium óók ‘ijver’ en ‘studie’ omvat. In het Latijn spelen deze
connotaties mee, maar bij vertaling van de zinspreuk gaan zij verloren.

Het uitgangspunt voor de ‘Telemachus’
Van welke opvatting Feitama bij zijn vertaling-in-verzen van de Télémaque uitging, blijkt
duidelijker uit een gedicht van zijn vriend Charles Sebille dan uit zijn eigen

4

5
6

7

Lambert ten Kate (1674-1731), de beroemde taalkundige en polyhistor, korenkoper van beroep, stelde
zich wel ter beschikking voor het geven van huisonderwijs. Hij was een geloofsgenoot van Feitama's
ouders.
Claas Bruin (1671-1732), een van de meest gevierde dichters uit de eerste helft van de achttiende eeuw,
was boekhouder in Amsterdam. Ook hij behoorde tot de Doopsgezinden.
Charles Sebille (?-1738), zoon van de Waalse predikant in Goes, was koopman in Amsterdam. Hij
vertaalde verschillende toneelstukken uit het Frans, en stond bekend om zijn bijzonder kritische houding
tegenover het werk van zichzelf en anderen. In zijn diepe vriendschap met Feitama traden beiden als
elkanders literaire raadgever en kunstrechter op.
Bij het dramatisch werk vermeldt hij overigens wel zijn initialen: Tooneelpoëzy van S.F. onder de Zinspreuk
Studio Fovetur Ingenium.
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uitlatingen. Dat is trouwens niet zo verwonderlijk, want Sebille heeft bij het ontstaan van de
Telemachus een dominerende rol gespeeld. Hij was het, die Feitama tot het werk heeft
8
aangezet en die hem in de moeilijke wordingsjaren voortdurend bemoedigd, geadviseerd
en kritisch begeleid heeft. Het ligt dus voor de hand dat het uitgangspunt van Feitama óók,
en misschien zelfs in de eerste plaats, dat van Sebille was.
Het bewuste gedicht is een sonnet met de titel Aan mynen Vrind Sybrand Feitama, wegens
zyne navolginge en beryminge van den Telemachus. Het staat gedateerd op 1730, waaruit
volgt dat Feitama in dat jaar zijn werk in eerste instantie heeft afgekregen. Sebille acht met
deze versificatie de Télémaque pas werkelijk voltooid. Fénelon had met zijn vormgeving in
proza belangrijk voorbereidend werk verricht, maar de eer van de finishing touch bleek voor
Feitama te zijn weggelegd:
De Fransche Aartsbisschop, met een' Dichters geest bezield,
Heeft zyn voortreflyk werk in onrym eerst geschreven,
Omdat de Kunst voor u 't voltooiën overhield,
9
Als 't middel daar uw naam onsterflyk door zal leven.

In deze opvatting is de controverse over de vraag of de Télémaque als prozawerk wel een
10
epos kon worden genoemd, tot een bevredigende oplossing gekomen. Zij maakte het
mogelijk enerzijds Fénelon's werk als heldendicht te aanvaarden, en anderzijds vast te
houden aan de regel dat een epos in verzen geschreven moest zijn. Daarbij werd ervan
uitgegaan, dat een epos-dichter - althans in dit geval Fénelon - op dezelfde manier te werk
ging als een vertaler. Zoals die laatste - men denke b.v. aan Vondel, die de Aeneis eerst in
proza en vervolgens in verzen overzette - begon met een vertaling in proza om daarna dat
proza in verzen over te brengen, zo zou Fénelon in eerste instantie de Télémaque in proza
hebben geschreven om daarmee een grondslag te krijgen voor de latere versificatie. Daaraan
was hij echter nooit toegekomen: zijn werk was in de voorlaatste fase blijven steken:
‘onvoltooid’.
In de Voorrede, die Feitama aan zijn Telemachus meegaf, vinden wij deze opvatting
precies zo terug. Hij spreekt ze wel niet rechtstreeks uit, maar uit verspreide opmerkingen
in ander verband valt zij gemakkelijk te reconstrueren. Aldus:
In de Télémaque bezitten de Fransen ‘hun eenigst gelukkig wydluftig
Heldendicht’ (blz. VIII), ‘hoewel 't in zyne oorspronkelyke Beschryving die ééne
eigenschap, de Vaerzen, ontbeert’ (blz. IX), ‘aangezien noch de Heer Fenelon,
noch iemand zynent wege, tot zulk een' langduurigen arbeid, als 'er tot zodanig
eene Beryming noodig is, lust of gelegenheid heeft gehad’ (blz. VII).
De bescheidenheids-conventie verbood Feitama zijn werk als een voltooiing van de
Télémaque voor te stellen. Hij volstaat met de opmerking, dat hij die een berijming
‘dubbelwaardig’ heeft geacht, al zijn de Fransen hem daarin niet voorgegaan. Maar de
verhouding tussen hem en Sebille was dusdanig, dat wij niet behoeven te aarzelen de
opvatting omtrent het ‘voltooien’ van Fénelon's epos óók aan Feitama toe te schrijven. Wij
vinden trouwens de bevestiging daarvan in de posthume Voorrede van

8
9

10

In zijn antwoord op het bewuste gedicht van Sebille noemt Feitama zijn Telemachus ‘'t wigtig Heldenstuk,
op uwen raad begonnen’.
Men vindt Sebille's sonnet in: Nagelaten Dichtwerken van S.F. onder de Zinspreuk Studio Fovetur
Ingenium (Amsterdam 1764), blz. 300. Het is daar opgenomen ter inleiding op het antwoord-sonnet van
Feitama, om te doen uitkomen dat deze dezelfde rijmwoorden gebruikte als Sebille.
Zie Deel I, blz. 94.
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de tweede druk uit 1763, waar de auteur met voldoening constateert dat de lezers zijn
berijming ‘niet als onnut aangemerkt’ hebben:
zy zyn met my van gevoelen, dat by de ziel der poëzye, die in den Telemachus
door de edelste poëtische gedachten en uitdrukkingen zich onbetwistbaar
vertoont, de vaerzen voegen, die het ligchaam der poëzye uitmaken; dat de ééne
zonder het andere onvolkomen is..
xx o

o

(fol. r -v ; cursivering van mij)
Het is uit deze overtuiging, dat Feitama de kracht heeft geput ‘dit zwaarwigtig werk’ te
ondernemen en tot het einde toe voort te zetten.

§ 2. De uitgaven
Hoewel uit het gedicht van Sebille blijkt dat Feitama zijn Telemachus in 1730 moet hebben
voltooid, had deze kennelijk nog enkele jaren nodig om zijn tekst te perfectioneren. Eerst in
1733 kwam het werk van de pers, met het volgende titelblad:
Telemachus, // uit het Fransch van den Heere // Fenelon; // in Nederduitsche
Vaerzen overgebragt, // onder de Zinspreuk // Studio Fovetur Ingenium. // Met
d

d

Privilegie der Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holl . en Westvriesl . // vignet //
Te Amsteldam, // By P. Visser, en A. Slaats, Boekverkoopers, MDCCXXXIII.
Behalve de (naar het Frans bewerkte) uitslaande ‘Kaart van de Reizen van Telemachus’,
die ook in de uitgaven van Verburg's vertaling voorkomt, zijn er geen platen opgenomen.
Wel is er een allegorisch frontispice van Jan Wandelaar (1690-1759), die er zelf een
‘Verklaring van de Tytelprent’ bij schreef. Deze prent is gedateerd 1731, wat goed past bij
het gereedkomen van de tekst in 1730.
Tegelijk met de uitgave van Telemachus werd in Amsterdam óók een editie van
de Télémaque voorbereid. Daarvoor was aan het atelier van de vermaarde Franse
illustrator Bernard Picart (1673-1733), die zich in 1710 in ons land gevestigd had,
opdracht gegeven tot levering van een serie van 24 illustraties (bij elk boek één).
Deze platen, alsmede het prachtige frontispice van Picart (waarbij dat van
Wandelaar in het niet verzinkt), blijken ondanks de Franse onderschriften zó
dikwijls in de exemplaren van Telemachus te zijn toegevoegd, dat zij ‘ook tot de
11
illustraties onzer letterkundige uitgaven gerekend (kunnen) worden’.
De waardering voor Feitama's werk was groot genoeg om binnen enkele jaren een herdruk
te doen verwachten. Dat deze dertig jaar uitbleef, moet ongetwijfeld worden toegeschreven
aan het feit dat de auteur weigerde daarvoor toestemming te geven. Hij had bij herlezing tal
van plaatsen ontdekt, die verbetering behoefden, en hij was er de man niet naar om een
herdruk te autoriseren voordat de correcties waren aangebracht. Eerst in zijn laatste
levensjaren kwam hij ertoe, zich aan die ‘nadere beschaaving’ (De Kruyff, blz. 7) te gaan
wijden. Het werd een ingrijpende revisie, die bij zijn dood in 1758 nog niet geheel voltooid
was. Er bleek echter genoeg te zijn om een nieuwe uitgave te rechtvaardigen. Deze verscheen
in 1763, verzorgd door

11

E. de la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige werken in de XVIIIe eeuw, diss. Leiden
(Amsterdam 1934), blz. 58.
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Frans van Steenwijk (1715-1788), de Amsterdamse toneel- en eposdichter die na de dood
12
van Sebille enigermate diens plaats in het leven van Feitama had ingenomen. Het titelblad
luidt:
Telemachus, // uit het Fransch van den Heere // Fenelon; // in Nederduitsche
Vaerzen overgebragt, // en in dezen tweeden druk verbeterd, // onder de
Zinspreuk // Studio Fovetur Ingenium. // Met Privilegie der Ed. Gr. Mog. Heeren
d

d

Staten van Holl . en Westvriesl . // vignet // Te Amsteldam, // By Pieter Meijer,
vooraan op den Vygendam, MDCCLXIII.
Evenals het titelblad is ook de uitgave uiterlijk zoveel mogelijk conform aan de eerste druk.
Voor zover de aangebrachte wijzigingen dit toelaten, staat dezelfde tekst op dezelfde
bladzijde. Alleen is bij het frontispice van Jan Wandelaar ditmaal niet diens verklarende vers
opgenomen; dat werd vervangen door een sonnet van Feitama ‘Op de Tytelprint’.

§ 3. Het voorwerk van 1733
Het voorwerk van de eerste editie bevat achtereenvolgens: een opdracht-vers aan Charles
Sebille; een uitvoerige Voorrede; twee drempeldichten; en een ‘voorzang’. Aangezien de
Voorrede de meest uitgebreide aandacht vraagt, bewaar ik de bespreking daarvan voor het
laatst, al betekent dit een kleine afwijking van de gegeven volgorde.

Het opdracht-vers
In een ‘Toewying aan den dichtlievenden Heere Charles Sebille’ draagt Feitama zijn werk
aan zijn bewonderde vriend en letterkundige raadsman op. Uit de negen 10-regelige strofen
van het gedicht blijkt duidelijk, hoeveel waarde hij aan de kritische begeleiding van Sebille
heeft gehecht:
Myn Poëzy, van haar gebreken
Door u gulhartig onderricht,
Wil U met nederige klanken
Voor uwe nutte strengheid danken,
5
En noopt my, dier aan U verpligt,
's Aartsbisschops Zedenschilderyën
In U den Zangberg toe te wyën.

Er blijkt ook uit, dat De Kruyff gelijk had, toen hij constateerde dat Feitama als oorspronkelijk
dichter ‘meer naar den kant des bedaarden oordeels dan eener vindingrijke verbeeldingkragt
overhelt’ (blz. 23). Ondanks de dichtvorm schrijft hij meer een betoog dan een vers.

De drempeldichten
Het eerste van de beide drempeldichten is een sonnet van Arnold Hoogvliet, die er de nadruk
op legt dat de Telemachus nu ‘in Heldendichtmaat vertaalt’ is. Iedere lezer die ‘Wenschte
op de maat te zien dat maatloos Heldendicht’, kan nu bij Feitama terecht: ‘Die hoor dees
Duitsche Zwaan aan Amstels boorden zingen’.
De andere drempeldichter is Simon Doekes, een toen ongeveer 60-jarige poeta

12

In de uitgave wordt de naam van Frans van Steenwijk nergens genoemd. Deze wordt echter als editeur
vermeld in de Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde, deel I (Leiden 1763), blz.
156. Ook Jan de Kruyff (blz. 8) kent hem als zodanig.
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minor met enige naam bij zijn tijdgenoten. In een lang en pretentieus gedicht van niet minder
dan 312 alexandrijnen zingt hij, ter ere van ‘den dichtkundigen Vertaaler van den Telemachus’,
de Lof der Poëzye. De poëzie is een hemelse gave, die echter vaak misbruikt wordt voor
dartele vindingen en leugenachtige voorstellingen. Maar daarvan is geen sprake in de
‘Helden-poëzy’ van Fénelon:
Moet hier Homerus zelf nu zwichten
Met de eer van de Ilias en dwaaze Fabel-dichten?
Wordt hier de Eneïs van Virgilius verdooft,
En Nazoos Dichtwerk van zyn' schoonsten glans berooft?
5 Geen wonder; Fenelon, van and'ren geest gedreeven,
Van hooger Licht bestraalt, kon meêr verlichting geeven
Dan 't Heydendom. Dus draaft deez' Helden-poëzy
Al de eer der Grieken en Romeynen verr' voorby.
Hier 's niets dat aanstoot geeft: de naamen der godinnen
10 En goden stellen hier geen voorbeeldt, 't geen de zinnen
Verwart, verydelt, en verlokt tot dartelheyt.

In de vertaling van Feitama heeft ‘dat verheven Werk’ dank zij de versvorm nòg meer kracht
en luister gekregen dan in zijn oorspronkelijke vorm:
Dus treedt Telemachus in 't Nederduytsch gewaadt,
Verheerlykt door de kracht van 't zuyver Dichtsieraedt,
Grootmoediger in 't licht..

Voor Doekes staat het vast: ‘Telemachus zal nu te schooner zegepraalen, // En winnen
ieders hart en elks genegenheyt’.

De ‘voorzang’
De Télémaque heeft geen exordium: Fénelon valt met de deur in huis en begint onmiddellijk
met de narratio. Dat heeft Feitama kennelijk voor een probleem gesteld. Hij beschouwde
het immers als zijn taak, het Franse werk te ‘voltooien’ door dit van proza tot poëzie te
maken, van ontwerp tot epos. Behoorde daar ook de toevoeging van een exordium bij?
Formeel gezien ja, want een dergelijke aanhef is een kenmerk van het genre. Daar stond
evenwel tegenover, dat hij hier niet kon voortbouwen op een bestaand ontwerp; in plaats
van ‘voltooien’ zou hij moeten ‘uitvinden’. Het pleit voor zijn artistieke integriteit, dat hij het
ontoelaatbare van dit laatste begrepen heeft. Hij kon immers geen propositio en nog veel
minder een invocatio schrijven, zoals Fénelon die geschreven zou hebben àls hij het had
willen doen?
Feitama heeft voor dit probleem de oplossing gezocht in een compromis. Hij schreef wel
een exordium, maar voor zijn vertàling van de Télémaque en niet voor het werk zelf. Daarmee
bereikte hij, dat er aan de narratio iets voorafging dat formeel aan de gebruikelijke inzet van
een epos herinnerde, maar inhoudelijk niet met een echt exordium kon worden verward. Ik
heb de indruk, dat Feitama zich beijverd heeft beide aspecten zo sterk mogelijk te
accentueren. Men neme b.v. zijn eerste acht verzen:
Myn Zangeres, gewoon haar' doffen geest te streelen
Door leerzaam Zinnespel en nutte Treurtooneelen,
Verwisselt voor een wyl dat enge letterperk
Met stouter oefening in uitgebreider werk;
5 Zy kiest met nieuwen lust de hooge mengeltonen
Der groote Koningin van Febus echte zonen,
Der fiere Kallioop, wiens gouden dichttrompet
De eerwaerde Fenelon my aan de lippen zet.
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Dat is duidelijk een propositio naar het model van Vergilius, volgens de vier regels die aan
‘Arma virumque cano’ voorafgaan en in de 18de eeuw algemeen aan hem werden
13
toegeschreven. Maar tegelijkertijd ontbreekt daarin wat in een échte propositio de essentie
is: de aankondiging van de stof of de held die bezongen zal worden.
Iets dergelijks treffen wij ook in de invocatio aan. Deze is tot Fénelon gericht, en Feitama
suggereert inderdaad een aanroep. Hij noemt de Aartsbisschop ‘myn' Apol’ en maakt telkens
gebruik van een coniunctief: ‘Uw Wysheid.... Bestraal' my’; ‘terwyl uw Geest ons sterk'’; ‘Uw
kuische Dichtnimf... Schakeer' myn letterverw', bestier' myn hand’. Maar hij beëindigt zijn
aanspraak tot Fénelon met de verzekering dat hij hem niet als onfeilbaar ziet en hem ook
niet ‘uit bygeloof, afgodische eer bewyzen’ wil. De implicatie daarvan is, dat de aanroep niet
beschouwd mag worden als een echte invocatio, d.w.z. een bede van de dichter tot een
Hogere Macht om hulp bij het ondernomen werk. Van een Hogere Macht is hier geen sprake.
De schijnbare invocatio is in werkelijkheid niet meer dan een allocutio, waarin Feitama zoals hij dat zelf in margine van zijn tekst aangeeft - zijn ‘dankërkentenis aan den Franschen
Schryver’ uitspreekt ‘wegens het oogmerk, den inhoud, en de behandeling dezes Werks’,
die hem tot zijn vertaling hebben geïnspireerd.
Zo ontstond een inleidend gedicht van 112 regels, dat formeel het exordium kon vervangen,
zonder te pretenderen er zelf een te zijn. Dat laatste bepaalt ook de titel en de plaats van
deze voorzang. De titel doet uitkomen dat niet de auteur van de Télémaque aan het woord
is, maar de vertaler: Aanleiding [= inleiding] des Vertalers tot het volgend Dichtwerk van den
Heere Fenelon. En omdat deze Aanleiding dus niet tot het Dichtwerk van Fénelon behoort,
krijgt ze geen plaats in het gepagineerde gedeelte van het boek, maar wordt opgenomen
onder het ongepagineerde voorwerk.
Dat het inleidingsgedicht inderdaad (mede) bedoeld was om te fungeren bij wijze van
exordium, vindt een indirecte bevestiging in de Voorrede van de tweede druk. In verband
met het feit dat hij het bewuste gedicht daar laat vervallen, merkt Feitama op:
Men denke niet, dat de Telemachus hierdoor eene voorstelling en aanroeping
[ = propositio en invocatio], waarmede de heldendichten eenen aanvang nemen,
heeft verloren: myne Aanleiding is ten dien einde niet voldoende. Wat voorstelling,
wat aanroeping had ik, naar de regelen van het heldendicht, kunnen uitvinden
voor een dichtwerk waarvan ik vertaler ben?
Deze opmerking zou niet nodig geweest zijn, als er voor misverstand geen aanleiding was.

De Voorrede
In de Voorrede rechtvaardigt Feitama zijn berijming en verantwoordt hij zijn vertaling (in
deze volgorde). Zij beslaat niet minder dan 15 dicht-bedrukte bladzijden, die met Romeinse
cijfers afzonderlijk gepagineerd zijn, ongetwijfeld om bij een discussie verwijzingen te
vergemakkelijken.

13

In de vertaling van Vondel: ‘Ick speelde wel eer een herdersliet, op een dun riet, en ten bosch uitgetreden,
broght de gebuurlanden zoo verre, datze door hunne vruchtbaerheit den ackerman, hoe gierigh hy ook
waere, vernoeghden: een gewenscht werck voor den huisman: maer nu trompet ick den schrickelijcken
oorloogh, en zing van den oorlooghsman..’ (WB VI, blz. 354, reg. 31-36). - Er wordt hier gedoeld op
Vergilius' vroegere werk: de Bucolica en de Georgica.
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In overeenstemming met de tweeledige doelstelling valt het betoog in twee gedeelten uiteen.
Van blz. I tot onderaan op blz. IX verdedigt Feitama ‘de Nuttigheid der Vaerzen in een
volkomen Dichtwerk’; daarna volgt zijn uiteenzetting omtrent ‘myne behandeling en uitgave
van dit [...] Zedenschrift’ (blz. I). Hoofdzaak is echter het eerste: ‘opdat men den zwaren
arbeid der beryminge, aangewend in de vertaling van het Fransche onrym, niet als ten
14
eenemale vruchteloos zou afkeuren’.
I. Uitgangspunt is voor Feitama de opmerking van Ramsay in zijn Discours sur la poésie
épique et l'excellence du poème de Télémaque - niet alleen opgenomen in de Franse
uitgaven van Fénelon's werk, maar ook in de Nederlandse proza-vertaling daarvan door
15
Isaäk Verburg -, ‘dat de Vaerzen geen Wezendlyk Deel zyn van het Heldendicht’ (blz. I).
Hij verwerpt deze uitspraak met nadruk. Desnoods zou men de verzen ‘Minwezendlyk’ of
zelfs ‘Minstwezendlyk’ voor een epos kunnen noemen, maar zij maken er wel degelijk deel
van uit. Zouden anders de grote dichters, zowel die uit de Oudheid als die van de moderne
16
tijd, zoveel tijd en moeite hebben besteed aan ‘het opstellen, schaven, en herschaven
hunner kunstige Vaerzen’ (blz. IV)? Moet men dit afkeuren als nutteloos tijdverlies? Wie
goede verzen hoort, aarzelt niet met zijn antwoord. Maar die begrijpt ook, dat ‘volwrochte
Vaerzen’ niet een kwestie zijn van ‘het Rym-alleen, en noch minder kreupel en zenuwloos
Rym’ (blz. V). De verzen van een heldendicht moeten beantwoorden aan ‘de deftigheid der
stoffe’,
ja daar aan de verëischte bevalligheid geven, door een' minder- of
meerderstreelenden Zangtoon, hoogdravender, of eenvouwdiger, korter
ingedrongen, of weliger uitgebreiden styl, die zich, door de dwingelandy van het
Rym tot geenerleije onnatuurlyke gewrongenheid, of duisternis, veel minder tot
overtollige en laffe stopwoorden laat wegrukken.. (blz. V-VI).
Dat ideaal wordt in de praktijk lang niet altijd verwezenlijkt, maar geeft het principe aan, dat
moet worden nagestreefd.
Op grond van dit alles rijzen twee vragen, die Feitama zijn lezers voorlegt. Ten eerste, of
de schrijver van het Discours geen ongelijk heeft en
of de zo krachtige als zoet-vloeijende Vaerzen, schoon al niet het
Allerwezendlykst, echter niet een Medewezendlyk Aandeel hebben, in de
bekoorlykheden van een Volslagen Heldendicht?
En in de tweede plaats: zouden alle argumenten, die in het Discours ter verdediging van
het proza in de Télémaque worden aangevoerd,
niet door de nood zyn bedacht, alleen omdat het Werk zodanig geschreven
is, en geenszins omdat het zodanig behoorde geschreven te zyn...? (blz. VII)
Het zijn rhetorische vragen, die alleen maar bevestigend kunnen worden beantwoord.
Waarom Fénelon zijn Télémaque niet in verzen heeft overgebracht, is onzeker. Misschien
omdat hij er geen tijd voor had, en misschien vanwege zijn bezwaren tegen

14
15
16

Aldus Feitama in de Voorrede van de tweede druk.
Zie boven, blz. 15-16 en 36.
Al schrijven die beide groepen een verschillend soort verzen. Feitama onderscheidt tussen de poëzie ‘in
Onrym, als die der Grieken, Latynen, enz:’ en de poëzie ‘in ongedwongen Rym, gelyk die der beste
Nederduitsche en Fransche Dichteren, aan welken de rymelooze Vaerzen zo oneigen zyn, als de rymende
wanvoegelyk zouden wezen in de Tale der Grieken en Latynen’ (blz. I).
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de Franse alexandrijn zoals hij die onomwonden heeft uitgesproken. Hoe dit ook zij, het feit
blijft:
dat het kunstkweekend Vrankryk nooit een volkomen Heldendicht in Vaerzen,
zo kunstig als de Telemachus in Ondicht, heeft konnen voortbrengen; en dat
niemand der Fransche Dichteren ter eere zyns Vaderlands ons is voorgegaan,
om dit hun eenigst gelukkig wydluftig Heldendicht, zo wel als hunne Overzettingen
uit de Grieken, Latynen, Italianen, enz: in de eigentlyke tale der Fransche Poezyë
17
op te zingen. (blz. VIII)
Maar dat is een kwestie, die voor rekening van de Fransen kan blijven. Wat hemzelf betreft,
ook zonder hun voorbeeld acht Feitama ‘dat uitmuntend zedenvormend Verdichtsel’ (blz.
IX) een berijming méér dan waardig. En dus voegt hij de verzen toe, die het oorspronkelijke
werk ontbeert en ‘waar mede het in de Hoogduitsche Tale alreede het licht ziet, en, volgens
sommiger voorgeven, eerlang, door een' Franschen Dichter, in 't Latyn den Liefhebberen
der Romeinsche Vaerzen zal worden meegedeelt’ (blz. IX).
Feitama doelt hier op de berijmde Duitse vertaling van Benjamin Neukirch: Die
Begebenheiten des Prinzen von Ithaka (1727), en op de gedeeltelijke vertaling
in het Latijn door professor Heursault uit Caen (1729). Weliswaar was die laatste
niet in druk verschenen, maar Heursault had er een stuk uit voorgedragen in de
aula van zijn Collège; het gerucht daarvan kan gemakkelijk tot Amsterdam zijn
18
doorgedrongen.
II. Dan volgt de verantwoording. Feitama begint met enkele uitwendige zaken. Naar het
voorbeeld van Ilias en Aeneis heeft hij Fénelon's titel teruggebracht tot zijn kortst mogelijke
vorm: Telemachus. Verder heeft hij alle ‘zinspelende, geschiedenisen dichtkundige
Aanteekeningen, en Bladwyzers [= registers], in de Fransche en Nederduitsche Drukken te
19
vinden’ (blz. X) weggelaten, en ook geen nieuwe vertaling gegeven van Ramsay's Discours
sur la poésie épique et l'excellence du poème de Télémaque, ‘als reeds door den Heere
Verburg naar eisch volvoerd’ (blz. X). Hij heeft zich beperkt tot de vertaling-in-verzen.
Reeds halverwege het eerste Boek had hij overigens bijna zijn werk opgegeven. Enerzijds
omdat hij hoorde ‘dat een bedrevene hand van overlange reeds daar mede

17

18

19

Het valt op, dat de Henriade hier buiten beschouwing wordt gelaten. Toch moet Feitama, toen hij
zijn Voorrede persklaar maakte, dit werk hebben gekend. Hij verwijst zelfs naar ‘Les Oeuvres de
M. de Voltaire, te Amst: by J: Desbordes, 1732’ (blz. IX), waarin het is opgenomen. De meest
waarschijnlijke verklaring is naar mijn mening, dat wij te doen hebben met een onachtzaamheid.
Uit een notitie van Frans van Steenwijk bij de Voorrede van de tweede druk blijkt, dat Feitama
deze geschreven had vóórdat zijn revisie van de Telemachus voltooid was. Iets dergelijks zal ook
bij de Voorrede van 1733 zijn gebeurd. De kern daarvan werd reeds eerder op papier gezet. Het
persklaar-maken betrof voornamelijk het toevoegen van aanvullingen, met referentie aan de
nieuwste literatuur; er zijn indicaties die dat bevestigen. Ik ben daarom geneigd de bewuste
passage te dateren in de tijd dat Feitama de Henriade nog niet kende, misschien vóór 1728. Als
dit juist is, heeft hij slechts verzuimd bij het gereed-maken van zijn Voorrede voor de druk deze
vroegere uitlating in overeenstemming te brengen met de gewijzigde literaire situatie.
H.G. Martin, Fénelon en Hollande, diss. Amsterdam G.U. (Amsterdam 1928), blz. 25-26. Ten
onrechte acht Martin het onwaarschijnlijk, dat Feitama de vertaling van Heursault zou bedoelen,
omdat hij die niet kan hebben gekend. Maar het gaat ook niet om kennen, slechts om gehoord
hebben van (‘volgens sommiger voorgeven’).
Zie boven, blz. 15-16 en 34.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

310

bezig was’ (blz. X-XI), anderzijds omdat het berijmen zo moeilijk en tijdrovend bleek. Aan
wie die bedrevene hand heeft behoord, wordt niet nader aangeduid en is ook, voor zover ik
weet, niet van elders bekend. Maar op de moeilijkheden bij het berijmen geeft Feitama de
nodige toelichting. Bij het vertalen van Franse treurspelen had hij tot dusver de verdeling
van de zin over de versregels in hoofdzaak uit het origineel kunnen overnemen door zoveel
20
mogelijk regel voor regel te vertalen. Het proza van Fénelon dwong hem echter tot het
vinden van zijn eigen versbouw, ‘waarom ik vele Vaerzen dikmaals op drie- of vierderleije
wyzen heb moeten verrymen’ (blz. XI), voordat zij bevredigend uitvielen. Dat deed hem de
moed verliezen, maar zijn vrienden - en in de eerste plaats moeten wij daarbij denken aan
Sebille - hebben hem over die inzinking heen geholpen. Toen hij eenmaal zeker wist dat
niemand anders met een berijming van de Télémaque bezig was, vond hij daarom de kracht
opnieuw aan het werk te gaan en tot het einde toe door te zetten.
Bij zijn weergave van het Frans is Feitama ‘op geene slaafsche, maar op eene vryë wyze’
(blz. XII) te werk gegaan. Bovendien heeft hij zich enkele veranderingen veroorloofd, ter
correctie van een onwaarschijnlijkheid of een inconsistentie in de tekst van Fénelon. Hij
geeft daar een zestal voorbeelden van, waaronder twee gevallen waarin hij vier regels van
eigen vinding heeft toegevoegd: eenmaal aan het begin van boek I, en eenmaal in boek II.
Het eerste geval komt in de volgende alinea ter sprake; in het andere wordt de
onwaarschijnlijkheid, dat Telemachus met blote handen een leeuw zou hebben gedood,
gemitigeerd doordat Feitama hem gebruik laat maken van een met metaal beslagen
herdersstaf.
In dit verband erkent onze auteur een en ander ontleend te hebben aan ‘de Fransche
Berisping over dit Werk’ (blz. XIII), al slaat hij in het algemeen dit ‘Hekelschrift’ niet hoog
aan. Hij heeft hier het oog op de Critique generale des Avantures de Telemaque, die van
1700 tot 1702 in zes deeltjes anoniem verscheen, als reactie op de vroegste publikaties van
de Télémaque. Albert Cahen, de verzorger van de standaard-editie van Fénelon's
vorstenschool, noemt als schrijver: Nicolas Gueudeville, een Benedictijn die omstreeks 1690
naar Holland vluchtte en daar tot het Protestantisme overging. Achter het mom van een
kritiek op de Télémaque gaat inderdaad een ‘Hekelschrift’ schuil: ‘la satire, parfois sous la
forme d'une apologie

20

Een voorbeeld ter illustratie. De Pertharite van Corneille opent met de volgende woorden van de
Lombardische koningin Rodelinde tot Unulphe, een edelman in dienst van de usurpator van Lombardije,
Grimoald:

5

Oui, l'honneur qu'il me rend ne fait que m'outrager,
Je vous le dis encor, rien ne peut me changer;
Ses conquêtes pour moi sont des objets de haine;
L'hommage qu'il m'en fait renouvelle ma peine,
Et, comme son amour redouble mon tourment,
Si je le hais vainqueur, je le déteste amant.
Voilà quelle je suis, et quelle je veux être,
Et ce que vous direz au comte votre maître.

In de vertaling van Feitama (Tooneelpoëzy I, blz. 281) vinden wij dit als volgt terug:

5

Ja, de eer die hy my doet, verbittert myne zinnen.
Unulphus, 'k zeg noch eens, dat niets my kan verwinnen:
Zyn heldendaden zyn het voorwerp van myn' haat:
Zyn hulde, aan my betoont, vernieuwt myn smart en smaad:
Zyn min verdubbelt die: gelyk ik, als Verwinnaar,
Aan hem myn' haat betuig, zo vloek ik hem als Minnaar
Zie daar dan wie ik ben, en zyn wil, in myn' rouw.
Ga, zeg dit aan den Graaf uw' Meester weêr...
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21

ironique, du gouvernement de Louis XIV et de la patience des Français’. - Feitama heeft
aan de lezing van dit werk de vier regels te danken, die hij aan het begin van boek I heeft
ingevoegd. De situatie is daar als volgt. Telemachus en Mentor komen als schipbreukelingen
op het eiland van Kalypso aan. Deze herkent onmiddellijk in Telemachus de zoon van haar
verloren minnaar Ulysses. Maar Mentor kan zij niet thuis brengen, omdat Minerva niet
herkend wenst te worden en haar goddelijke macht groter is dan die van Kalypso. Gueudeville
vindt dat niet overtuigend. Waarom ter verklaring van de niet-herkenning gebruik maken
van een stukje godenleer, terwijl een rationele symboliek voor de hand ligt? De zaak had
aldus moeten worden gesteld:
Calypso reconnût Télemaque, à cause qu'il etoit le fils de son Amant & que
l'amour est éclairé sur tout ce qui le regarde: Calypso ne reconnût point Minerve,
22
parce que l'amour est aveugle, & que ses yeux sont fermez à la Sagesse...
Welnu, dat is precies wat Feitama in zijn vier toegevoegde versregels onder woorden brengt:
De min, scharpziende daar zy voedsel denkt te vinden,
Toonde aan Kalypso licht den zoon van haar' beminden;
Maar stekeblind in 't geen tot haar genezing dient,
Vernam ze Pallas niet in zyn' doorluchten Vriend (blz. 2)

Hij heeft zich dus door Gueudeville laten overtuigen. Maar hij zag over het hoofd, dat deze
zyn symboliek voorstelde ter vervanging van Fénelon's mythologisch argument, en
handhaafde daarnaast óók de oorspronkelijke tekst. Onmiddellijk op de geciteerde regels
laat hij volgen:
Der Oppergoden magt houd ook de mindre Magten
Hun raadsbesluit geheim, zo lang zy 't noodig achten. (blz. 3)

Op die manier kwam er een innerlijke tegenstrijdigheid in de tekst, die veel storender is dan
de mythologie van Fénelon! Bij zijn revisie voor de tweede druk heeft Feitama deze fout
23
blijkbaar opgemerkt; de vier ingelaste regels zijn daar tenminste weer geschrapt.

21
22
23

Fénelon, Les aventures de Télémaque. Nouvelle édition publiée [...] par Albert Cahen. 2 delen (Parijs
1920), Deel I, Introduction, blz. LXI. - In het vervolg duid ik deze editie aan als: Télémaque-Cahen.
Critique generale des Avantures de Telemaque. Seconde Edition (Keulen 1700), blz. 73. - Een
exemplaar van dit boekje bevindt zich in de U.B. te Utrecht (signatuur: 22 H 9).
In afwijking van het bovenstaande meent H.G. Martin (Fénelon en Hollande, blz. 32), dat Feitama gebruik
heeft gemaakt van een andere, eveneens anoniem verschenen reactie op de eerste publikaties van de
Télémaque, namelijk La Télémacomanie (1700). De auteur daarvan was Pierre Valentin Faydit, wiens
‘protestations de respect à l'égard de Fénelon ne peuvent tromper sur ses sentiments foncièrement
hostiles’ (Télémaque-Cahen I, blz. LXIV). Martin grondt zijn mening op het feit, dat de Télémacomanie
spot met de passage waarin Telemachus als een tweede Simson met zijn blote handen een leeuw doodt:
een onwaarschijnlijkheid waarover ook Feitama gevallen is en die hij heeft trachten te verbeteren (zie
boven, blz. 310). Een doorslaand bewijs van invloed is dit echter niet. De overdrijving van Fénelon is
apert genoeg om aannemelijk te maken, dat Feitama en Faydit er zich onafhankelijk van elkaar aan
gestoten hebben. Daarentegen is de hierboven besproken ontlening aan de Critique generale manifest.
Bovendien wijst Feitama's aanduiding van zijn bron als ‘Fransche Berisping’ eerder in de richting van
Critique dan van Télémacomanie in de oorspronkelijke titel.
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- Vervolgens worden de lezers gerustgesteld, die zich zorgen zouden kunnen maken over
het heidense karakter van de stof uit de Telemachus. Feitama verwijst hen naar Vondel's
24
vermaarde Voorrede bij zijn vertaling van Ovidius' Metamorphoses, alsmede naar het
Voorbericht van Hoogvliet bij zijn uitgave van P. Ovidius Nasoos Feestdagen:
Uit welke heilzame onderrichtingen Ongeöefenden konnen leeren, dat men de
Heidensche Zinnebeeldige Verdichtsels niet hebbe te verwerpen: aangezien
dezelven, schoon ze by geenen Joannes den Boetgezant, Abraham den
Aartsvader, en Miltons Paradys, in waerdigheid van stoffe mogen halen, evenwel
dikwyls niet minder van vrucht konnen zyn..
(blz. XIII)
Opmerkelijk is hier vooral de vermelding van de drie werken, die Feitama kennelijk als de
meest vooraanstaande Bijbelse epen beschouwde.
De Voorrede eindigt met enkele opmerkingen over taal en spelling, waarbij Feitama zich
beroept op de autoriteit van Lambert ten Kate. Dat hij zich ook voor de versbouw naar de
25
ideeën van zijn oude leermeester zou hebben gericht - zoals Te Winkel en Martin menen
- blijkt uit niets en lijkt mij onwaarschijnlijk. Ten Kate's Oeffen-Schets over het vereisch der
Dichtkunst (gedateerd 1724) bleef onuitgegeven en werd voor de eerste maal in 1896
26
gedrukt. Hoe zou Feitama die bestudeerd kunnen hebben? In zijn Voorrede verwijst deze,
als het gaat om de eisen die aan verzen moeten worden gesteld, dan ook niet naar Ten
Kate, maar naar de Proeve van Taalen Dichtkunde van Balthazar Huydecoper (blz. V).

§ 4. De tekst van 1733
Volgens het uitgangspunt van Feitama had Fénelon het proza van de Télémaque nog slechts
op rijm en maat hoeven te zetten om er een ‘volkomen Heldendicht’ van te maken. Er mocht
dus worden verwacht, dat hetzelfde ook gold voor de vertaling van dat proza: die vertaling
behoefde slechts te worden geversificeerd om een Nederlands epos op te leveren. Dat was
geheel in overeenstemming met de manier waarop Vondel te werk was gegaan, toen hij zijn
vertaling van de Aeneis voltooide door het proza daarvan over te brengen in verzen.
De werkelijkheid bleek echter ook ditmaal ingewikkelder dan de theorie. Vergelijking met
Vondel ging maar zeer ten dele op. De proza-tekst, die deze in vers had gebracht, was
namelijk de vertaling geweest van een voltóóid epos, en bevatte daarom tal van poëtische
vormgevings-elementen die bij de versificatie aanknopingspunt konden zijn. In het proza
van Fénelon daarentegen ontbraken dergelijke elementen. De Aartsbisschop was bij het
schrijven niet toe geweest aan de poëtische vormgeving en had slechts zo duidelijk en
volledig mogelijk ‘het verhaal’ van zijn epos vastgelegd. Hoe charmant en vol van dichterlijke
motieven zijn proza ook was - ‘het allersierlykste Fransche Onrym’ noemt Feitama het in
zijn Voorrede (blz. XI) -, als grondslag voor een berijming tot epos was het daarom niet
geschikt. Het miste de verheven stijl, de gedragen toon, de poëtische wendingen, de
ornamentiek van beel-

24
25
26

WB VII, blz. 386-393.
2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V (Haarlem 1924), blz. 245-247;
H.G. Martin, Fénelon en Hollande, blz. 38-41.
Men vindt ze op blz. 121-141 van: A. van der Hoeven, Lambert ten Kate, diss. Utrecht ('s-Gravenhage
1896).
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den, omschrijvingen en epitheta, die traditioneel de Gestalt van een epos bepaalden, en
naar Feitama's opvatting in een voltóóide Télémaque dus niet mochten ontbreken.
Alvorens het te kunnen ‘berymen’, moest Feitama dit proza dus eerst overbrengen in een
sfeer en stijl, die bij de poëtische vormgeving van een epos pasten; men zou kunnen spreken
van: paraphraseren in de dichterlijke taal van zijn tijd. Dat verklaart, waarom hij niets kon
beginnen met de letterlijke vertaling van Isaäk Verburg en zo nadrukkelijk meedeelt, dat hij
27
de Franse tekst ‘op geene slaafsche, maar op eene vryë wyze’ heeft overgezet. Het verklaart
28
ook, waarom de berijming hem aanvankelijk zó tegenviel dat hij die bijna opgaf. De reden,
die hij zelf daarvoor noemt - het ontbreken van een origineel waarin de stof al over de
versregels verdeeld was - is niet helemaal overtuigend en lijkt eerder een aspect dan de
kern van de ondervonden moeilijkheid weer te geven. Een aspect overigens, dat eveneens
te maken heeft met het gemis aan aanknopingspunten voor poëtische vormgeving in het
proza van Fénelon.
De noodzaak tot paraphrase van de originele tekst naar de vorm heeft er Feitama niet
van weerhouden, te trachten die naar de inhoud zo volledig en nauwkeurig mogelijk over te
brengen. Om misverstand daaromtrent te voorkomen, signaleert hij nadrukkelijk de enkele
‘verbeteringen’ die hij heeft menen te moeten aanbrengen. Voor de rest, zo impliceert dat
lijstje, heeft hij zich ‘op eene vryë wyze’ stipt aan de Franse tekst willen houden. In het
algemeen is hij daarin goed geslaagd. Zelfs de op dit punt bijzonder kritische Martin komt
tot de conclusie: ‘Feitama suit presque textuellement l'original; si, de temps à autre, il y a
29
des différences, elles ne touchent pas au fond de l'oeuvre’. Bovendien is er hier geen
sprake van vergissingen en onhandigheden, zoals wij die in de vertaling van Verburg
aantreffen. Behalve aan Feitama's grondige kennis van het Frans moet dit ongetwijfeld mede
toegeschreven worden aan de kritische begeleiding van zijn werk door Sebille, die van
afkomst een Fransman was.
Wat heeft nu die combinatie van vormelijke transpositie en inhoudelijke tekstgetrouwheid
aan resultaat opgeleverd? In hoeverre is Feitama erin geslaagd, de ‘onvoltooide’ Télémaque
in het Nederlands tot een ‘volkomen Heldendicht’ te maken? Het antwoord laat zich het
gemakkelijkst aflezen uit de analyse van een paar voorbeelden. Ik heb er een viertal
bijeengezocht, die zoveel mogelijk diversiteit vertonen.

a. Als Telemachus en Mentor na hun schipbreuk aangespoeld zijn op het eiland van Kalypso,
worden zij minzaam ontvangen en naar een grot geleid waar zij droge kleding vinden (boek
I):
Télémaque, voyant qu'on lui avoit destiné une tunique d'une laine fine, dont la
blancheur effaçoit celle de la neige, et une robe de pourpre avec une broderie
d'or, prit le plaisir qui est naturel à un jeune homme, en considérant cette
magnificence.
Mentor lui dit d'un ton grave:
‘Est-ce donc là, ô Télémaque, les pensées qui doivent occuper le coeur du fils
d'Ulysse? Songez plutôt à soutenir la réputation de votre père et à vaincre la
fortune qui vous persécute. Un jeune homme qui aime à se parer vainement,

27
28
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Zie boven, blz. 310.
Zie boven, blz. 309.
H.G. Martin, Fénelon en Hollande, blz. 31.
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comme une femme, est indigne de la sagesse et de la gloire: la gloire n'est due
qu'à un coeur qui sait souffrir la peine et fouler aux pieds les plaisirs’.
Télémaque répondit en soupirant:
‘Que les dieux me fassent périr plutôt que de souffrir que la mollesse et la volupté
s'emparent de mon coeur! Non, non, le fils d'Ulysse ne sera jamais vaincu par
les charmes d'une vie lâche et efféminée..
(Télémaque-Cahen I, 17-18)
Bij Feitama vinden wij dit als volgt terug:

5

10

15

20

De Jongling, ziende daar voor zich een onderkleed,
Van witter wol dan sneeuw, bevallig toegereed,
En eenen purpren' rok, bestikt met gouden' boorden,
Betoonde dat die pracht en luister hem bekoorden,
Wier invloed krachtigst werkt op de onërvaren Jeugd,
Die, onbedacht, zich in 't uitwendig schoon verheugt.
Hoe! (vraagt hem Mentor met een deftig ongenoegen:)
Zyn dit gedachten die Ulysses zone voegen?
Bedenk veel liever wat tot voorstand van den naam
Uws vaders, en uws ramps verduuring u betaam'.
Een jongeling, geneigd verwyfde pracht te minnen,
Blyft onbekwaam om ooit door wysheid roem te winnen;
Alleen aan dien gegund die alle dartelheid,
Door heldendeugd gehard, kloekmoedig zich ontzeid.
Op deze taal liet zich de Prins al zuchtend hooren:
Eer zich myn hart door weelde en wellust laat' bekoren,
Beneem' het Godendom my 't lieve levenslicht!
Neen, neen, Ulysses zoon zal, tegen zynen pligt,
Zich door haar tooverkracht nooit laten overheeren,
Noch ooit door laffe drift zyn' edlen naam ontëeren.
(blz. 7-8)

De transpositie naar eigentijdse dichterlijke taal is niet zonder verdienste; wij herkennen er
zowel de stijl als de ‘hoogdraventheyt’ van. Het geheel laat zich vrij vlot lezen en zonder
moeite begrijpen. De uitdrukking ‘van witter wol dan sneeuw’ in reg. 2 treft zelfs als een
gelukkige vondst. Maar er zijn ook zwakke punten. In reg. 12 komt ‘door wysheid roem te
winnen’ niet helemaal met de Franse tekst overeen. Erger is de onhandigheid, waarmee in
reg. 5-6 en reg. 13-14 de evenwichtigheid van de zinsbouw door een loodzware appositie
wordt verstoord. Stilistisch doet trouwens de gehele passage wat moeizaam aan.

b. Op Kreta doet Telemachus mee aan de openbare spelen, waarvan de winnaar de
opengevallen troon zal mogen bestijgen. Tot die spelen behoort ook een wagenren. Eén
voor één vallen Telemachus' drie mededingers af (boek V):
Hippomaque, parent d'Idoménée, poussant trop ses chevaux, le plus vigoureux
s'abattit, et ôta, par sa chute, à son maître l'espérance de régner. Polyclète, se
penchant trop sur ses chevaux, ne put se tenir ferme dans une secousse; il
tomba: les rênes lui échappèrent, et il fut trop heureux de pouvoir éviter la mort.
Crantor, voyant avec des yeux pleins d'indignation que j'étois tout auprès de lui,
redoubla son ardeur: tantôt il invoquoit les dieux et leur promettoit de riches
offrandes; tantôt il parloit à ses chevaux pour les animer. Il craignoit que je ne
passasse entre la borne et lui; car mes chevaux, mieux ménagés que les siens,
étoient en état de le devancer: il ne lui restoit plus d'autre ressource que celle
de me fermer le passage. Pour y réussir, il hasarda de se briser contre
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la borne; il y brisa effectivement sa roue. Je ne songeai qu'à faire promptement
le tour, pour n'être pas engagé dans son désordre, et il me vit un moment après
au bout de la carrière. Le peuple s'écria encore une fois: ‘Victoire au fils d'Ulysse!
C'est lui que les dieux destinent à régner sur nous’.
(Télémaque-Cahen I, 209-211)
Feitama maakt daarvan:

5

10

15

20

25

Hippomachus, doende al te fel zyn rossen draven,
Ryd haast zyn moedigste af, dat, tuimlende in de baan,
Zyn' meester van de hoop der kroon dwingt af te staan.
De vlugge Polykleet, te veel aan 't overhellen
Op 't vliegend rosgespan, wist zich niet vast te stellen
In de eerste schok: hy viel: hy was den teugel kwyt,
En, tot zyn groot geluk, noch van den dood bevryd.
De snelle Krantor, die my met versmadende oogen
Reeds op zyn hielen zag, verdubbelde zyn poogen:
Nu smeekte hy de Goôn, en bood een ryke gift;
Dan moedigde hy weêr zyn rossen in hun drift.
Hy was met recht beducht dat ik, door fikser mennen,
Licht tusschen de eindpaal en zyn paarden door zou rennen;
Nadien myn rosgespan, veel minder afgemat,
Om hem voorby te slaan meer krachten overhad:
Zyn laatste toevlucht was myn vlugge vaart te stuiten,
En met een sneller loop den doorgang toe te sluiten:
Hy waagde een raderbreuk aan de eindpaal van het perk,
Die hem ook wedervoer; terwyl ik even sterk
Wat ruimer van de paal hem zocht voorby te jagen,
Om my niet mede in zyn belemmering te wagen;
Dus was ik, ondanks all' zyn grooten overmoed,
Een oogenblik daarna het perk ten eind' gespoed.
Ulysses zoon verwint (liet zich het volk weêr hooren):
De Goden hebben hem ons ryksgebied beschoren.
(blz. 109-110)

Hoe dicht dit ook bij het origineel blijft, toch is het minder duidelijk. Dat komt door de meerdere
ingewikkeldheid van de zinsbouw, de zwaardere toon, enkele stoplappen ter wille van het
rijm (reg. 19: ‘even sterk’; reg. 22: ‘ondanks all' zyn grooten overmoed’). Het valt op, dat
Feitama hier een paar maal een epitheton ornans gebruikt: ‘vlugge’ (reg. 4); ‘snelle’ (reg.
8); ‘vlugge’ (reg. 16). In reg. 8 zijn de ‘versmadende oogen’ niet helemaal wat zij volgens
Fénelon zouden moeten zijn. En tenslotte: ook deze passage wekt de indruk van enige
moeizaamheid.

c. Mentor onderricht Telemachus over de moeiten van het koningschap (boek XII):
Les plus longs et les meilleurs règnes sont trop courts et trop imparfaits pour
réparer à la fin ce qu'on a gâté, sans le vouloir, dans les commencements. La
royauté porte avec elle toutes ces misères: l'impuissance humaine succombe
sous un fardeau si accablant. Il faut plaindre les rois et les excuser. Ne sontils
pas à plaindre d'avoir à gouverner tant d'hommes, dont les besoins sont infinis
et qui donnent tant de peines à ceux qui veulent les bien gouverner? Pour parler
franchement, les hommes sont fort à plaindre d'avoir à être gouvernés par un
roi, qui n'est qu'homme, semblable à eux; car il faudroit des dieux pour redresser
les hommes. Mais les rois ne sont pas moins à plaindre, n'étant qu'hommes,
c'est-à-dire foibles et imparfaits, d'avoir à gouverner cette
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multitude innombrable d'hommes corrompus et trompeurs.
(Télémaque-Cahen II, 78)
Bij Feitama wordt dit:
Dit is het noodlot van de schranderste opperheeren,
Hoe vroom ze 't leven ook verslyten in 't regeren:
Het langst is noch te kort, het beste te onvolmaakt
Tot betering van 't geen was in verzuim geraakt.
5
All' deze elenden zyn in 't heerschen niet te ontwyken;
De menschlyke onmagt moet voor zulk een' last bezwyken:
Dies zyn de koningen beklag en deernis waerd.
Is 't niet beklaaglyk, zich aldus te zien bezwaard
Met de eindelooze zorg voor zoo ontelbre scharen,
10 Die aan een' vromen vorst zoo veel bekomring baren?
Ja, waerde Prins, is 't niet beklagens waerd, te zien
Dat haar een mensch, als zy, noodwendig moet gebiên?
Gewis, 't waar Godenwerk, den menschen 't kwaad te ontleeren:
Maar zyn de vorsten min beklaaglyk in 't regeren,
15 Dat zy, slechts menschen, ook met zwakheid aangedaan,
't Bedorven, 't ontrouw volk verpligt zyn gaê te slaan?
(blz. 274)

Nog veel meer dan in de vorige passage blijft de duidelijkheid hier achter bij die van het
origineel. Reg. 1-4 zijn zó buister uitgevallen, dat men eigenlijk de Franse tekst nodig heeft
om goed te begrijpen wat er bedoeld wordt. In reg. 11-12 wekt het terugslaan van ‘haar’ op
‘zoo ontelbre scharen’ in reg. 9 verwarring. De zinsbouw doet verwachten, dat ‘haar’ doelt
op ‘de koningen’ uit reg. 7 en dat de beschouwing van reg. 8-10 over hen wordt voortgezet,
terwijl er in werkelijkheid van de koningen wordt overgeschakeld naar de onderdanen en
een geheel nieuwe idee naar voren komt. De weergave is hier uitgesproken zwak en
onhandig.
30

d. Bij de strijd van de Bondgenoten tegen de tyran Adrastus doet zich de gelegenheid voor,
de belangrijke stad Venusië door verraad in handen te krijgen (boek XX):
Un citoyen de Venuse, nommé Démophante, avoit offert secrètement aux alliés
de leur livrer, la nuit, une des portes de la ville. Cet avantage étoit d'autant plus
grand qu'Adraste avoit mis toutes ses provisions de guerre et de bouche dans
un château voisin de Venuse, qui ne pouvoit se défendre si Venuse étoit prise.
Philoctète et Nestor avoient déjà opiné qu'il falloit profiter d'une si heureuse
occasion. Tous les chefs, entraînes par leur autorité et éblouis par l'utilité d'une
si facile entreprise, applaudissoient à ce sentiment: mais Télémaque, à son
31
retour, fit les derniers efforts pour les en détourner.
(Télémaque-Cahen II, 382)
In de Telemachus luidt deze passage:
Een zekre Demophant, een listig ingezeten,
Had aan de koningen bedektelyk doen weten

30
31

Namelijk die van koning Idomeneus van Salente, die ook door Mentor en Telemachus werd bijgestaan.
Telemachus verzet er zich tegen, dat men voor een edel doel (het bestrijden van een geweldenaar)
gebruik zou maken van verraad.
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Dat hy zich vond gesterkt om, op een zekre nacht,
Een poort te levren aan hun saamverbonden magt.
5 Dit voorstel scheen van nut, omdat des vyands benden
Al hare voorraad, dien Adrastus had doen zenden
In 't naaste buurkasteel, zou werden afgesneên;
Dewyl die vesting, veel te onmagtig en te kleen,
Niet langer houwbaar was voor haar bezettelingen,
10 Zodra de dwingland zich de stad zou zien ontwringen.
Vorst Nestor heeft alreê met Philokteet verklaart
Dat de aangeboden kans moet werden aangevaart:
De krygsraad, door 't gezag dier vorsten, en door 't voordeel
Dier listigheid verblind, bestemt hun beider oordeel:
15 Maar prins Telemachus, gekeerd in hunnen Raad,
Bewerkt dat hun besluit tot weigring overslaat.
(blz. 455)

In reg. 5-7 wordt de zin slechts verstaanbaar, wanneer de lezer begrepen heeft dat ‘des
vyands benden’ een datief is.
De vier fragmenten geven een goed beeld van het geheel. Over het algemeen is Feitama
er heel behoorlijk in geslaagd, stijl en toon van de dichterlijke taal uit zijn tijd te treffen. Hij
houdt zich in de regel ‘op eene vryë wyze’ nauwkeurig aan het origineel, maar veroorlooft
zich af en toe kleine afwijkingen, waarvan niet valt uit te maken of zij als slordigheden dan
wel als verbeteringen moeten worden beschouwd. De alexandrijnen lopen soepel, al gaat
dit nogal eens ten koste van de natuurlijke zinsbouw. Die forcering doet enige afbreuk aan
de gemakkelijke leesbaarheid en meermalen ook aan de duidelijkheid. Dat wordt nog in de
hand gewerkt door de neiging tot het accentueren van de ‘hoogdraventheyt’ door een
enigszins ongemeen woordgebruik. De dominerende indruk is die van gelijkmatigheid; er
32
zijn geen uitgesproken dieptepunten, maar ook nauwelijks poëtische verrassingen. Het
best laat de Telemachus zich karakteriseren als: knap, conscientieus, weinig bezield vakwerk.
De lezer van vandaag heeft dan ook enige moeite zich te realiseren, dat dit boek in zijn
tijd zoveel waardering gevonden heeft. Om dat te begrijpen, dienen wij ons rekenschap te
geven van drie factoren, die daartoe bijgedragen hebben: de mateloze bewondering voor
de Télémaque, het conservatisme ten aanzien van de poëtische vormgeving, de aard en
het gemiddelde peil van de contemporaine dichtkunst.
Want hoe was de situatie? Na het verschijnen van de definitieve versie in 1717 was de
bewondering voor Fénelon's werk gaandeweg tot een soort cultus uitgegroeid. Ondanks de
defectueuse vorm werd het aanvaard als een heldendicht, dat vanwege zijn hoog zedelijk
gehalte de epen van Homerus en Vergilius overtrof. Maar hoe groter de bewondering, hoe
schrijnender bij de conservatieve Nederlandse literaten het besef werd dat aan de vormgeving
iets essentieels ontbrak. Een heldendicht in proza was voor hen evenzeer in strijd met het
decorum als een koning in hemdsmouwen op zijn troon; het verstoorde de harmonie van
een gevestigde en vertrouwde orde. Maar nu had Feitama een einde gemaakt aan deze
verontrustende disharmonie.

32

Ik denk daarbij aan gevallen als het onderkleed ‘van witter wol dan sneeuw'’ (zie boven, blz. 314, sub a,
reg. 2). Een tweede voorbeeld vindt men in boek XX, als van de geweldenaar Adrastus wordt gezegd:
De afgryzing, wroeging om zyn wreede onmenschlykheid,
De veege ontsteltenis, de razerny, de woede,
De wanhoop strekken hem ten voor- en achterhoede.
(blz. 479; cursivering van mij)

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

318

Hij had aan Fénelon's heldendicht de waardigheid van het poëtisch gewaad hergeven, dat
bij de koninklijke rang daarvan paste! Dat in de vreugde daarover aan de zwakke kanten
van Feitama's werk werd voorbijgegaan, is niet verwonderlijk. Enthousiaste lezers zijn niet
de meest kritische. Maar zij hadden voor kritiek ook niet zoveel aanleiding. De Telemachus
deed zeker niet onder voor de contemporaine poëzie, waarmee zij vertrouwd waren en die
hun beoordelings-norm bepaalde. Veeleer onderscheidde dit werk zich daarvan in gunstige
zin: door een meer beheerste stijl en een meer verzorgd taalgebruik.
Dit alles vindt zijn neerslag in de geestdriftige aankondiging, die Justus van Effen in De
33
Hollandsche Spectator van de Telemachus gaf. In het nummer van 27 februari 1733 (nr.
140) deelde hij zijn bevindingen met dit werk mee:
Reeds over langen tyd was my ter ooren gekomen, dat een van onze
bekwaamste Digters werklyk bezig was, met de beroemde gevallen van
Telemachus in Nederduitsche Vaerzen over te brengen, en aldus dat heerlyk
werk 't eenigste by te zetten, dat aan 't zelve ontbrak, om zig boven alle andere
Heldendigten van alle eeuwen en volkeren te verheffen.
(blz. 154)
Hoewel het hem moeite kostte de betrokken auteur ‘niet van een onbesuisde roekeloosheid
te verdenken’, had hij toch ‘met een onverduldige nieuwsgierigheid na den Nederduitschen
Telemachus gerykhalst’ (blz. 154-155). Toen die ter beschikking kwam, was hij dadelijk gaan
lezen, eerst haastig, daarna rustiger. Maar reeds de eerste lezing, hoe ‘woest en ongebonden’
ook, overtuigde hem ervan,
dat die Poëtische vertaaling eer doet niet alleen aan den Schryver, maar aan
34
zyne gansche Landaard, en een tweede en derde lezing altyd nieuwe
fraijigheden aan myne aandagt verschaffende, hebben my nergens toe gediend,
dan om dit myn gevoelen te bekragtigen, en op gewisser gronden te vestigen.
Zo dat ik met eene oprechte ernst betuigen kan, dat het myns oordeels, een
Nederlander, ten zy berooft van smaak, geld of edelmoedigheid ongeoorloft is,
zig zelf de bezitting van die treffelyke vertaaling, waar in de Schryver, volgens
de uitdrukking van Boileau, met zyn origineel om den prys als worsteld, te
misgunnen.
(blz. 155-156)
Wat Van Effen vooral in Feitama's verzen waardeert, is het ontbreken van rhetoriek en
35
overdrijving:
Men vind hier eene zakelyke hoogdravendheid, die, volgens haar' regte aard,
voortspruit uit een edele eenvoudigheid, en uit eene eigenheid van wel uitgekipte
woorden, die ieder rykelyk hun aandeel tot het volmaken van de zin toebrengen.
(blz. 157)
Waarschijnlijk zullen de meeste lezers voorzichtiger en terughoudender zijn geweest in hun
bewondering. Maar Justus van Effen geeft toch wel de trend aan.

33
34
35

De Hollandsche Spectator, Vyfde deel (Amsterdam z.j.), blz. 153-160.
Hier draagt Van Effen de bekende uitspraak van Addison over Paradise lost (‘which does an
Honour to the English Nation’) op de Telemachus over (vgl. boven, blz. 263).
‘... geen buldertaal...’; ‘geen waterzugtige uitdrukkingen’ (blz. 157).
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§ 5. Het voorwerk van 1763
Het enige blijk van aanwezigheid, dat de editeur Frans van Steenwijk in de posthume uitgave
van de tweede druk geeft, is een ongesigneerde noot bij de titel van de Voorrede. Daarin
deelt hij mee:
Deze voorrede is door den kundigen vertaler opgesteld kort vóór eene zwakheid,
die van zyne dood is gevolgd, eer hyzelf naar zyn oogmerk de laatste hand aan
de veranderingen der vaerzen heeft kunnen slaan. Volgens zyn besluit, is de
opdragt aan den heere Charles Sebille, schoon reeds voorlang overleden, vóór
dezen druk geplaatst.
Daarmee zijn de beide bestanddelen verantwoord, waaruit ditmaal het voorwerk bestaat.
De drempeldichten en het inleidings-gedicht ‘bij wijze van exordium’ zijn in deze uitgave
vervallen.

Het opdracht-vers
Het handhaven van de Opdracht van Sebille, ondanks diens dood, is kennelijk bedoeld als
een daad van piëteit. Feitama wilde daarmee de verbondenheid doen uitkomen tussen zijn
grote vriend en de Telemachus, waarvan deze de instigator en stimulator was geweest. Die
twee hoorden bij elkaar; daaraan kon de dood niets veranderen. Maar intussen zou Feitama
zichzelf niet geweest zijn, als hij van de gelegenheid geen gebruik had gemaakt om een
aantal verbeteringen in zijn tekst aan te brengen.

De Voorrede
In zijn eerste Voorrede had Feitama met klem verdedigd, dat de poëzie een wezenlijk
bestanddeel van het heldendicht vormt. Nu is dat onnodig geworden, zo stelt hij niet zonder
voldoening vast. Uit het succes van zijn berijming blijkt, dat zijn lezers hem gelijk hebben
gegeven:
zy zyn met my van gevoelen, dat by de ziel der poëzye [...] de vaerzen voegen,
die het ligchaam der poëzye uitmaken; dat de ééne zonder het andere
onvolkomen is...
(blz. I-II)
Intussen heeft hij nu echter een andere stelling te verdedigen gekregen. Hij is tot de
conclusie gekomen, dat lofdichten (‘doorgaans aan 't hoofd der boeken geplaatst’) uit den
boze zijn:
Uit dit slach van vaerzen, bestaande meestäl in eene opstapeling van vleijeryen,
kan men geen oordeel vellen over de waardy der aangeprezen werken. Men
roemt somtyds in zulke lofdichten, 't zy uit vrindschap, 't zy uit belang, de
rymelaars en zwakke schryvers; men verheft ze hemelhoog: wat zal men dan
uitvinden voor de zulken die toejuiching verdienen? wat anders, dan ydele
vleijeryen? [...] Een goed werk heeft geene aanpryzing noodig; een slecht werk
verdient ze niet.
(blz. II-III)
Vandaar dat in deze nieuwe druk ‘niets van dien aart’ is te vinden. Er zijn geen nieuwe
lofdichten opgenomen, en de oude (van Hoogvliet en Doekes) werden niet herdrukt.
Ook Feitama's inleidings-gedicht viel aan deze nieuwe overtuiging ten offer: ‘die
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Aanleiding, inzonderheid den lof van den grooten Fenelon behelzende, moet zekerlyk geteld
worden onder dat slach van lofdichten 't gene tot aanpryzing van boeken dient’ (blz. III-IV).
Weliswaar kan men de lof van Fénelon geen vleierij noemen, maar een principe moet
consequent worden toegepast: ‘het zou eene blinde eigenliefde zyn, goed te keuren in
myzelven 't gene het misbruik my doet afkeuren in anderen’ (blz. IV). - In dit verband komt
dan de vraag ter sprake, die wij hierboven al besproken hebben, of het schrappen van het
36
inleidings-gedicht betekent dat de Telemachus zijn epische aanhef verliest.
De lofdichten zitten Feitama blijkbaar hoog: een onevenredig deel van de Voorrede is er
tenminste aan gewijd. Eerst daarna komt de auteur toe aan de hoofdzaak: ‘de veranderingen
der vaerzen, by deze uitgave genoegzaam alom in dit dichtstuk te bespeuren’ (blz. V).
Op dit punt krijgt de lezer overigens weinig houvast. Feitama volstaat met een
waarschuwing tegen overhaast oordelen. Bij een revisie als deze hangt alles met alles
samen: ‘De ééne verwisseling van vaerzen of woorden vereischt veeltyds de andere’. Het
kan voorkomen, dat de lezer op een bepaalde plaats een zwakker vers of een woord van
minder nadruk zal aantreffen dan in de eerste druk, terwijl dan toch dit
vaers of woord met voordacht is verkoren, uit aanmerking van 't gene vooraf
gaat, of volgt; 't zy om gelykluidende rymklanken, die ik in de verbeterde vaerzen
noodig had, te vermyden; 't zy om door die verzwakkingen andere uitdrukkingen
sterker te doen worden.
(blz. V)
Daarom komt men niet tot een juist oordeel, als men alleen maar de beide drukken ‘regel
tegen regel, woord tegen woord’ met elkaar vergelijkt. Het gaat immers niet om de incidentele
veranderingen, maar om ‘deze uitgave, in haar geheel beschouwd’.
De oud-leerling van Lambert ten Kate komt nog eens om de hoek kijken, als Feitama met een kleine spijt - verklaart zich niet tot taak te hebben gesteld ‘den oorsprong aller
woorden na te sporen, om volgens dien oorsprong eene spelling waar te nemen die met de
hoogste lettergeleerdheid overeenkomt’. Zo'n etymologische spelling is goed voor
taalkundigen, ‘maar een dichter moet zyn noodig vuur daarop niet te veel verspillen’ (blz.
VI). En dus heeft hij zijn revisie vooral gericht
op de welluidendheid der vaerzen, op de juistheid der uitdrukkingen, en op de
klaarheid van den zin; buiten alle het welke een dichtstuk, hoe krachtig, hoe
zielroerende het anderszins ook zy, genoegzaam van geene uitwerking op de
gemoederen der lezeren kan zyn.
(blz. VII)
Op alle drie punten is hij echter nog lang niet tevreden: ‘In die voorname deelen heb ik noch
op verre na myzelven niet kunnen voldoen’.

§ 6. De tekst van 1763
Wij weten niet, in welke toestand Frans van Steenwijk na Feitama's dood de onvoltooide
kopy voor de tweede druk van Telemachus heeft aangetoffen. Het is niet ondenkbaar, dat
hij bij het persklaar maken een aantal knopen heeft moeten doorhakken, of dat hij in sommige
gevallen gemeend heeft een voorlopige notitie naar eigen inzicht te mogen uitwerken. Maar
ook als dit het geval geweest zou zijn, dan

36

Zie boven, blz. 307.
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werd toch het eigenlijke karakter van de revisie daardoor niet aangetast. Het bleef die van
Feitama.
De aangebrachte wijzigingen zijn zó talrijk, ingrijpend en veelsoortig, dat het nauwelijks
mogelijk is daarin algemene tendensen te ontdekken. Slechts één komt er duidelijk naar
voren: het streven naar méér duidelijkheid, eventueel zelfs door toevoeging van verklarende
details die in de oorspronkelijke tekst niet voorkomen. Daarnaast valt meermalen de neiging
waar te nemen bij de beschrijving van een gebeurtenis of situatie zo logisch mogelijk te zijn
in de volgorde van de vermelde bijzonderheden. Ook valt herhaaldelijk op, dat nauwere
aansluiting bij de Franse tekst wordt nagestreefd, met name ter handhaving van een
tekenende uitdrukking. Die twee laatste aspecten blijven echter steeds ondergeschikt aan
het eerste.
Een sprekend voorbeeld van verduidelijkende wijziging levert de passage over het aanbod
van de Venusijnse verrader in boek XX. Hierboven heb ik zowel de Franse tekst als Feitama's
37
eerste versie van deze passage reeds opgenomen. Ik voeg daaraan nu de gewijzigde
versie uit 1763 toe:
Een burger, Demophant genaamd, om 't snood bestaan
Op dien bedrieger en die scheidsliên fel gebeten,
Had aan de koningen in 't heimelyk doen weten,
Dat hy een poort der stad by nacht hen levren kon.
5 Het voordeel, zo hun magt die sterke vesting won,
Zou groot zyn; ja men zou, zo die wierd ingenomen,
Ook all' den voorraad van Adrastus heir bekomen,
Dewyl het naast kasteel, waarop de dwingeland
Dien voorraad had gelegt, dan zonder tegenstand
10 Zich overgeven moest aan 't heir der bondgenooten:
Men zag zich dus een' weg ter wisse zege ontsloten.
Hiertoe had Nestor reeds gestemt met Philokteet;
En hun gezag, gevoegd by 't groote voordeel, deed
Al de andre hoofden ook hun stem hiertoe verleenen.
15 Maar prins Telemachus, in hunnen raad verschenen,
Spande al zyn krachten in, om hen te doen verstaan,
Wat hen bewegen moest het aanbod af te slaan.
(blz. 455)

Het verschil tussen de beide versies springt in het oog. Niet alleen wordt in reg. 1-2 van de
revisie een verklaring voor het verraad van Demophant gegeven, en in reg 11 een
samenvatting van de situatie, die beide in de Franse tekst ontbreken - maar bovendien zijn
taal en stijl aanzienlijk versimpeld. Het praesens historicum uit het slot van de eerste versie
is weggewerkt, het ongemene woordgebruik ‘gemener’ gemaakt, de hoogdravende
formulering gekortwiekt. Dat alles leidt ongetwijfeld tot meer duidelijkheid en gemakkelijker
verstaanbaarheid, maar ten koste van de dichterlijke expressie. Hoe formeel en conventioneel
deze in de tekst van 1733 ook moge zijn, zij houdt bij de lezer toch het besef levendig dat
hij in de sfeer verkeert van méér dan het alledaagse. Dat is in 1763 voor een groot deel
verdwenen. - Opmerkelijk is, dat tegelijkertijd in de reg. 15-17 de gesignaleerde terugkeer
tot de oorspronkelijke tekst zich doet gelden. Daar luidt het slot van de betrokken passage:
‘mais Télémaque, à son retour, fit les derniers efforts pour les en détourner’. De versie van
1733 gaf dit uiterst vrij en slechts bij benadering weer: ‘Maar prins Telemachus, gekeerd in
hunnen Raad, // Bewerkt dat hun besluit tot weigring overslaat’. In 1763

37

Zie boven, blz. 316-317, sub d.
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wordt de tekenende Franse uitdrukking in ere hersteld: ‘Maar prins Telemachus, in hunnen
38
raad verschenen, // Spande al zyn krachten in...’
Ook van de rationaliserende herschikking in de volgorde van de componenten uit een
beschrijving geef ik een voorbeeld. Het gaat daarin om de viering van een Apollo-feest
gedurende Telemachus' slavernij in Egypte (boek II). De tekst van 1733 heeft:
Apolloos priester zag ons menigwerf vergaadren,
Om, met onze offers, zyn geheiligd koor te naadren:
De herders vlochten zich een groenen lauwerhoed,
Waar meê ze, Apol ter eer', zich kroonden by den stoet
5 Der harderinnen, die met zonderling genoegen,
Al danssende, op haar kruin de teenen korven droegen,
Met de offergift gevuld, en met gebloemt' bestrooid,
Waar meê het blonde hair ook sierlyk was getooid.
(blz 39)

In 1763 is dit herschreven tot:
Apolloos priester zag ons dikwerf tot hem nadren,
En in den tempel met onze offers bly vergadren:
Elk herder was gekroond met eenen lauwerhoed,
Ter eere van Apol: de herderinnenstoet
5 Verscheen 'er mede, en bragt, gesierd met bloemenkransen,
Terwyl een gulle vreugd dien rei op 't veld deed dansen,
Al de offergiften der vergaderende schaar'
Op 't hoofd in korven naar den gryzen offeraar.
(blz. 39)

Men lette op de omzetting der rijmwoorden in reg. 1-2: de priester ziet de offeraars éérst
‘nadren’ en dan pas ‘vergadren’. De herders dràgen al een lauwerkrans en zijn niet bezig
met het vlechten daarvan, zoals men uit reg. 3 van de eerste versie zou kunnen opmaken.
De beschrijving van de herderinnen is losgemaakt van die van de herders, getemperd en
verduidelijkt. Het dansen met de korven op het hoofd is als onwaarschijnlijk geschrapt,
evenals het blonde haar bij Egyptische meisjes. Verder herkennen wij ook hier de versimpeling
van stijl: ‘geheiligd koor’ (reg. 2) wordt tot ‘tempel’, en ‘kruin’ (reg. 6) tot ‘hoofd’, terwijl de
epitheta ornantia (reg. 3, 6) vervallen. - Maar ook hier is het resultaat teleurstellend. Terwijl
de ‘rommelige’ tekening van 1733 iets van levendigheid, beweging en blijheid suggereert,
is in de revisie van 1763 het beeld volkomen statisch geworden.
Ik laat het bij deze enkele voorbeelden. Vermeerdering daarvan zou steeds weer tot dezelfde
conclusie leiden: de revisie van 1763 is duidelijker, minder ‘hoogdravend’, rationeler; zij sluit
vaak dichter bij het Frans aan. Maar de versie van 1733 was levendiger, dichterlijker van
toon, boeiender.
Het valt op, hoezeer in de tweede druk de beide versies eigenlijk door elkaar

38

Een ander voorbeeld van terugkeer naar de Franse tekst vindt men in reg. 13-14 van mijn citaat op blz.
314, sub a. Daar had Feitama de woorden van Mentor: ‘la gloire n'est due qu'à un coeur qui sait souffrir
la peine et fouler aux pieds les plaisirs’, weergegeven als: ‘(roem) Alleen aan dien gegund die alle
dartelheid // Door heldendeugd gehard, kloekmoedig zich ontzeid’. Dat is meer een interpretatie dan een
vertaling van het Frans. In 1763 worden zowel ‘souffrir la peine’ als ‘fouler aux pieds’ in ere hersteld: ‘De
glori is voor hem, die, lydzaam onder 't leed, // 't Bekorend zinvermaak uit pligt met voeten treed’.
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liggen. Na een sterk gewijzigde passage stuit de lezer plotseling op een aantal regels waarin
nauwelijks of niet is veranderd. Wij kunnen er slechts naar gissen, of Feitama met de revisie
van zulke regels nog niet klaar was dan wel of hij die in deze vorm als definitief had aanvaard.
Het eerste lijkt mij het meest waarschijnlijk, al rijst dan de vraag waarom hij zo fragmentarisch
werkte. Of heeft Frans van Steenwijk in (een aantal van) dergelijke gevallen de tekst van
de eerste druk hersteld, omdat de revisie nog te veel in statu nascendi verkeerde om bruikbaar
te zijn? In ieder geval blijkt uit deze tweeslachtigheid, dat Feitama inderdaad zijn herziening
nog niet voltooid had, toen de dood hem tot ophouden dwong.
Het verschil tussen de eerste en de tweede druk stelt ons voor de moeilijke vraag, wat er
Feitama toe gebracht heeft zich bij zijn revisie een ander doel te stellen dan bij het schrijven
van de eerste versie. Want daar komt het praktisch op neer. Men kan de wijzigingen van
1763 niet verklaren als alleen maar het resultaat van een hernieuwd schaven en polijsten
aan de tekst van 1733. In zijn eerste versie had Feitama het Franse proza van de Télémaque
willen omzetten in Nederlands heldendicht, en zich daarom in taal, stijl en versbouw toegelegd
op het treffen van een epische sfeer en epische toon. In de revisie heeft hij voor epische
dichterlijkheden zó weinig belangstelling, dat hij die gedeeltelijk weer wegwerkt; het is hem
nog slechts te doen om een vertaling-in-verzen die zo duidelijk, zo rationeel en zo nauwgezet
mogelijk is.
Ik durf voor deze verandering geen verklaring geven. Men zou kunnen menen, dat Feitama
bij zijn revisie te veel op de verbetering van details lette en zodoende het effect daarvan op
het geheel van zijn werk uit het oog verloren heeft. Daar staat evenwel tegenover, dat hij in
zijn Voorrede uitdrukkelijk verklaart juist het geheel voor ogen te hebben gehad en zijn
wijzigingen daarop te hebben afgestemd. Heeft hij dan wellicht de dichterlijke taal willen
zuiveren van alles wat daarin niet rationeel was, om te komen tot een epische stijl die iets
zou hebben van ‘poésie parlante’? Als dit zo zou zijn, is hij daar niet in geslaagd. Wat er in
1733 aan leven in de Telemachus school, is daaruit in 1763 grotendeels verdwenen. Men
kan zich zelfs afvragen, of Frans van Steenwijk met het uitgeven van deze onvoltooide
nalatenschap wel een dienst bewezen heeft aan de literaire nagedachtenis van zijn vriend.
Veel aandacht heeft de tweede druk van Telemachus niet getrokken. De belangstelling voor
Fénelon's werk als epos was afgenomen, sinds men in de Henriade het moderne heldendicht
bij uitstek was gaan zien. De voornaamste reactie was ditmaal een ‘Vergelykinge der beide
berymingen van den Telemachus door Sybrand Feitama’, die meer blijk gaf van vakkundige
interesse dan van bewondering. Een zekere A.v.Z. begon daarmee in de Nieuwe Bydragen
39
tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde van 1763. Zijn eerste artikel (blz. 153-208) is
gewijd aan ‘de vergelyking van het eerste boek’. Telkens stelt hij een brok oude berijming
naast de nieuwe en bespreekt dan het verschil. In het algemeen prefereert hij de tekst van
1763, maar niet overal. - Intussen had de redactie ook van P. du Marez een beschouwing
over hetzelfde onderwerp ontvangen, die zij onmiddellijk na het eerste artikel van A.v.Z. een
plaats geeft: ‘Voorbeeld van Dichtbeschouwing in ene Proeve van Vergelyking tusschen het
negende Boek van den eersten en verbeterden tweden druk van den Telemachus van
Feitama’ (blz. 209-244). Du Marez tracht de wijzigingen in groepen in te delen aan de hand
van de reden voor de verbetering (spelling, woordbuiging,
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Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde. Eerste deel (Leiden 1763). - Het tweede
deel verscheen in 1766.
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woordschikking, juiste betekenis enz.). Ook wijst hij erop, dat Feitama de naam Idomeneu͡s
niet meer met een twee-lettergrepige uitgang (Idomeneüs) hanteert, maar met een diphtong
(Idomeneus), al moet hij daarvoor soms hele regels veranderen. - In het tweede deel van
de Nieuwe Bydragen (1766) vervolgt A.v.Z. zijn ‘Vergelykinge’ met de bespreking van de
boeken II tot en met V (blz. 399-452). Ditmaal betrekt hij er ook de Franse tekst bij. Aan het
slot deelt hij mee, bereid te zijn ‘deze aenmerkingen voorttezetten’, als er genoeg
belangstelling voor is. Blijkbaar was dit niet het geval, want tot een derde artikel is het niet
gekomen.
Om een indruk te geven van de manier, waarop Feitama's werk in deze onderzoekingen
bejegend werd, laat ik twee ‘vergelykingen’ van A.v.Z. volgen:
De oude beryming, blz. 12, vs. 5.
‘Te hooren naar het geen myn' vader mogt betreffen.
Dus ben ik, eer het een der minnaars kon beseffen,
Voor wier trouwloos bestaan myn moeder was beducht,
Myns vaders ryk, tot hun verbaasdheid, stil ontvlucht;

Te hooren naar het geen iemand mag betreffen, is in een' dichtkundigen stijl vry laeg, zoo
wel als dat beseffen der minnaers. Stil ontvlucht in den laetsten regel is niet veel meer dan
een stopwoord; als men ontvlucht, eer het iemand kan beseffen, ontvlucht men zeker stil.
Dit alles is in de nieuwe weggenomen.
‘Bericht te ontfangen van Ulysses dood of leven.
Ik, die Penelopé, myn moeder, moest begeven,
Ben hare minnaars, wier geweld en list zy ducht,
Tot hun verbystering in 't heimelyk ontvlucht.
(Nieuwe Bydragen I, 157)

Onjuist is deze kritiek niet, maar schoolmeesterachtig wel! En op het poëtisch effect van de
wijzigingen wordt met geen woord ingegaan.
blz. 32.
'k Zie op dat oogenblik al 't woest gebergte beven;
Alsof de hoogste pyn en eik, met gantsche dreven,
Neêrploften van den top, tot in het laagste veld.

De minste veranderingen der omstandigheden eener Poëtische beschryvinge, vooral zoo
'er iets wonderbaers in komt, maken eene schilderye afzichtig. Op dat oogenblik merkte ik,
hoe de berg beefde, de eiken en pynen schenen den bergtop af te komen, vindt men by
Fenelon. Men moet zich eenen enkelen berg verbeelden, en niet een woest gebergte, want
anders kunnen de boomen die dreigen omver te vallen, niet van den top neêrrollen tot in
het laegste woud.
In de nieuwe beryming heeft Feitama zich dus uitgedrukt.
Maar ylings trok de berg al bevende myne oogen;
Van waar, door pyn en eik, in schok op schok bewogen,
Het aardryk wierd gedreigd met eenen zwaren val.

De eerste regel verdient den naem van Feitama niet, en het dreigen van 't aerdrijk met een
zwaren val is onnatuerlijk, dewijl het omvallen der boomen naeuw een lichte dreuning op
den grond kon maken. Feitama heeft hier het wonderbare van Fenelon niet gelukkig getroffen.
Telemachus merkte dat de berg aen wiens voet hy zich bevondt beefde, zoo sterk dat het
hem van beneden toescheen als of de zwaerste boomen boven van den top neerkwamen;
en door zulk een trilling werdt de aenwezendheid
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ener helpende Godheid aengetoond, gelijk men zulks by de beste Dichters
vindt, [volgen voorbeelden uit Vergilius, Ovidius, Claudianus, Rapin]
(Nieuwe Bydragen II, 408-409)
Wat zowel A.v.Z als Du Marez bij hun pedanteske ‘aenmerkingen’ voortdurend over het
hoofd zien, is de waarschuwing van Feitama in zijn Voorrede: ‘Indien men regel tegen regel,
woord tegen woord vergelykt, zal men geen rechtmatig oordeel kunnen vellen’. Geen van
beiden schenken zij aandacht aan het gehéél van het dichtwerk, zoals dat door de wijzigingen
wordt beïnvloed.
In de geschiedenis van het Nederlandse epos neemt de Telemachus van 1733 een belangrijke
plaats in als het eerste contemporaine heldendicht van niet-Bijbels karakter uit de 18de
eeuw. Daarentegen is de Telemachus van 1763 niet meer dan een curiosum op doodlopend
zijspoor.
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Hoofdstuk XIII
‘Israëls Baälfegorsdienst’ van Dirk Smits
1737
§ 1. De auteur
In 1737 verscheen het eerste Bijbelse epos, dat invloed van Abraham de Aartsvader vertoont.
Het stamt uit dezelfde kring als dit laatste: die van de ‘Maesdichters’ in en om Rotterdam.
De auteur ervan was Dirk Smits (1702-1752), die aan zijn werk de weinig epische titel gaf
van Israëls Baälfegorsdienst.
Omtrent het leven van Dirk Smits zijn wij goed ingelicht, dank zij de biographie die zijn
vriend Nikolaes Versteeg (1704-1773) in 1764 aan hem wijdde in het derde en laatste deel
1
van zijn Nagelaten Gedichten.
De dichter werd op 20 juni 1702 in Rotterdam geboren als zoon van de wijnkoper Michiel
Smits en Elizabeth Meeuwels. Zijn ouders waren onbemiddeld en hun zeven kinderen
vormden voor hen een zware last. Hoewel de oudste zoon Dirk zich ‘in de Lees- Schryf- en
Rekenschool’ een uitstekend leerling betoonde, was er dan ook geen sprake van verder
onderricht op de Latijnse school: ‘het mogt 'er niet af’ (blz. 6). In plaats daarvan werd Dirk
geplaatst ‘op het kantoor van den Impost op de Wynen’, waar hij tot einde 1746 bleef,
onderwijl ‘van de laegste tot de hoogste plaets opgeklommen zynde’ (blz. 7). In 1722 liet hij
zich aannemen bij de Remonstranten.
Al van jongs af was Dirk ‘verslingert’ op muziek en poëzie. Hij probeerde op eigen kracht
de achterstand in te halen, die het gevolg was van zijn gebrekkige opleiding. Dat lukte hem
echter pas, nadat hij op 30 oktober 1726 lid was geworden van het jonge Kunstgenootschap
2
Natura et Arte. Versteeg, zelf een der oprichters van het Genootschap, vertelt hoe de leden
elke zaterdagmiddag bijeenkwamen ter bespreking van ‘alles wat de Tael- en Dichtkunde
betrof’, waarbij Willem Suderman en Frans de Haes als enigen die Latijn kenden de grote
vraagbaken waren (blz. 12). De vrienden bekritiseerden elkaars ‘afgewerkte taek’ en
beijverden zich ‘om 'er de misslagen van Tael- en Dichtkunste in te verbeteren, alzoo op
elke feil, die ontdekt en aengewezen wierd, een zekere boete gestelt was’ (blz. 13-14). Smits
trok daar ten volle profijt van, zodat hij - zo herinnert zich Versteeg - ‘in korten tyd, de meesten
kloekelyk vooruit snelde’ (blz. 14).
Israëls Baälfegorsdienst was Smits' eerste zelfstandige publikatie. Dat verklaart, waarom
hij ‘eenen langen tyd besteed heeft, om het te beschaven en te polysten, meer dan hy aen
eenigen zyner werken gedaen heeft’ (blz. 17). Daarop volgde in

1
2

Nagelaten Gedichten van Dirk Smits. III en Laetste Deel. Waer by gevoegt is Het Leven des Dichters
(Rotterdam 1764). - De biographie heeft een eigen paginering.
Zie boven, blz. 211.
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1740 een bundel Gedichten, en in 1743 een vertaling-in-verzen van Pieter Burmannus
3
Secundus' Intreereden over de Poëtische Verrukking.
Intussen was Smits op 27 september 1733 gehuwd met Kornelia Kloribus, al even
onbemiddeld als hijzelf. Het groeiend kindertal, ‘by de sobere inkomst van het Wynkantoor’
(blz. 20), baarde de dichter dan ook toenemende zorgen. Vandaar dat hij een aanstelling
aanvaardde ‘tot Kommissaris van de monstering der Oorlogschepen en Kommys ter
Recherche te Hellevoetsluis’ (blz. 21). Midden in de winter van 1746 op 1747 vertrok hij uit
Rotterdam ‘naer het barre Hellevoetsluis, gevolgt wordende door zyne Vrouw en vyf Kinders,
in het begin van de Bloeimaend daeraen volgende’ (blz. 23).
Daar legde Smits de laatste hand aan zijn stroomdicht De Rottestroom, dat in 1750 het
licht zag en dat hij opdroeg aan de Erfstadhouder Willem IV. Als dank voor deze opdracht
4
werd de dichter bevorderd tot ‘Contrarolleur van de Equipagie te Hellevoetsluis’. Verrukt
meende hij ‘hier mede nu alle hoeken te boven gestevend te hebben’ (blz. 27).
Maar zijn gezondheid ging in het ongezonde Hellevoetsluis achteruit, terwijl ook het
veeleisende controleren van schip na schip hem geen goed deed. Tot overmaat van ramp
werd hij einde maart 1752 - ‘aen boord komende van een Schip dat voor Hellevoetsluis op
stroom lag, om het uit te klaren’ (blz. 30) - door de scheepshond gebeten. Hoewel de hond
niet dol was, ‘zoo verwekte nochthans dit voorval, in onzen Dichter, eene zoo hevige
ontsteltenis en bekommering, dat hy kort daarna, door zware Koortsen geweldig wierd
aengetast, die hem wel haest niet alleen buiten staet stelden, om zyn beroep te kunnen
waernemen, maer ook het verstand telkens bedwelmden...’ (blz. 30). Na een maand gaf zijn
lichaam de strijd op. Nog geen vijftig jaar oud, stierf Dirk Smits op 25 april 1752, ‘nalatende
een bedroefde Weduw met zes onnoozele Kinderen, waervan het oudste maer 17 jaren en
het jongste nog geen 3 maenden bereikt had; zyn Lyk werd te Hellevoetsluis ter aerde
besteld’ (blz. 31).
Over Smits' dichterschap zegt Versteeg niet veel. Terloops deelt hij mee, dat zijn vriend
gemakkelijk verzen schreef en ‘de woorden hem als van zelve toevloeiden’ (blz. 9). Elders
vermeldt hij diens ‘groote afkeerigheit van al wat brommende en oneigen was’ (blz. 15).
Onder de vaderlandse dichters stelde Smits Vondel en Hoogvliet het hoogst: Vondel ‘dien
hy veel tyds in de hand had, aen welkers Lierzangen hy zich nooit kon verzadigen, en dien
hy gewoon was Vader of Grootvader te noemen’, en Hoogvliet wiens verzen ‘in zynen zin
onnavolgbaer (waren), daerin was iets, 't geen by geen andere Dichters te vinden is’ (blz.
38). Zoals wij zullen zien, valt beider invloed in Israëls Baälfegorsdienst dan ook duidelijk
waar te nemen.
Het meest boeiende aan Smits is voor Versteeg echter, dat deze nogmaals bewijst

3

Burmannus sprak zijn oratie De Enthusiasmo poetico op 10 september 1742 uit, bij de aanvaarding van
‘het gewone Hoogleeraerschap der Historyen, Welsprekendheit en Talen’ aan het Athenaeum in
Amsterdam. - Aangezien Smits geen Latijn kende, moest hij gebruik maken van een proza-vertaling die
de Amsterdamse koopman Josua van der Poorten voor hem had gemaakt. In zijn Opdracht-vers aan
Burman erkent Smits, dat hij de oratie bij het uitspreken niet volgen kon,

Dan, daer ik luisterde, verscheen
My van der Poortens noeste en wyze Taelgeleertheit,
Wiens helder fakkellicht my, veilig voor verkeertheit,
Het Roomsche heiligdom der Dichtkunst' deed betreén.
4

Versteeg tekent daarbij aan: ‘Eigentlyk luid de brief van aenstelling daervan, dat hy is aengestelt tot
Werfschryver van den Raed te Hellevoetsluis en Tegenboekhouder van den onder Equipagiemeester’
(blz. 27).
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hoe men ‘ook zonder de kennisse van vreemde talen, eenen zeer hoogen trap in de
Dichtkunde kan bereiken, en den naem van eenen uitmuntenden en grooten Dichter
verwerven’. Dat geldt in het bijzonder voor ‘een eeuw als de onze, waerin wy, door keurelyke
Vertalingen, in staet gesteld zyn, om een meenigte van de schoonste Dichtwerken der
oudheit in onze moedertale te lezen’ (blz. 32).

§ 2. De uitgaven
Dank zij Versteeg kennen wij zelfs de datum, waarop Smits' epos in het licht kwam: ‘den
27sten der Wynmaend van 't Jaer 1737’ (blz. 17). Het verscheen in een goed-verzorgde
editie in quarto, waarvan het titelblad (gedrukt in rood en zwart) luidt:
Israëls // Baälfegorsdienst, // of // Gestrafte Wellust; // Begrepen in drie boeken,
// door // Dirk Smits. // vignet // Te Rotterdam, // By Philippus Losel. MDCCXXXVII.
Platen bij de afzonderlijke boeken zijn er niet. De illustratie beperkt zich tot een vrij geslaagd
frontispice, door Jan Punt gegraveerd naar een ontwerp van de toen vermaarde schilder
Dionys van Nijmegen, die een vriend van Smits was. De dichter zelf schreef er een sonnet
bij, als Verklaring der Tytelprente.
Ongetwijfeld naar aanleiding van Smits' ontijdige dood en in het kader van het rouwbedrijf
om diens afsterven, ging Philippus Losel over tot het bezorgen van een tweede druk. Deze
verscheen in 1753, met het titelblad:
Israëls // Baälfegorsdienst, // of // Gestrafte Wellust; // Begrepen in drie boeken,
// door // Dirk Smits. // De tweede druk. // vignet // Te Rotterdam, // By Philippus
Losel, MDCCLIII.
De uitgave is geheel conform aan de eerste druk; alleen werden de daar in het voorwerk
aangegeven ‘Voornaemste drukfeilen’ nu verbeterd.

§ 3. De stof en de bronnen
De geschiedenis van Israëls Baälfegorsdienst behoort niet tot de meest bekende
Bijbelverhalen. In het Oude Testament wordt zij trouwens meer aangeduid dan verteld. Voor
de bijzonderheden, die er een samenhangend geheel van maken, zijn wij aangewezen op
de Antiquitates Judaicae van Flavius Josephus. Het is daarom wenselijk, hier allereerst een
overzicht te geven van de stof waarvan Smits in zijn epos is uitgegaan.

De stof
Als de Israëlieten op hun tocht uit Egypte de grenzen van zijn rijk naderen, maakt Balak, de
koning van Moab, zich daarover ernstige zorgen. Hij zendt boden naar de profeet Bileam in
Mesopotamië met het verzoek de indringers te komen vervloeken en zodoende hun magische
onoverwinnelijkheid te verbreken. In Numeri 22 t/m 24 wordt uitvoerig verteld, hoe Bileam
aan dit verzoek tracht te voldoen. Iedere keer echter dat hij een vervloeking wil uitspreken,
dwingt God hem die te wijzigen in een zegenspreuk. Vertoornd en teleurgesteld stuurt Balak
hem tenslotte terug naar zijn land: ‘Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar
zie, gij hebt ze nu driemaal geduriglijk gezegend’ (Numeri 24:10b).
Zonder overgang volgt daarop dan het begin van Numeri 25: ‘En Israël verbleef
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5

te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten; en zij nodigden
het volk tot de slachtoffers harer goden, en het volk at, en boog zich voor hare goden’ (vs.
1-2). Na deze uiterst summiere aanduiding van Israëls zonde wordt de rest van het hoofdstuk
gewijd aan een uitvoerige beschrijving van Gods straf voor deze afval: ‘Als nu Israël zich
koppelde aan Baäl-Peor [Baälfegor], ontstak de toorn des Heren tegen Israël...’ (vs. 3). Allen,
die aan de afgodsdienst hebben meegedaan, vinden de dood, hetzij door de hand van de
trouw-gebleven Israëlieten, hetzij door een van God gezonden pest. ‘Degenen nu die aan
de plaag stierven, waren vier en twintig duizend’ (vs. 9). Maar ook de Moabieten en
6
Midianieten ontkomen niet aan de afrekening. Onder leiding van de Godsheld Pinehas
maken de Israëlieten een einde aan hun volksbestaan (Numeri 31).
Tot dusver is er niets gebleken van enig verband tussen de mislukte pogingen van Bileam
om de Israëlieten te vervloeken en de Baälfegorsdienst die later volgde. Maar uit Numeri
31:16 blijkt, dat Bileam ook met die laatste te maken heeft gehad. Als Pinehas na zijn
overwinning zijn buit aan Mozes toont, vraagt deze hem: ‘Hebt gij dan alle vrouwen laten
leven? Zie, dezen waren door Bileams raad den kinderen Israëls om oorzaak der overtreding
tegen den Here te geven, in de zaak van Peor [ = Fegor], waardoor die plaag ontstond onder
de vergadering des Heren’. De vrouwen, die de Israëlieten tot afgodendienst hebben verleid,
verdienen de dood, en Mozes trekt daaruit de consequentie in zijn opdracht aan Pinehas:
‘doodt alle vrouw die door bijligging des mans een man bekend heeft’ (vs. 17b); de schuldigen
zouden daar zeker onder zijn.
Mozes spreekt dus over het verleiden van de Israëlieten tot afgoderij als ondernomen
‘door Bileams raad’. Dat suggereert het bestaan van een wel-overlegd plan, volgens hetwelk
de Moabitisch-Midianitische vrouwen en meisjes de Israëlitische mannen zó verliefd op zich
moesten maken, dat zij bereid waren God te verloochenen voor een bijslaap. Dat zou hun
verbond met Jahweh verbreken, zodat zij niet meer onoverwinnelijk zouden zijn voor hun
vijanden.
De Bijbel gaat niet verder dan deze suggestie. Maar Flavius Josephus weet te vermelden
dat zulk een plan inderdaad heeft bestaan, en verhaalt omstandig hoe de uitvoering daarvan
tot Israëls Baälfegorsdienst heeft geleid (Antiquitates Judaicae, lib. IV, cap. 6). Ook hij vertelt
eerst over de mislukte pogingen van Bileam om ten behoeve van koning Balak een vloek
op de Israëlieten te leggen. Maar bij hem geeft de profeet bij het afscheid-nemen een listige
raad aan de koning. Israël definitief vernietigen - zo houdt hij Balak voor - is onmogelijk,
omdat God Zijn volk beschermt. Maar het is wèl mogelijk, deze vijand tijdelijk in moeilijkheden
te brengen. Als Balak dat wil, moet hij de mooiste meisjes van zijn volk naar de legerplaats
van de Israëlieten sturen, met opdracht hun het hoofd op hol te brengen en dan te doen of
zij weer naar huis willen terugkeren. Slechts op één voorwaarde moeten zij bewilligen in
langer blijven en in de bijslaap: als hun minnaars zich van God afkeren en eer bewijzen aan
de goden van Moab en Midian. ‘Want zo zullen zij God vertoornen’, concludeert Bileam.
Zijn plan wordt geestdriftig aanvaard en volgens zijn aanwijzingen ten uitvoer gebracht.
Het succes is overweldigend. Als de meisjes doen of zij weer afscheid willen nemen, smeken
de Israëlieten hen voorgoed te blijven en hun vrouwen te worden.

5
6

Het dal van Sittim lig aan de Oostzijde van de Jordaan, bij zijn uitmonding in de Dode Zee.
De beide volksnamen worden hier vrijwel door elkaar gebruikt. Flavius Josephus (Antiquitates Judaicae
IV, cap. 6) deelt mee, dat de beide volken van oudsher met elkaar verbonden waren.
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De verleidsters verklaren zich daar in principe wel toe bereid. Maar dan moeten zij eerst het
bewijs hebben, dat hun minnaars het ernstig menen en zich niet na geboete lust weer van
hen zullen afkeren. Daarom vragen zij een onherroepelijke daad: de gezamenlijke aanbidding
van hun goden als onderpand van trouw.
In hun liefdesroes stemmen de Israëlieten in alles toe. Zij doen mee aan de afgodendienst,
eten mee van de offerspijzen - kortom, gedragen zich in alles zoals Israëlieten zich niet
gedragen mogen. Ook sexueel.
Om te trachten aan deze uitspattingen een einde te maken, roept Mozes hen in vergadering
bijeen. Maar de losgeslagen jongeren weigeren naar hem te luisteren. Namens hen verklaart
Zambri, dat zij zich bevrijd hebben van zijn tirannieke ge- en verboden, die een zwaarder
dienstbaarheid opleggen dan die van de Egyptenaren. Zij hebben hun eigen vrouw gekozen
en hun eigen God! Met deze uitdagende woorden trekt Zambri zich terug in zijn tent, waar
zijn Midianitische minnares Chosbi hem wacht.
Deze openlijke smaad aan God en aan Mozes is echter méér dan Phineas [ = Pinehas],
de kleinzoon van Aäron, verdragen kan. In heilige toorn trekt hij zijn zwaard, rukt de tent
van Zambri open en doorsteekt de beide gelieven in hun minnespel. Zijn voorbeeld vindt
navolging. Ook de andere God-getrouwe Israëlieten keren zich tegen de afvalligen. Daarmee
7
begint dan de straf-oefening, die wij reeds uit Numeri 25 kennen.

De bronnen
Dirk Smits volgt het verhaal van Flavius Josephus op de voet. Tot zijn bronnen hebben dus,
behalve de Bijbel, in ieder geval ook de Antiquitates Judaicae behoord. In welke van de
8
bestaande Nederlandse vertalingen hij die geraadpleegd heeft, valt niet uit te maken, maar
het lijkt niet onwaarschijnlijk dat hij de nieuwste zal hebben gebruikt: die van Willem Sewel.
Het doet er trouwens weinig toe. Belangrijker is het merkwaardige feit, dat hier een Bijbels
epos zijn stof grotendeels aan een profane bron blijkt te ontlenen. Men zou zich kunnen
afvragen, of Dirk Smits bij het bewerken van deze stof nog wel het recht had te spreken van
‘myn Bybeldichtnimf’, zoals hij in zijn exordium (blz. 2) doet. Maar dat is een vraag, waarover
noch hij noch zijn tijdgenoten zich druk blijken te hebben gemaakt. ‘Bileams raad’ werd in
de Bijbel vermeld; waarom zouden de bijzonderheden daaromtrent dan niet ontleend mogen
worden aan het werk van Flavius Josephus, dat wel vaker een waardevolle aanvulling op
de Oud-Testamentische verhalen geeft?
Heeft Dirk Smits daarnaast ook nog van secundaire bronnen gebruik gemaakt? Dat is
moeilijker vast te stellen. In tegenstelling tot de meesten van zijn voorgangers voorzag hij
zijn epos niet van voetnoten of bijlagen, waarin naar de benutte vakliteratuur wordt verwezen.
Doordat hij geen vreemde talen kende, was alleen die in het Nederlands voor hem
toegankelijk; het kan zijn dat hij dit heeft willen camoufleren door dan maar helemaal geen
literatuurverwijzingen op te nemen. Overigens krijgt men uit zijn epos niet de indruk, dat er
veel te vermelden zou zijn geweest; daarvoor houdt hij zich te nauw aan Flavius Josephus.
Er is echter één Nederlandse commentaar, waarvan ik meen dat Smits die inder-

7
8

In minder uitgebreide vorm wordt ook in Numeri 25 (vs. 6-8 en 14-15) over de dood van Zambri en Chosbi
door de hand van Phineas verteld. Daar luiden de namen echter: Zimri, Kozbi en Pinehas.
Zie boven, blz. 178.
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9

daad gebruikt heeft: de Mozaize Historie der Hebreeuwse Kerke van Willem Goeree. Op
zichzelf al kan men zich moeilijk voorstellen, dat in de eerste helft van de 18de eeuw een
episch dichter zijn stof aan de Mozaïsche boeken zou hebben ontleend, zonder na te slaan
wat daarover in het befaamde werk van Goeree te vinden was. Maar voor Smits was er nog
een bijzondere aanleiding om dit te doen. Zijn bewonderde vriend Hoogvliet was hem daarin
voorgegaan en had er voor Abraham de Aartsvader veel profijt van gehad. Misschien heeft
deze zelfs de aandacht van zijn jongere kunstbroeder op Goeree's werk gevestigd, toen hij
hoorde dat Smits met de epische bewerking van Mozaïsche stof bezig was.
Bij Goeree komt de historie van Israëls Baälfegorsdienst aan de orde in hoofdstuk 25 van
het vierde deel (blz. 642 vv.) Allereerst wijst hij erop, dat er grote onzekerheid bestaat over
de vraag, wie of wat de bewuste god geweest is en op welke manier hij werd vereerd. Allerlei
meningen en opvattingen worden vermeld, waaraan Goeree overigens niet veel gewicht
hecht. Het meest positief is hij in de volgende passage:
Zoo men nu onderzoekt, wie deezen Baal-Peor geweest zy, men kan van
10
deeze Koppeling naauwlijx anders denken; of dit is een Schandelijke
Vermenging, en zeer Vuyle Offerdienst van Vrouwen geweest: Naadien veele
niet en twijffelen of Baal-Peor is Priapus geweest, die Onbeschofte Afgod, welke
met een groot en uytgespannen Teellid, wel 't meest van de Vrouwen Gediend
wierd. Doch hy schijnd hier Baal-Peor by-genoemd van de Hoogte of Berg Peor,
Num. 23:28, op welke hy Gediend wierd, en aldaar zijn Huys of Tempel had, die
daar van Beth-Peor genoemd was; Deut. 3:29. Hy wierd van de Moabiten en
Midianiten Geëerd; en was moogelijk de zelve met den Afgod Chamos, waar
11
van Jer. 48:7. gerept wordt.
Bij Smits vinden wij deze opvatting terug. Ook hij interpreteert Baälfegor als: Baäl die op
de berg Fegor vereerd wordt en daar zijn tempel heeft; in overeenstemming daarmee laat
hij de afgodische offerdienst zich daar afspelen. En ook hij identificeert Baälfegor blijkbaar
met Priapus. Al laat hij in zijn beschrijving alle ‘gruwlen’ weg, toch wordt wel duidelijk dat hij
zich de offermaaltijd na de Baäl-dienst indenkt als een orgie van overdaad en wellust, waarbij
de geslachtsdaad niet minder tot het feest behoort dan het eten van de offerspijs.
- Er rest in verband met de bronnen tenslotte nog een laatste vraag. Hoe moet Smits'
vreemde manier van doen met de eigennamen worden verklaard? Die namen zijn namelijk
in de Statenvertaling en bij Flavius Josephus niet geheel gelijkluidend; Josephus komt op
dit punt meer met de Vulgaat overeen. Er mocht worden verwacht, dat een Remonstrant
als Smits zich zonder meer aan de namen van de Statenvertaling zou hebben gehouden.
Maar dat doet hij slechts ten dele. Voor de afgod van de Moabieten en voor de profeet uit
12
Mesopotamië wijkt hij daarvan af. De eerste noemt hij niet ‘Baäl-Peor’, maar Baäl-fegor,
de laatste niet ‘Bileam’, maar Balaäm. Waarom eigenlijk? Het lijkt mij niet helemaal
uitgesloten, dat voor de muzikaal gevoelige Smits klank- en vloeiendheidsoverwegingen
een rol hebben gespeeld; de gekozen namen zijn inderdaad melodieuser. Maar ik geloof
toch niet, dat wij daarin

9
10
11
12

Zie boven, blz. 228.
Bedoeld wordt de ‘koppeling’ waarvan sprake is in Numeri 25:3: ‘Als nu Israël zich koppelde aan
Baäl-Peor...’.
[W. Goeree], Mozaize Historie.., deel IV, blz. 644.
Deze naam komt bij Josephus niet voor. Hij wordt echter door Goeree genoemd als nevenvorm van
Baäl-Peor en Beël-Phegor (Vulgaat).
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de primaire oorzaak van zijn tweeslachtige nomenclatuur moeten zoeken. Veeleer ben ik
geneigd die te beschouwen als een hulde-gebaar van Smits naar de dichter, aan wie hij
indirect de keuze van zijn stof te danken had en die als het ware op de achtergrond van zijn
epos staat. Die dichter was Vondel.

§ 4. Vondel op de achtergrond
Want ook Vondel heeft - terloops, maar vrij indringend - aandacht aan Israëls Baälfegorsdienst
besteed. Dat doet hij in zijn tragedie Salomon (1648), waarin het gaat om eenzelfde motief.
De oude koning Salomo staat zózeer onder invloed van zijn jonge favoriete, prinses Sidonia,
dat hij haar niets kan weigeren. Hij heeft zelfs toegestemd in de bouw van een heidense
tempel voor haar goden en die van zijn andere uitlandse vrouwen. Maar nu eist Sidonia van
hem, dat hij bij de inwijding van die tempel met haar zal deelnemen aan het offer voor Astarte.
In een moment van hartstochtelijke vervoering belooft hij haar dit te zullen doen. De profeet
Sadock stelt daartegenover echter het verbod van God: ‘Een Vorst ontzie, zijn bedt ten
dienste, Godt te grieven’ (vs. 1241). En zo wordt Salomo heen en weer geslingerd in een
ontzaglijke tweestrijd: ‘Helaes, ick voel een' storm, een onweêr door mijn zinnen. // Hier
buiten dreightme Godt, Sidonia daer binnen...’ (vs. 1348-1349). Totdat tenslotte Sidonia het
wint. Samen met haar zwaait de koning het wierookvat voor het altaar van Astarte. En:
‘Godts gramschap berst met donder uit de lucht’ (vs. 1659).
De parallellie tussen de afval van Salomo en die van de Israëlieten in Sittim is manifest.
En zij wordt nog versterkt door het feit, dat Vondel prinses Sidonia haar ‘bedgenootschap’
(vs. 1437) aan Salomo laat weigeren, tenzij hij met haar aan het offer deelneemt. Het is dan
ook begrijpelijk, dat hij in de rei na het derde bedrijf de aandacht op deze overeenkomst
vestigt. In pregnante verzen schetst hij de situatie in de vallei van Sittim:

1025

1030

1035

1040

Keer:
Ga heen, bekrijgh (sprack Balaäm
Tot Balack) 's vyants tenten
Met zwaert, noch dreigementen;
Maer zetze in brant door minnevlam,
En vier van Joffrenoogen.
De schoone jeught van Madian
13
En Moab trede in een gespan.
De braefste dochters togen
Te velde op dien Waerzeggers raet,
Om harten te veroveren,
En herssens te betoveren,
14
Met mijnen, loncken, en gelaet.
De bloem der Jongelingen
Bejegentze aen de legerpoort,
En kan, door 't lief gezicht bekoort,
Zijn hartstoght niet bedwingen.
Een ieder liefkoost zijn Heidin,
Die midden onder 't vleien
Zich veinst te willen scheien.
't Hebreeusche bloet, te zoet op min,

13
14

trede in een gespan: smede een komplot.
mijnen: gelaatsuitdrukkingen (Frans: ‘mines’); gelaet: manier van doen.
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Belooftze trouw met smeecken.
1045 O list! o vrouwetreken!

Tegenkeer:

1050

1055

1060

1065

Indien het hart niet anders peinst
Dan mont en lippen uiten;
Men kent geen' knecht van buiten:
Bemint en spreeckt ghy ongeveinst;
Zoo sterck uw woort met daden,
En nuttigh tot een klaer bewijs
15
Een' zelven disch, en offerspijs.
De minnaers staen beladen
Om zulck een antwoort, al te straf.
Wie brantmerckt zijn geweten,
Aen Baäls disch gezeten,
En zweert zijn' Godt voor Baäl af?
Hoe worstelen de zinnen!
16
Hier valt in 't hart een felle slagh,
Om 's hemels vloeck, en 's Joffers lach.
Wat zijde zal dit winnen?
D'onzichtbre Godtheit zit te hoogh:
De jeught is brusk en teder:
Zy wanckelt hene en weder.
De zichtbre schoonheit speelt in 't oogh,
En leertze op Fegor knielen.
O plaegh van mannezielen! (WB V, 416-417)

In de eerste van deze beide strofen houdt Vondel zich precies aan het verhaal van Flavius
Josephus. Maar in de tweede voegt hij een element toe, dat bij deze ontbreekt: de ontsteltenis
van de Israëlitische jongemannen om de eis van de meisjes, en hun zware tweestrijd ‘Om
's hemels vloeck, en 's Joffers lach’. Beide vinden wij bij Smits uitvoerig terug, en er kan
nauwelijks twijfel aan bestaan, dat hij deze motieven aan Vondel te danken heeft. Want ook
op een ander belangrijk punt blijkt zijn uitbeelding van de gang van zaken afhankelijk van
de voorstellingswijze in de Salomon. Ik bedoel hier de manier waarop aan de afgod eer
bewezen wordt. In Vondel's drama worden er bij de ingang van de tempel een paar duiven
geofferd; vervolgens voert Sidonia de oude koning naar binnen, tot vóór het beeld van
17
Astarte, drukt hem het wierookvat in de hand en zegt hem de gebedswoorden voor. Smits,
die in zijn bronnen geen aanwijzingen vond voor een beschrijving van de Baälfegorsdienst,
neemt dit vrijwel onveranderd over. Alleen vervangt hij het duiven-offer door een offer van
stieren en bokken op zeven brandaltaren in de open lucht, overeenkomstig Numeri 23:1-2,
14, 29-30. Maar naar zijn voorstelling staat er óók een altaar voor het beeld van Baäl in de
tempel, en daarheen voeren na het brandoffer de heidense meisjes hun minnaars om het
wierookvat te zwaaien en de rituele woorden uit te spreken ‘die Baäls lof verhoogen’ (blz.
45).
Als wij eenmaal attent zijn geworden op Smits' schatplichtigheid aan Vondel, ontdekken
wij daarvan ook minder aperte sporen. Onmiddellijk voordat de heidense meisjes na de
eerste kennismaking veinzen weer afscheid te willen nemen, vinden wij

15

16
17

Vs. 1046-1052 bevatten het antwoord van de meisjes op de trouwbeloften van de Israëlieten: ‘Als gij in
uw hart maar niet anders denkt dan uit uw woorden blijkt! Men kan bij een jongeman niet afgaan op wat
hij zegt. Als gij in uw liefde en woorden oprecht zijt, bewijs dat dan met daden, en neem aan onze
offermaaltijd deel’.
Hier valt... slagh: hier wordt in het hart een felle strijd gevoerd.
Salomon, vs. 1632-1655 (WB V, 438).
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bij Smits de regel: ‘Elk streelt en strookt en kust zyn vleijende Heidin’ (blz. 15). Deze regel
is kennelijk een rechtstreekse echo op die van Vondel in vs. 1040 van zijn rei: ‘Een ieder
liefkoost zijn Heidin’ - vooral wanneer wij in aanmerking nemen dat ook bij Vondel daarop
het geveinsde afscheid volgt. - Duidelijker nog is de samenhang tussen het sophisme,
waarmee enerzijds Salomo en anderzijds de verliefde Israëlieten zichzelf trachten gerust te
stellen over de gevolgen van hun afval. Afgoden bestaan niet, zo redeneren zij, en dus kan
God het hun niet kwalijk nemen wanneer zij een gebaar maken dat niets betekent. ‘Uw wijze
Godtheit keer' zich aen geen hantvol smoocks. // Wy wijden u het hart, en niet een luttel
roocks’, zo bidt Salomo (Salomon, vs. 1578-1579). En de verliefde jongelingen stellen: ‘Wat
Baäls dienst' belangt, dat 's niet dan jokkerny // En enkel kinderspel, dat God' niet kan
mishagen’ (blz. 33).
Er zouden wel meer overeenkomsten aan te wijzen zijn. Maar deze enkele voorbeelden
doen genoegzaam uitkomen, dat Dirk Smits de geschiedenis van de Baälfegorsdienst als
het ware vanuit de Salomon gelezen en geïnterpreteerd heeft. Dat maakt het zo goed als
zeker, dat de lectuur van Vondel's drama primair is geweest. Eerst door de rei na het derde
bedrijf is de belangstelling van Smits voor de analoge historie in het dal van Sittim gewekt.
Daarbij zullen hem aanvankelijk vooral de aarzeling en de tweestrijd van de betrokkenen
geboeid hebben. Later raakte dit aspect, dat noch in het Bijbelboek Numeri noch bij Flavius
Josephus terug te vinden is, wat meer op de achtergrond, al bleef het in Smits' bewerking
een rol spelen.
In zoverre kunnen wij zeggen, dat ook de Salomon van Vondel tot de bronnen van Smits'
Baälfegorsdienst behoort. En ik meen dat het daaraan moet worden toegeschreven, dat
deze - bewust of onbewust - de twee namen uit zijn epos, die in de rei van Vondel voorkomen,
18
in hun Vondeliaanse vorm handhaaft: Balaäm en Fegor.

§ 5. Het voorwerk
Het voorwerk kenmerkt zich door het feit, dat alle onderdelen de versvorm vertonen.
Achtereenvolgens treffen wij aan: een opdracht-vers, zes drempeldichten, en een Voorzang.

Het opdracht-vers
In een gedicht van 64 regels draagt Dirk Smits zijn werk op Aen de Deugdt. Het vers is
gebaseerd op de tegenstelling tussen deze destinataire en de ondeugd die in het haar
opgedragen epos bezongen wordt:
Gedoog, zoo u ooit kunsten streelden,
Dat ik dees schildery,
Al krielt ze van onkuische beelden,
Uw' kuischen tempel' wy'...

Het donker van Israëls val zal de luister van de Deugd des te stralender doen uitkomen. En
daarom:
Al ziet ge 'er de ondeugdt, gansch verwildert,
Uwe eer vertreên in 't slyk,
Ze is echter tot uwe eer geschildert,
Tot aenwas van uw ryk.

18

Zie het citaat op blz. 332-333, resp. vs. 1024 en 1066.
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Vreemd genoeg is deze opdracht niet in overeenstemming met wat Smits in het epos-zelf
doet en zegt. Daar draagt hij tot tweemaal toe zijn werk aan God op: eenmaal in het exordium
19
en eenmaal in de epiloog. Dat is een inconsistentie, die zich niet laat goedpraten met de
opmerking dat de Deugd een dienares van God is, zodat opdragen aan Haar neerkomt op
opdragen aan God. In het opdracht-vers wordt de Deugd zelfstandig voorgesteld, zózeer
zelfs dat zij ‘bevallige Aertsgodin’ heet en een eigen tempel heeft. Smits voert hier zijn lezers
in de licht-maniëristische sfeer van een Christelijk allegorisme, dat onverenigbaar is met
geest en toon van het daarop volgende epos. Het pleit tegen zijn dichterlijke fijngevoeligheid,
dat hij dit niet heeft ingezien.

De drempeldichten
De lofdichten stammen - zoals te verwachten valt bij de eerste bundel van een dichter die
nog naam moet maken - alle uit de locale vriendenkring van Dirk Smits. Voorop gaat de
vriend en adviseur van Natura et Arte, Arnold Hoogvliet; daarna volgen de leden van het
genootschap; een enkele buitenstaander sluit de rij af. Deze laatste is Joachim Oudaen,
kleinzoon en naamgenoot van de befaamde dichter-Collegiant.
Het meest opmerkelijk is de trouw van Natura et Arte. Alle leden hebben voor Smits' boek
hun bijdrage geleverd: Willem van der Pot, Nikolaes Versteeg, Frans de Haes, Adriaen van
der Vliet. Alleen Willem Suderman vinden wij onder hen niet terug, maar deze was in 1730
20
als Remonstrants predikant naar Tiel vertrokken en daarmee voor het Genootschap verloren
gegaan.
Uit de drempeldichten blijkt, dat Smits' vrienden wisten van diens langdurige arbeid aan
zijn epos. Zowel Hoogvliet als Frans de Haes zinspelen daarop.

De Voorzang
‘Voorzang’ heeft hier geen andere betekenis dan: Voorrede in verzen. In de 144 regels van
deze ‘zang’ legt de dichter verantwoording af van de wijze waarop hij zijn taak heeft verricht.
De rijmvorm is een ludieke bijkomstigheid, waarmee hij de faam als moeiteloos versificator
21
wilde waarmaken, die hij onder zijn vrienden had.
In de Bijbel - aldus de Voorzang - wordt vaak het kwaad beschreven, ter waarschuwing
voor de gevaren daarvan. Naar dat voorbeeld heeft de dichter zijn onderwerp gekozen, en
besloten
Om op te zingen hoe 't weêrspannig Israël,
Op Fegor, Godt verzaekte.

Na de voornaamste Bijbelplaatsen te hebben genoemd, waar over deze afval gesproken
wordt, moet Smits echter vaststellen dat er geen zekerheid bestaat omtrent de vraag

19

In het exordium als volgt (blz. 3):

Opdat myn zang, dien 'k U, o Vorst der Englen, wy',
Schoon ik van gruwlen zing, uw' naem tot eer gedy'..
En in de epiloog (blz. 99):

Myn feestdicht is ten eind': 'k ontspan de bybelsnaren,
En offer u, o Godt, myn' zang en vingerspel.
20
21

K.H. de Raaf, Het album amicorum van W. van der Pot, in: Rotterdamsch Jaarboekje 1922 (Rotterdam
1922), blz. 33-45. De mededeling over Suderman op blz. 36.
Zie boven, blz. 327.
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Wie Baälfegor was die Isrel uit deed spatten,
En hoe zyn dienst bestondt.

Daarop volgen een 40-tal regels, waarin kort de voornaamste opvattingen en gissingen van
de geleerden worden samengevat. Tegen deze achtergrond van onzekerheden zal men
begrijpen, zo betoogt hij, dat hij zich daaraan niet gebonden heeft gevoeld:
Des doopten we in de verf van velerlei gedachten,
Ons teeder dichtpenseel,
En mengden die dooreen, op 't voorgestelt panneel,
Zoo als wy 't voeglykste achtten.

Dat die ‘velerlei gedachten’ merendeels aan Vondel ontleend waren, zegt hij er niet bij. Wel
legt hij er de nadruk op, dat hij bij het beschrijven van de gruwelen op het Baälsfeest de
betamelijkheid niet uit het oog verloren heeft:
Doch zorgden dat wy al wat schaên kan aen 't gezicht
Met schaduwen bekleedden.

Daarentegen heeft hij breed-uit de straf getekend, die op de zonde volgt:
Dan hoe door 's Hemels wraek die godvergeten vreugdt
Verstrooit is en verwildert
Heb ik uitvoerig op den voorgrondt afgeschildert,
Ten spiegel' voor de jeugd'.

Met een beroep op de welwillendheid van predikanten, historici, kunstkenners en dichters
biedt de auteur op deze basis zijn werk aan het publiek aan.
Ik ben er niet in geslaagd, de bron van Smits' geleerdheidsvertoon over Baälfegor
en zijn dienst te achterhalen. Veel van wat hij vermeldt, vindt men op de
22
aangegeven plaats in de Mozaize Historie van Goeree, maar daar worden
minder namen genoemd. Een primaire bron, ook voor Goeree, is ongetwijfeld
het standaardwerk De theologia gentili (Amsterdam 1641) van G.J. Vossius
geweest, waarvan lib. II, cap. VII gewijd is aan de problematiek van ‘Baal-Peor,
sive Beel-Phegor’. Maar Smits kende geen Latijn, en bovendien noemt hij Vossius
als één van de geleerden die in zijn bron werden vermeld. Er moet dus naast
Goeree nog een ander Nederlands naslagwerk hebben bestaan, waaruit hij
blijkbaar heeft geput. Tenzij een van zijn Latijn-kennende vrienden hem te hulp
gekomen is en te zijnen behoeve, eventueel uit meerdere bronnen, de gegevens
23
bijeengezocht heeft die hij nodig had. In het verband van ons onderzoek is de
herkomst van Smits' kennis over het Baälfegor-probleem overigens van weinig
belang, omdat hij er blijkens zijn Voorzang voor zijn epos geen gebruik van
gemaakt heeft.

§ 6. Inhouds-overzicht
Hoe heeft nu Dirk Smits de gegevens, die hij uit de Bijbel, Flavius Josephus, Goeree en de
Salomon had bijeenverzameld, tot een epos verwerkt?

22
23

Zie boven, blz. 330-331.
Zoals Josua van der Poorten de inaugurele rede van Burman voor hem had vertaald (zie boven,
blz. 327, noot 3).
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Boek I (exordium) (50 regels; blz. 1-3)
In de propositio stelt de dichter zijn nieuwe onderneming tegenover zijn vorige werk. Tot
dusver heeft hij in zijn bruiloftsdichten ‘kuische’ liefdesfeesten bezongen, maar
Nu lust het myne kunst' een bruilofttoon te slaen,
Daer zonde en snoode min ten dartlen reije gaen
En Godt, de Bron des heils, bespotten en verstoren.
(blz. 2)

Alvorens dit nader toe te lichten, onderbreekt Smits hier zijn propositio voor een ‘Aenspraek
aen de Jongkheit’, aan wie de bewuste geschiedenis ten spiegel en ter waarschuwing wordt
voorgehouden. Eerst daarna volgt de aankondiging van zijn onderwerp, waarbij de dichter
tevens meedeelt dat zijn ‘Bybeldichtnimf’ bij het beschrijven van de zonde de eerbaarheid
niet uit het oog zal verliezen: ‘Nu zal zy spreken, dan uit eerbre schaemte zwygen’ (blz. 2).
De invocatio, waarin ook een dedicatio is verwerkt, vraagt God om bijstand bij het werk,
‘Opdat myn zang, dien 'k U, o Vorst der Englen, wy', //Schoon ik van gruwlen zing, uw' naem
tot eer gedy..’ (blz. 3).
Het meest opmerkelijke van dit exordium is, dat het zo nauwkeurig bij dat van
Abraham de Aartsvader aansluit. Ook Hoogvliet begint zijn propositio, naar
vermeend Vergiliaans model, met een verwijzing naar zijn vroegere werk. Ook
hij last een ‘Aanspraak’ in, zoals die in een exordium niet thuis hoort. Wanneer
wij dan zien, dat de allocutio van Smits ‘aen de Jongkheit’ in de context volkomen
overbodig is, gaan wij vermoeden dat zij slechts aangebracht werd omdat
Hoogvliet er een had en zijn Rotterdamse navolger meende daarin een episch
kenmerk te moeten zien.

Boek I (narratio) (774 regels; blz. 3-36)
Zoals de narratio van de Abraham inzet met een descriptio loci, zo ook die van Smits' epos.
De beschrijving geldt het dal van Sittim, waar de Israëlieten zich hebben gelegerd om enige
tijd rust te nemen. De vermelding van ‘rust’ is voor de dichter aanleiding om daaraan een
bespiegeling vast te knopen over de ‘Gevaerlykheit der rust'’: ledigheid is immers des duivels
oorkussen.
24

Ook die bespiegelende onderbreking is typisch Hoogvlietiaans. In Smits' eerste
Boek komen dergelijke interrupties van het verhaal veelvuldig voor. Naarmate
de actie toeneemt, nemen zij vervolgens in frequentie af.
Balak, de koning van Moab, die zich door de aanwezigheid van de Israëlieten bedreigd voelt,
besluit de raad van Balaäm te volgen,
En 't leger der Hebreen niet in den schild' te varen,
Met stormtuig of gewelt van zwaerdt en speer' en schicht';
Maer met de schoonheit van het jeugdig aengezicht,
Met dartle lonken en wellustige gebaren
5 Der Midiänsche jeugd' en Moäbs maegdescharen. (blz. 5)

Met dat doel worden alle mooie meisjes uit Moab en Midian ‘ten hoof gedagvaert’ (blz. 5).
Met enthousiasme wordt aan die oproep gehoor gegeven; ook de vorsten staan graag hun
dochters af. De hofstad wordt een verzamelplaats van vrouwelijk schoon, en de koning
verhoogt deze schoonheid nog met giften van kleding en sie-

24

Zie boven, blz. 251.
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raden. Ook zorgt hij voor de uitrusting van een karavaan, beladen met gouden vaatwerk en
met de edelste spijzen en dranken. Tenslotte neemt hij zijn tot vertrek gereedstaand nieuwe
leger de parade af,
25

En voelt zelf hoe 't gelaet dier prachtige Jongkvrouwen
Een jeugdig vuur verwekt in zyn bevrozen bloedt..
(blz. 8)

Dan begeeft de stoet zich op weg: ‘Waer dit aenminnig heir zyn dartle voeten zet, // Verliest
het veldt zyn' glans, 't gebloemt zyn frissche kleuren, // De lely al haer wit, de roos haer' blos
en geuren...’ (blz. 9).
Ik acht het niet uitgesloten, dat Smits hier een analogie bedoeld heeft met de
tocht van Jezus naar de Jordaan voor Zijn doop (Joannes de Boetgezant III,
26
275-290). Maar terwijl Jezus' tocht er een is van komend heil, brengen de
meisjes verderf. Onder Zijn voeten komt de natuur tot vernieuwd leven, onder
de hare sterft zij af: de bloemen verliezen hun kleuren en geuren. - Het is echter
ook mogelijk, dit laatste figuurlijk op te vatten en te interpreteren als: de natuur
blijft daar zó ver bij ten achter, dat zij glans- en kleur- en geurloos lijkt.
Als de Israëlieten de schone stoet zien aankomen, denkt niemand eraan, die tegen te houden.
Men haalt ‘met open hart en arm' de dartelende reijen’ (blz. 10) binnen. Deze verspreiden
zich door de hele legerplaats en spelen met toenemend succes hun verleidend spel:
De wufte jeugdt, hoe kloek ten oorloge uitgerust,
Verwerpt helmet en speer en laet zich 't zwaerdt ontglippen,
Om 't eereloos genot van vreemde vrouwelippen.
(blz. 11)

Tevergeefs laat Mozes de waarschuwing horen: ‘Gods kinders passen by geen goddeloos
geslacht’ (blz. 13). Niemand luistert naar hem:
Elk streelt en strookt en kust zyn vleijende Heidin,
En smeekt om hare gunst en zoete wedermin.
(blz. 15)

Opeens doen de meisjes echter, of zij slechts een kort bezoek hebben gebracht en nu weer
afscheid willen nemen. Diep teleurgesteld, smeken de Israëlieten haar te blijven, waarbij zij
zich laten vervoeren tot beloften van huwelijk en eeuwige trouw. Een Midianitische
vorstendochter stelt dan namens de bezoeksters de voorwaarde waarom alles begonnen
is:
Wilt slechts, indien ge uw min op 't krachtigst wilt betuigen,
Met ons, op Fegors kruin, voor Baäl nederbuigen.
(blz. 21)

Zo niet, ‘... wy trekken heen, zoekt dan uw' wellust vry, // Naer uwer Vadren wet, in dorre
woesteny’ (blz. 22).
Algemene ontzetting bij de Israëlieten over deze eis! Ontzetting, die tot een geweldige
tweestrijd voert:
Wie durft nu om de min zyn' trouwen Godt onteeren?
Wie kan nu om zyn' Godt zyn minnares versmaên?
(blz. 22)

25
26

gelaet: voorkomen.
Zie Deel I, blz. 649.
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Het komt tot felle betogen over en weer. Pinehas, de kleinzoon van Aäron, doorziet het
verraderlijke spel van de meisjes en roept zijn makkers toe met haar te breken. Een andere
Israëliet getuigt hartstochtelijk van zijn tweestrijd, maar eindigt met zich bij Pinehas aan te
sluiten. Zijn voorbeeld vindt navolging; veel jongemannen ‘Verlaten in der yl de zy van hun
heidinnen // En brengen bevend' zich hun wanbedryf te binnen’ (blz. 28).
Maar er zijn ook velen, die niet tot bezinning komen of die op het beslissende moment
toch weer voor de verlokking van hun minnares bezwijken. Tot hen behoort Zimry, die in
hete liefde is ontvlamd voor de Midianitische vorstendochter Kosby. Ook hij schrikt even
terug voor het vereren van een afgod. Maar opgelucht maakt hij gebruik van de uitweg, die
een van zijn vrienden hem biedt met het sophisme dat God niet toornig kan worden over
het dienen van Baäl, als Baäl niet bestaat (blz. 33).
Onderwijl is het nacht geworden. De kleine groep van Pinehas eert God ‘met gejuich en
schelle vreugdepsalmen’ (blz. 35). De meerderheid van de Israëlieten heeft zich bij de
meisjes te slapen gelegd. Smits schijnt te willen suggereren, dat deze zich aan hun minnaars
onthouden, totdat de volgende dag het gemeenschappelijke offerfeest zal zijn gevierd. Erg
duidelijk is hij op dit punt echter niet, omdat hij alle aanstoot vermijdt en dus over geslachtelijke
gemeenschap niet spreekt.

Boek II (684 regels; blz. 37-66)
De volgende morgen kleden de meisjes zich op het mooist, en tooien zich met bloem- en
mirtekransen voor het Baälsfeest. Harpen en schalmeien roepen op tot deelname aan de
processie. Een van de meisjes, die als priesteres van Baäl zal fungeren, stelt zich aan het
hoofd van de stoet:
Zy had haer ryzig hoofdt gehult met roode rozen,
Een dartle minnedrift deed hare wangen blozen;
Het los en zwierig kleedt, dat om haer lichaem hong,
Dreef met een' langen sleep' langs de aerde waer zy gong.
(blz. 42)

Zo komt men op de top van de Fegor, bij de tempel van Baäl. Op zeven altaren worden daar
witte stieren en bokken geofferd, en dan volgt voor de Israëlieten het fatale moment van
hun afval. Eén voor één worden zij door hun minnares naar het binnen-altaar geleid
27
waarachter het beeld van Baäl staat, om dat met wierook en gebeden te eren. Hun reactie
is verschillend, maar het resultaat hetzelfde:
Dees buigt gewillig neêr, die voelt, in zyne ziel',
Een vrees, een' killen schrik, die hem terug doet treden.
Maer 't lonken en gestreel, de tranen en gebeden
Der dartle vrouwen doen de vonken van den gloed
5 Der vaderlyke deugd', die in 't Hebreeuwsche bloedt
Noch blyven smeulen, in een' oogenblikk' verdooven.
Elk weet haer' minnaer' haest alle achterdocht te ontrooven,

27

Smits noemt dit beeld

zoo onkuisch en snood en dartel voor 't gezicht,
Zoo toegestelt om elk in 't kwaedt te doen verwilderen,
Dat wy ons schamen 't in ons dichttafreel te schilderen.
(blz. 43)
Hij denkt hier ongetwijfeld aan ‘die Onbeschofte Afgod... met een groot en uytgespannen Teellid’, waarover
hij bij Goeree gelezen had (zie boven, blz. 331).
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Des zwaeit hy, onbeschroomt en los en wuft te moê,
Den snooden afgod' het vervloekte reukwerk toe,
10 En baeuwt, terwyl hy op zyn knien legt neêrgebogen,
De oneerbre woorden na die Baäls lof verhoogen.
(blz. 45)

Om deze afval rouwt de hemel bijna evenzeer als indertijd om de zondeval van het eerste
mensenpaar. Dirk Smits voert in dit verband, naar het voorbeeld van Hoogvliet, enkele van
Gods Eigenschappen als zelfstandige gestalten ten tonele. Zijn Liefde zucht en klaagt, Zijn
Goedertierenheid zit verstomd van rouw, Zijn Barmhartigheid bloost van schaamte om zulk
een gruwel (blz. 46). Op de Fegor denkt men echter niet aan God. Daar volgt nu op de
offerdienst de offermaaltijd, met allerlei voor de Israëlieten onreine spijzen. Het wordt een
uitgelaten en bandeloos feest, waarbij sommige meisjes de wapenrusting van hun minnaars
aantrekken en dezen zich hullen in vrouwenkleren. Andere afvalligen beroemen zich op het
verzet, dat zij ook vroeger al tegen Mozes en zijn overdreven wetten hebben durven plegen;
Zimry doet als van een heldendaad het verhaal van de aanbidding van het gouden kalf.
Het feest ontaardt in een orgie, waarop de dichter niet nader wil ingaan. In plaats daarvan
laat hij Zimry aan zijn minnares Kosby vragen, te vertellen hoe haar vriendinnen en zij ertoe
gekomen zijn zóveel gunst en liefde aan de Israëlieten te besteden. Zij doet dan het verhaal
van Balaäm's mislukte vervloekingspogingen en van zijn raad aan koning Balak om ‘u door
't lieflyk zoet der minnekozery', // En minnelyk onthael te troonen op zyn zy’ (blz. 64).
Op deze wijze conformeert Smits zich aan de traditie, dat een epos mediis in
rebus moet beginnen en het verhaal van het vroeger-gebeurde op een later
tijdstip (bij voorkeur aan een maaltijd) dient te worden ingelast.
Onderwijl is de nacht gedaald. Nieuwe driften laaien in de offervierders op:
De feestspys lag verstrooit, de ontmenschte menschen wroetten
En woelden, als gediert dat reên noch zeden kent.
Dus liep dit offerfeest vol gruwelen ten end'.
(blz. 66)

Boek III (784 regels; blz. 67-100)
In de pracht van Zijn hemels paleis zit God ten troon. Om Hem heen verzamelen zich de
‘Hemelgrooten, Magten, // En Heerschappyen, die Gods wil en wet betrachten’,
Opdat zy hooren, hoe 't weêrspannig Israël
Zich tegen 's Hemels wil en wetten heeft vergrepen,
En welk een strenge straf dat misdryf na zal slepen.
(blz. 69)

In ademloze stilte luisteren zij toe, als God hun Zijn besluit meedeelt:
Al myn Langkmoedigheit heeft nu 't gedult verloren,
Zy, die zoo yvrig voor 't vergryp van 't menschdom pleit,
Beval de gansche zaek aen myn Rechtvaerdigheit,
En myn Rechtvaerdigheit, die, hier en ook op aerde,
5 Myn' rechterstoel bekleed, wil dat men, met den zwaerde,
De onreine telgen uit 's Aertsvaders stamboom' snoeij',
En door verterend vuur al 't heilloos loof verschroeij'.
(blz. 71-72)
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Wanneer God is uitgesproken, vangt de hemelse muziek weer aan, die voor Zijn stem verstild
was. En ook de Engelen doen zich weer horen:
Het koor der Engelen zong: Heilig is de Heer!
Voor zyn Rechtvaerdigheit is de ondeugdt nergens veilig;
Rechtvaerdig is de Heer en heilig! heilig! heilig!
(blz. 72)

De beschrijving van het Hemelpaleis is ontleend aan Abraham de Aartsvader.
Als Hoogvliet aan het begin van boek II voor het eerst de Hemelraad invoert,
28
leidt hij dat in met een evocatie van de Hemelstad en het Hemelpaleis. Dirk
Smits beperkt zich tot het paleis. Maar hij laat daarin een andere Hemelraad
bijeenkomen dan Hoogvliet, bij wie deze Raad bestaat uit Gods Eigenschappen.
De Hemelraad, die Smits beschrijft, komt overeen met die van Vondel in Joannes
de Boetgezant en met de ‘Vrederaat’ van Hoogvliet in het negende boek van de
29
Abraham. Zijn Raad wordt gevormd door de Hemelgroten, die slechts
samenkomen om te vernemen wat God hun te zeggen heeft. - Maar de conceptie
van Hoogvliet schemert door in de manier waarop God bij Smits uiteenzet, hoe
Hij gekomen is tot Zijn besluit om Israël te straffen: in een discussie tussen Zijn
Lankmoedigheid en Zijn Rechtvaardigheid! - En tenslotte: het Engelenkoor is
een rechtstreekse ontlening aan de toezang van Vondel's rei na het eerste bedrijf
30
van Lucifer, zij het in ietwat platvloerse adaptatie.
Intussen zit in het legerkamp van de Israëlieten Mozes in zak en as om de afval van zijn
volk. Hij vreest voor een vernietigende straf, maar durft niet meer bij God voor de zijnen te
pleiten: ‘De gruwlen van 't geslacht, dat uwe wetten schond, // Zyn niet te stillen door myn
tranen en gebeden’ (blz. 76). Juist keert Zimry, met zijn Kosby aan de hand, terug van de
Fegor. De verrukking van de liefdesnacht daarboven heeft hem zijn verleden doen vergeten:
‘Zyn kruin is opgesmukt, zyn baerdt glad afgeschoren’ (blz. 76). Honend roept hij in het
voorbijgaan Mozes toe:
'k Zal nooit zoo dwaes weêr zyn van naer uw' raedt te luisteren,
o 'k Ben nu vry en vrank, gy zult my niet weêr kluisteren,
Vermaek u met uw wet, ik haet die strenge deugdt
En vind in Baälsdienst' en Kosby al myn vreugdt.
(blz. 78)

Met die woorden treedt hij zijn tent binnen, om zich daar opnieuw aan het minnespel te gaan
overgeven.
Maar dat wordt Pinehas te erg! ‘Godstolk te honen en in hem Gods wet en eer!’ (blz. 79)
- dat is méér dan hij verdragen kan. Hij rukt de tent open, ‘en rygt het heilloos Paer, // Met
zyne scherpe spies', elendig aen elkaer’ (blz. 80). De afvallige Israëlieten zijn echter te zeer
vervuld van hun genietingen om zich van deze strafoefening iets aan te trekken. Daarom
verschijnt God in een onweer aan Mozes, en draagt hem op: ‘Vervolg, verdelg, verniel al
wat my durft weêrstaen! // Ontzie noch

28
29
30

Zie boven, blz. 219.
Zie boven, blz. 240-241.
WB V, 631:

Heiligh, heiligh, noch eens heiligh,
Driemael heiligh: eer zy Godt.
Buiten Godt is 't nergens veiligh.
Heiligh is het groot gebodt.
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groot noch kleen; zie jeugdt noch grysheit aen!’ (blz. 82). Mozes gehoorzaamt: hij roept de
trouw-gebleven Israëlieten op tot volvoering van Gods gebod. Intussen
Was 's Hemels felle Wraek, in bloedig rood gekleed,
Met oogen vol van vuur en opgerezen haren,
Op eene blixemstrael, in 't leger neêrgevaren.
(blz. 83)

Zij bewerkt de geesten van Gods getrouwen, zodat een heilige toorn zich van hen meester
maakt en zij het voorbeeld van Pinehas volgen. Het komt tot een meedogenloze slachting
onder de afvalligen en hun geliefden. Maar al ‘treên Gods wrekers dus tot de enkels in het
bloedt’ (blz. 89), het is nog niet genoeg. De Hemelraad besluit om ook nog de Pest op de
31
afvalligen los te laten, opdat er van hen niemand ontkomt:
Zy treed verschrikkelyk te voorschyn met haer' stoet',
Haer tanig aenzicht is beëtterd en bebloed,
Een duister blaeuw gewaedt hangt slordig om haer leden,
Die geel en mager en, van boven tot beneden,
Vol purpren vlekken en bloedroode builen zyn.
(blz. 90)

Haar uitdrukkelijke opdracht is om slechts de vijanden van God aan te tasten. Zo, aan de
ene kant aangevallen door het zwaard, aan de andere door de pest, vinden spoedig alle
schuldigen de dood, terwijl Gods Wraek ‘Triomf voert over vier en twintig duizendt lyken’
(blz. 94).
Als de straf voltrokken is, worden in het legerkamp van de Israëlieten orde en godsdienst
hersteld. In de hemel vieren de Engelen juichend ‘De vreugdt van 't Heilgeloof en Isrels
zegefeest’ (blz. 97). Weer komt daar de Hemelraad bijeen, en Gods Voorzienigheit doet er
mededeling over de straf, die de Moabieten, Midianieten, hun koning Balak en hun raadgever
Balaäm zal treffen; daarentegen zal Pinehas erfelijk met het hogepriesterschap worden
bekleed. De Hemelraad doet wat zijn enige taak is: hij luistert en ‘keurt Gods besluiten goet’
32
(blz. 99).
33
Naar het voorbeeld van Hoogvliet sluit Smits zijn epos af met een epiloog. Hij heeft zijn
‘feestdicht’ voltooid en draagt dat nu op aan God:
Gun my, o Hoeder van het geestlyk Israël,
Dit bloedig dichttafreel in uwe Kerk te hangen;
Opdat de Kristenheit, uit Isrels slinksche gangen,
De heirbaen leer' betreên naer 't ryk van heil en vreê.
(blz. 99)

§ 7. ‘Israëls Baälfegorsdienst’ als epos
Zoals wij in § 4 hebben gezien, is het vrijwel zeker de Salomon van Vondel geweest, die de
belangstelling van Dirk Smits voor de geschiedenis van Israëls grote afval heeft gewekt.
Maar even onmiskenbaar was het zijn bewondering voor Abraham de Aartsvader, die hem
ertoe bracht deze stof in de vorm van een epos te verwerken.

31
32
33

Uit het feit dat de Hemelraad een besluit neemt, valt af te leiden dat Smits zich die hier eerder voorstelt
in Hoogvlietiaanse dan in Vondeliaanse zin.
Hier dus weer een Vondeliaanse Hemelraad. Maar in Voorzienigheit, die als verschijningsvorm van de
Godheid optreedt - zij voert voor Hem het woord - herkennen wij weer de conceptie van Hoogvliet.
Zie boven, blz. 225.
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Dat was voor de ongestudeerde dichter een hachelijke onderneming, want van de regels
voor het genre had hij niet meer dan een rudimentaire voorstelling. Hij meende echter dit
tekort te kunnen ondervangen door zich zo strikt mogelijk aan het voorbeeld van Hoogvliet
te houden. Uit het bovenstaande overzicht blijkt, hoe hij dat voor de uiterlijke structuur van
zijn werk bijna slaafs heeft gedaan. Evenals Hoogvliet last ook hij in zijn exordium een
allocutio in, en evenals deze besluit hij zijn epos met een epiloog. Evenals Hoogvliet begint
hij zijn narratio met een descriptio loci, en evenals deze geeft hij een ‘descriptio coeli’ wanneer
zijn verhaal zich voor de eerste maal naar de hemel verplaatst. Eveneens naar het voorbeeld
van Hoogvliet onderbreekt hij zichzelf graag voor een bespiegelende opmerking, met name
in het eerste Boek waar de actie betrekkelijk traag is. - Maar ook in zijn hantering van het
merveilleux is de invloed van Hoogvliet ontwijfelbaar. Evenals deze geeft hij in zijn epos
34
géén plaats aan de Duivel en stelt hij dus ook géén Helleraad tegenover de Hemelraad.
Weliswaar maakt deze laatste bij hem de indruk meer aan Vondel dan aan Hoogvliet te zijn
ontleend, maar ook in de Abraham komt een Vondeliaanse Raad van hemelgroten voor (de
Vrederaat), die Smits voor ogen kan hebben gestaan. En in ieder geval doet de voorgang
van Hoogvliet zich gelden in de frequente vermelding van gepersonifieerde Eigenschappen
Gods, die het Wonderbaarlijke van Smits kenmerkt.
Het uiterlijk navolgen van structurele en poëtische elementen betekent echter niet, dat zij
bij hun nieuwe toepassing ook functioneel worden. Een typisch voorbeeld van Smits'
tekortschieten op dit punt vinden wij in de manier, waarop hij het begin mediis in rebus heeft
trachten te realiseren. Op het eerste gezicht lijkt alles in orde. De dichter laat de
voorgeschiedenis van de verleiding door de Moabitische en Midianitische meisjes - namelijk
de vergeefse pogingen van Balaäm om Israël te vervloeken - voorlopig rusten en begint bij
de uitvoering daarvan; die voorgeschiedenis wordt eerst in het tweede Boek door Kosby
aan de offermaaltijd verteld. Maar bij nader inzien blijkt Smits toch niet goed te hebben
begrepen waarom het eigenlijk gaat. Bij een begin mediis in rebus dient de lezer midden in
het verhaal te worden geplaatst, zonder dat de omstandigheden worden verklaard die tot
de betrokken situatie hebben geleid; de verklaring volgt later in een ingelast verhaal. Volgens
dit principe zou Smits hebben moeten beginnen met de komst van de heidense meisjes bij
de legerplaats van de Israëlieten, zonder ons over de achtergrond en de bedoelingen daarvan
in te lichten. Die komst had een raadselachtige gebeurtenis moeten blijven, totdat het verhaal
van Kosby er achteraf de verklaring van gaf. Maar zo is het bij Smits niet. In feite begint
deze wel degelijk ab ovo, zij het dan niet helemaal bij de vervloekingspogingen van Balaäm.
Hij vertelt immers over de ongerustheid van koning Balak en diens besluit om de raad van
Balaäm op te volgen, over de voorbereidingen van het verleidingsplan en de uittocht van
de meisjesstoet. Er blijft niets raadselachtigs over; wij weten van het begin af, waar het om
gaat en hoe de situatie is. Kosby's verhaal in boek II voegt daar enkel aan toe, hoe Balaäm
tot het geven van zijn raad kwam, maar dat is het essentiële punt niet. Zodoende gaat bij
Smits de functionaliteit van het begin mediis in rebus goeddeels verloren en voldoet hij
slechts naar het uiterlijk aan deze traditie van het klassicistische epos.
Er zijn meer aanwijzingen, dat de dichter compositorisch niet opgewassen was tegen de
taak die hij op zich genomen had. Zo valt het op, dat hij tot viermaal toe

34

Voor het ontbreken van Satan en Helleraad bij Hoogvliet, zie boven, blz. 243-244.
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35

zijn epos aanduidt als feestdicht of een aequivalent daarvan. Daaruit volgt, dat hij de
geschiedenis van Israëls zondeval niet opvat als een tragisch gebeuren van schuld en straf,
maar als een triomf van God en van Gods volk over het kwaad. Anders gezegd: de centrale
idee, waaraan hij in zijn werk uitdrukking wil geven, is dat ondanks alle verleiding het
‘Heilgeloof’ nooit ten onder kan gaan, omdat God daarover waakt. Dat had op zichzelf een
aannemelijk uitgangspunt kunnen zijn, ook al ligt deze idee zeker niet ten grondslag aan de
wijze waarop in Numeri en bij Flavius Josephus over de gebeurtenissen in Sittim gesproken
wordt; daar valt alle nadruk op het verraden van God en de verschrikking van Diens
strafgericht. Maar om de interpretatie van Dirk Smits aanvaardbaar te maken, had zijn epos
daardoor beheerst en bepaald moeten worden. Daarvan is echter geen sprake. Smits volgt
zó nauwgezet - wij kunnen bijna zeggen: zó slaafs - zijn bronnen, dat er van een persoonlijke
opvatting niets te ontdekken valt. Zodoende roept hij ook dezelfde sfeer op als die bronnen:
ontzetting, schuldbesef, rouw. En het doet volkomen ongeloofwaardig aan, wanneer hij
daarop een slot van eigen vinding laat volgen dat beschrijft hoe de Israëlieten hun ‘zegefeest’
op het kwaad vieren. Desnoods is de jubelende lofzang van Mozes (blz. 95-96) nog
aanvaardbaar, maar tegen de achtergrond van 24.000 doden en de daardoor veroorzaakte
rouw in alle families is dat niet meer het geval met de blijdschap van het volk:
Hy [= Mozes] zwygt en 't vrolyk volk verheft de gunst van Godt,
Rondom de orakeltent by 't rooken der altaren,
Daer Levys Priesterdom, met heilige gebaren,
De blydschap van het heir den hoogen Hemel wyd,
5 Terwyl 't, om zyn geluk en zegeprael verblyd,
Op schel bazuingeklank en keur van blyde wyzen,
Zyn zegezangen naer het hoogste hof doet ryzen,
En, met de blydschapp' in 't godsdienstige gelaet,
Tot glory van Gods naem alom ten reije gaet.
(blz. 96; cursivering van mij)

De ‘centrale idee’ is bij Smits niet geïntegreerd in het geheel van zijn epos, maar wordt er
aan het slot van buiten-af aan toegevoegd.
Een ernstig tekort in de compositie vormt ook het ontbreken van een hoofdpersoon, een
‘held’. Wel schuift Smits als vertegenwoordigers van de Godgetrouwe en van de afvallige
Israëlieten respectievelijk Pinehas en Zimry wat meer naar voren dan Numeri 25 en Flavius
Josephus doen, maar hun optreden blijft toch incidenteel. Hetzelfde geldt voor Kosby als
meest individuele figuur onder de heidense meisjes. Alle drie worden zij door Smits slechts
gebruikt om de groep te karakteriseren waartoe zij behoren; het gaat niet om hun persoon.
Het gevolg daarvan is, dat het gebeuren voor de lezer op een afstand blijft: hij ziet het plaats
vinden zonder er zich, in zijn meeleven met de hoofdfiguren, persoonlijk bij betrokken te
36
voelen.
En het had zo gemakkelijk anders gekund. Wat had meer voor de hand gelegen dan
Pinehas tot de held van het epos te maken, en vanuit hèm de geschiedenis van Israëls afval
te vertellen? Daarnaast had dan de liefdes-affaire van Zimry en Kosby
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Eenmaal in het exordium (blz. 2): ‘myn feestgeluidt’; eenmaal in het tweede Boek (blz. 47): ‘feestgedicht’;
tweemaal in de epiloog (blz. 99 en 100): ‘myn feestdicht’, ‘myn feestgezang’.
Het ontbreken van een eigenlijke held is ook Smits' tijdgenoten niet ontgaan. Frans de Haes zinspeelt
daarop in zijn lofdicht:
Wy durven dit gezang wel heldentoonen noemen,
Schoon Smits slechts hier of daar zy van een' Held' voorzien.
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de stof kunnen leveren voor een boeiende episode of reeks van episoden, ter afwisseling
en aanvulling. Maar Smits maakt van dergelijke mogelijkheden geen gebruik. In plaats van
de gegevens uit zijn bronnen te verwerken tot een nieuwe en eigen structuur, laat hij ze afgezien van het merveilleux - praktisch onveranderd. Toch behoort hij niet tot de
‘fundamentalistische’ auteurs die uit overtuiging zo te werk gingen. In dat geval zou hij geen
Hemelraad in zijn werk hebben geduld en niet zo vrijmoedig het offer op de Fegor hebben
durven beschrijven naar het model van het Astarte-offer in Vondel's Salomon.
Ik zie dan ook voor het ontbreken van alle structurele inventiviteit in de opzet van
Baälfegorsdienst geen andere verklaring dan dat Smits niet in staat was die op te brengen.
Zijn dichterschap was tenslotte beperkt. Hij was een vlot versificator en kon zonder moeite
verdienstelijk ‘schilderen’, maar binnen de grenzen van het conventionele en in sterke mate
steunend op reminiscensen aan zijn lectuur. Verhelderend is in dit verband wat Nikolaes
Versteeg in zijn biographie (blz. 13) over hem meedeelt: in zijn eerste jaren als lid van Natura
et Arte legde de jonge Smits er zich op toe ‘om alle de zwierige schilderachtige en
verrukkende bloemen uit de werken der beste Nederlandsche Poëten op te garen en 'er
honig uit te puuren’. Waar hij voorgangers had, kon hij met gratie volgen. Maar hij miste de
verbeeldingskracht, die nodig geweest zou zijn om zèlf in zijn stof de mogelijkheden te zien
en die uit te werken tot een eigen concept. Voor zover Hoogvliet en Vondel hem voor de
bouw van zijn epos materiaal boden, maakte hij daarvan zo goed mogelijk gebruik. Voor de
rest bleef hem echter niets anders over dan zich te houden aan de kroniekmatige verteltrant
van zijn bronnen.
De reproductieve, in creatief opzicht deficiënte aard van Smits' dichterschap herinnert
37
aan dat van Joan de Haes. Alleen is Smits veel minder onzelfstandig dan zijn oudere
stadgenoot. Bij hem betekent imitatio inderdaad ‘navolging’ en niet ‘naschrijving’ zoals bij
De Haes.
Er is nog een ander zwak punt. Blijkens de tweede titel van zijn epos - Gestrafte Wellust wilde Smits waarschuwen voor de gevaren van het toegeven aan de liefdesdrift. Aan het
voorbeeld van de afvallige Israëlieten kon blijken, waartoe deze de mens brengt. Maar
tegelijkertijd achtte Smits zich uit overwegingen van welvoeglijkheid verplicht om zorgvuldig
te zwijgen over sexualiteit en sexuele omgang. Een heel enkele maal duidt hij wel even in
die richting, maar in zó voorzichtige termen dat een argeloze lezer er overheen leest.
Daarentegen weidt hij breed uit over de schoonheid en de kleding van de heidense meisjes,
haar gratie, haar parfums, haar bloemenkransen. Telkens weer vertelt hij van lachjes,
verliefde blikken, kussen, omarmen. Met andere woorden: hij tekent uitvoerig de idyllische
kant van het liefdesspel, maar zwijgt over alles wat er op deze inleiding volgt. Door deze
eenzijdigheid krijgt zijn uitbeelding te veel het karakter van een lieflijke pastorale om te
kunnen overtuigen van zondige hartstocht. Daardoor wordt de werking aanzienlijk verzwakt
en doet de bloedige strafoefening in het derde boek als excessief aan.
Wij hebben hier trouwens te doen met een minder gelukkige interpretatie van Smits. Zijn
ondertitel is misleidend. De Israëlieten worden niet gestraft om hun toegeven aan de wellust.
Hun grote zonde is, dat zij afgevallen zijn van God en Baäl hebben aanbeden: ‘Als nu Israël
zich koppelde aan Baäl-Peor, ontstak de toorn des Heren tegen Israël’ (Numeri 25:3).
Weliswaar worden zij door hun liefdesdrift tot deze zonde gebracht en is dus de wellust
aanleiding tot hun Gods-verloochening,
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maar uiteindelijk blijft dit een bijkomstigheid. Het gaat er niet om, waarom maar dat zij God
verloochend hebben. Vanwege dit verraad worden zij, zonder één uitzondering, met de dood
gestraft. Zo gezien, had dus het deelnemen van de Israëlieten aan de offerdienst van Baäl
in het epos van Dirk Smits een dominerende nadruk moeten krijgen. Maar dat is niet het
geval. Evenals in zijn beide titels stelt de dichter ook in de manier, waarop hij het verhaal
vertelt, Gods-verraad en wellust op één lijn. Het offer op de Fegor is bij hem slechts een
fase in de ontwikkeling van de liefdesverhouding tussen de heidense meisjes en hun
Israëlitische minnaars: een stap naar hun ‘bruiloft’ bij de uitspattingen van het offermaal.
Dat blijkt duidelijk uit zijn inleiding op de beschrijving van dit laatste:
Hoe word myn Dichtheldin in heure vaert belet!
De schaemte sluit haer' mondt, zy aerzelt in haer' tredt,
Nu ze in haer feestgedicht de godvergeten reijen,
Van Baälfegors beeldt, ten offerdis' zal leijen,
5 Ten bruiloftsdis', waeraen de wellust hoogtydt houd,
En Gods verkoren volk, aen Baäls kroost getrouwt,
Een bruiloft vieren zal, waervan al de aerdt zal wagen,
Terwyl veel duizenden die blydschap zich beklagen.
(blz. 47)

De ‘bruiloft’ moet dan inderdaad nog plaats vinden. Maar de onherroepelijke zonde is reeds
gepleegd: de Israëlieten hebben Baäl aanbeden. Er gáát niet iets gebeuren ‘waervan al de
aerdt zal wagen’, dat is gebeurd!
Niet alleen is Smits er door gebrek aan inventiviteit niet in geslaagd voor zijn stof een
behoorlijke compositie te vinden, maar bovendien blijkt hij die stof niet grondig genoeg te
hebben doordacht of begrepen.

§ 8. ‘Israëls Baälfegorsdienst’ als poëzie
Ondanks zijn fundamentele tekortkomingen als epos laat Israëls Baälfegorsdienst zich als
gedicht in het algemeen vlot en prettig lezen. Binnen de grenzen van zijn beperkt talent
schrijft Dirk Smits een verdienstelijk vers. De lezer wordt meegevoerd op de stroom van zijn
gemakkelijk vloeiende alexandrijnen en geboeid door zijn levendige beschrijvingen. Het
poëtische peil kenmerkt zich door gelijkmatigheid: verrassingen komen niet voor, maar
evenmin aperte inzinkingen. Taal en beeldspraak zijn verzorgd, al doen zij vanwege hun
cliché-achtige conventionaliteit op de duur ietwat monotoon aan. Gezien de ‘hoogdraventheit’
die bij het epos past, is Smits voor zijn tijd opvallend weinig rhetorisch en bombastisch.
Ter adstructie van deze karakteristiek geef ik een tweetal voorbeelden. Het eerste is
ontleend aan het begin van Boek III en bevat de descriptio coeli uit het epos:
38

Verboven 't zonnespoor en 't licht der starretranssen,
In een' onmeetbren kring' van schitterende glanssen,
39
Praelt een ontzachbaer slot, dat Gods Almogendheit,
Voor zyne gloryryke en hooge Majesteit,
5 Stichtte, eer de loop begon van 't snelle radt der tyden.
Dit hof des Hemels blinkt en blaekt, aen alle zyden,
Van zilver, blinkend goudt en hemelsch puikgesteent,
Dat zynen luister van Gods heerlykheit ontleent.

38
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Dit is géén drukfout, Smits heeft meer van dergelijke verbindingen: zooras (blz. 7); nogeens (blz. 19);
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Het hoog gewelfsel maekt zyn ronden van saffieren,
10 Smaragd en blaeuw turkois; kristal en parels sieren
De forsche wanden, die uit gloeijenden robyn',
Topaes en onyxsteen', vol kunst', geklonken zyn,
En hunnen weêrschyn op de gouden vloeren geven,
Waerlangs de Serafyns en Hemelgeesten zweven,
5 Die 't goddelyk gesticht40 vervullen met Gods lof.
(blz. 67-68)

Dat is een duidelijke navolging van het begin van Boek II uit Abraham de Aartsvader.
Typerend is verder, dat in reg. 9-10 Smits de klank van zijn woorden wat te veel heeft laten
prevaleren boven hun betekenis in het verband van de zin.
Mijn tweede citaat beschrijft, hoe Pinehas en zijn vrienden Gods eer wreken op de
afvalligen:
Een snoô heidin poogt, om haer' minnaer te beschermen,
Hem met haer prachtig kleedt te dekken voor 't gevaer,
Maer een gezwinde knaep word dit terstondt gewaer,
En dryft hem zyne speer door 't kleedt in de ingewanden.
5 Een hoop ontzinden, die zoo sterk van wellust' branden,
Dat niemand 's Hemels Wraek of haren noodgalm hoort,
Word in zyn dartelheit en snoode vreugd' gestoort,
En door het woedend zwaerdt getroffen en verslonden.
Dees worden onverhoeds verrascht door felle wonden,
10 En, onder 't heesch gekerm en jammerend geluidt,
Verwoed by 't haer gescheurt uit de armen van hun bruid',
En, ondanks haer geween en tranen en gebeden,
Met onverschrokken moed', den strot fluks afgesneden;
En die, terwyl zy met onreine spys' en wyn',
15 Uit dolle gulzigheit, zoo overladen zyn,
Dat zy al waggelende op ronde voeten zweven,
Door zwaerdt en speer en knods beroofdt van 't heilloos leven.
(blz. 87)

Smits weet hier wel de impressie te wekken van een afschuwelijk bloedbad, maar zijn
beschrijving blijft afstandelijk. Als het ware vanuit de verte wijst hij op een detail hier, een
voorval dáár, een bijzonderheid ginds. Dat is trouwens de descriptieve methode, die hij bij
voorkeur toepast: hij bouwt een panorama op van vluchtig geobserveerde feiten. Dat bevordert
de verscheidenheid van zijn voorstelling, maar heeft tot bezwaar dat de lezer er zich niet
rechtstreeks bij betrokken voelt; de afstand is te groot voor meer dan plichtmatige
belangstelling. De tendens, die wij reeds opmerkten als gevolg van het gemis aan een
41
centrale figuur, wordt daardoor nog versterkt.
In reg. 13 doet met onverschrokken moed als een dissonant aan. De term suggereert,
dat ‘de wrekers Gods’ een heldendaad verrichten en in een hachelijk gevecht de overwinning
behalen op de overmacht van het kwaad. Er is echter niets hachelijks aan hun optreden.
Tegenstand wordt er niet geboden; er is geen sprake van ‘strijd’, maar van ‘executie’. Niet
de moed, maar de ijver of de toorn van de Godsbende had vermeld dienen te worden. Hier
werkt echter Smits' interpretatie van zijn stof als zegepraal van God over het kwaad door.
Vanuit die zegepraal ziet hij de strafoefening als een strijd op leven en dood.

40
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gesticht: maaksel, bouwsel.
Zie boven, blz. 344.
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§ 9. Conclusie
Dirk Smits heeft een Bijbels epos willen schrijven naar het voorbeeld van Hoogvliet's Abraham
de Aartsvader. Bij gebrek aan inventiviteit is hij er echter niet in geslaagd, in compositorisch
opzicht aan zijn stof de Gestalt van een epos te geven. Afgezien van een aantal uiterlijke
structuur-elementen en van het merveilleux, die hij aan Hoogvliet en voor wat het laatste
betreft deels ook aan Vondel ontleende, kwam hij niet veel verder dan het uitbreidend
navertellen van zijn bronnen. Doordat hij een Humanistische achtergrond miste, was hij
bovendien te weinig met het klassicistische epos vertrouwd om zijn kroniekmatig navertellen
te herkennen als strijdig met het wezen van het genre.
Uit genologisch oogpunt kan Israëls Baälfegorsdienst dan ook moeilijk nog een epos
worden genoemd. Wij hebben hier opnieuw te doen met een geval, waarin wij het best
kunnen spreken van een half-epos, d.w.z. een Bijbels epos dat eigenlijk geen epos meer
mag heten, maar te veel verbindingen met het genre heeft om daarvan te kunnen worden
42
losgemaakt.
Een half-epos dus. Maar wij zouden Dirk Smits tekort doen door daaraan niet toe te
voegen: in alleszins passabele en meermalen verdienstelijke verzen.

42
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Hoofdstuk XIV
Willem van Haren's ‘Gevallen van Friso’
1741
§ 1. De dichter en zijn kijk op het epos
In 1733 was de Telemachus van Sybrand Feitama het eerste eigentijdse profane epos in
de Nederlandse literatuur van de 18de eeuw geweest. Maar hoe belangrijk en baanbrekend
dit werk door zijn epopiserende versificatie uit formeel oogpunt ook was, naar de inhoud
bleef het toch een bewerking uit het Frans. De eer het eerste profane epos uit de 18de eeuw
geschreven te hebben, dat in alle opzichten Nederlands mag heten, komt dan ook niet aan
Feitama toe, maar aan Jonkheer Willem van Haren, van wie in 1741 de Gevallen van Friso
het licht zagen.
Op het bewogen en tragisch eindigende leven van deze Friese edelman behoef ik niet
1
uitvoerig in te gaan; dat vindt men in alle naslagwerken. Ik kan hier dus volstaan met het
aanstippen van de feiten die het meest verband houden met zijn epos en zijn verdere literaire
arbeid.
Willem van Haren werd op 21 februari 1710 in Leeuwarden geboren. Door de dood van
zijn vader en grootvader werd hij reeds op 18-jarige leeftijd hun opvolger als grietman en
ontvanger-generaal van Het Bildt. Van jongs af was hij intiem bevriend met de Friese
stadhouder Willem Karel Hendrik Friso, die in 1747 als Willem IV erfstadhouder van de
gehele Republiek werd. In 1737 huwde hij, ondanks de tegenstand van het hof, met Marianne
Charles, kamenier van Willem's echtgenote prinses Anna en elf jaar ouder dan hij. Het was
in de eerste rustige jaren van dit huwelijk, dat de Friso geschreven werd. Niet daarmee
echter vestigde hij zijn naam, maar met de Leonidas van 1742: een lierzang op de held van
Thermopylae, waarmee hij een hartstochtelijk indirect beroep op zijn landgenoten deed zich
aan hun eens gegeven woord te houden en Maria Theresia in de Oostenrijkse
Successie-oorlog bij te staan. Het succes was overweldigend en de dichter bereikte inderdaad
zijn doel: de Staten-Generaal besloten een hulpkorps te zenden. - In de daarop volgende
jaren werd Willem van Haren zózeer in beslag genomen door gewichtige functies in dienst
van de Republiek, dat zijn literaire arbeid beperkt bleef tot een aantal lierzangen. Aan de
grondige herziening van zijn epos, die hij gewenst achtte, kwam hij niet toe. Eerst tegen het
einde van 1753 vond hij gelegenheid zich opnieuw aan de Friso te gaan wijden, wat leidde
tot een verbeterde en veranderde herdruk die in 1758 van de pers kwam. - Daarna ging het
met de dichter snel bergafwaarts. Door een samenloop van omstandigheden, die deels
buiten zijn schuld lagen maar deels ook het gevolg waren van zijn fouten en zwakheden,
raakte hij in een toenemend isolement en in steeds nijpender financiële moeilijkheden. Op
4 juli 1768 maakte hij door vergif een einde aan zijn leven.

1

Voor de literatuur over hem verwijs ik verder naar: J.J. Kalma, Bibliografie betreffende de Gebroeders
O. Zw. en W. van Haren. Uitgegeven door de ‘Fryske Akademy’ (Leeuwarden 1956).
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Van Haren was een man van grote en veelzijdige eruditie. Het is bij hem ondenkbaar dat
hij zich - zoals Hoogvliet en Dirk Smits - tot het schrijven van een epos zou hebben gezet
zonder volkomen vertrouwd te zijn met de regels en tradities van het genre. Uit zijn
Voorredenen bij de beide drukken van de Friso blijkt dan ook duidelijk, dat hij er zich op
heeft toegelegd daaraan in alle opzichten te voldoen. Maar behalve de voorschriften had hij
óók de Télémaque voor ogen, en dat bepaalde niet minder de aard van zijn werk. Fénelon
had namelijk de epiek in dienst gesteld van de didaktiek, door de ervaringen en ontmoetingen
van zijn held te gebruiken als uitgangspunt voor nuttige lering, met name op moreel en
politiek gebied. Zijn bewonderaars beschouwden niettemin zijn werk als een legitiem epos
en zelfs als een nieuwe ontwikkeling in het genre: die - om een term van Feitama te gebruiken
- tot ‘zedenverbeterend Heldendicht’. Willem van Haren behoorde tot deze bewonderaars,
en zijn kijk op het epos hangt daarmee samen. Vanuit zijn eerbied voor de Télémaque ging
hij in het genre mede een middel zien om te reageren en invloed te oefenen op de eigen
tijd. Wat hem, blijkens zijn manier van navolgen, in Fénelon's werk het meest boeide, was
het feit dat de auteur de avonturen van zijn held zó wist te doen verlopen dat zich telkens
weer een gelegenheid voordeed aan de hand daarvan in verhulde vorm kritiek te oefenen
op contemporaine personen en toestanden, en om aan te geven hoe deze idealiter zouden
behoren te zijn. Het verlangen op analoge manier actualiteitswaarde te verlenen aan de
zwerftochten van Friso heeft er ongetwijfeld veel toe bijgedragen om Van Haren zijn
aanvankelijke aarzeling te doen overwinnen en hem tot het schrijven van zijn epos te brengen.
Want hij had heel wat op het hart. In de regentenkringen, waarvan hij deel uitmaakte, kwam
hij in aanraking met zoveel dat hem ergerde: aan verkeerde toestanden zowel als aan
verkeerde mentaliteit. En hem stond zo duidelijk het ideaal voor ogen, dat hij daar tegenover
zou willen stellen!
Fénelon wees Van Haren de weg om in een even attractieve als ongevaarlijke vorm tot
uiting te brengen wat hem naar de keel welde. In principe ligt dezelfde drang, die hem in
1742 de Leonidas deed schrijven, ook reeds ten grondslag aan de Friso.

§ 2. De uitgaven
Van Haren's epos zag in juni 1741 het licht, in groot octavo en met het volgende titelblad:
Gevallen // van // Friso, // Koning der // Gangariden en Prasiaten. // door Jonkheer
// Willem van Haren, // vignet // Te Amsterdam, // By Salomon Schouten,
Boekverkooper, // in de Kalverstraat, 1741.
De Franse titel voegt daar nog aan toe: ‘In XII. Boeken’.
Het boek is wat slordig, maar overigens goed gedrukt; een duidelijke letter en een ruime
spatie tussen de regels maken de tekst prettig leesbaar. Opmerkelijk is, dat de versregels
van tien tot tien genummerd zijn. Aan de voet van de bladzijden komen noten voor, waarin
de dichter naar zijn bronnen verwijst en daaruit soms uitvoerige citaten doet. Achteraan vindt
men een Bladwyzer van negen pagina's en een lijst met Druk-feilen van drie. Platen zijn er
niet; zelfs het gebruikelijke frontispice ontbreekt. De enige extravagantie is, dat het titelblad
werd gedrukt in rood en zwart.
- De tweede druk van 1758 werd veel luxueuser uitgegeven: in quarto,met illustraties, en
met een portret van de auteur. Het titelblad van deze editie luidt:
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Gevallen // van // Friso. // Koning der // Gangariden en Prasiaten. // In // tien
Boeken. // vignet // Te Amsteldam, // By Dirk Onder de Linden, // Bybel en
Boekverkooper, in de Kalverstraat, 1758.
Ditmaal wordt het aantal Boeken vermeld, mede om te onderstrepen dat dit van XII is
teruggebracht tot X.
Doordat er 40 regels op een bladzijde staan, werden de interlinies te smal, wat het effect
van de bladspiegel bederft. Regelnummering en annotatie bleven gehandhaafd, maar nieuw
is dat de tekst door regels wit in perikopen werd verdeeld. ‘Bladwyzer’ en ‘Druk-feilen’
vervielen. Het belangrijkste verschil met de eerste druk ligt echter in de toegevoegde
verluchting. Het grote portret van de auteur - gegraveerd naar een schilderij van F. Dumesnil
uit 1753 - verleent waardigheid aan de uitgave; de bijzonder fraaie vignetten van J. van der
Schley - één aan het begin en één aan het eind van ieder boek - geven er een verfijnde
charme aan. Ook nu is er echter geen frontispice.
Het valt op, dat het titelblad geen auteursnaam vermeldt. Dat komt omdat Van Haren de
tweede druk van zijn epos wilde doen fungeren als het eerste deel van zijn verzamelde
werken. De Franse titel kondigt dan ook aan: ‘Alle de Werken // van den Heere // Willem
van Haren, // Gedeputeerde wegens den Adelyken Staat in de Vergadering der // Staten
van Friesland, Gecommitteerde ter Vergaderinge van Hunne // Hoog Mog. de Heeren Staten
Generaal der Vereenigde Nederlanden, // Grietman en Ontvanger-Generaal van het Bilt,
Quartier-Schout // en Dykgraaf van Peelland, en thans Gevolmagtigde Afgezant // wegens
den Staat aan het Hof van Zyne Koningklyke // Hoogheid, den Hertog van Lottharingen,
Gouverneur- // Generaal der Oostenryksche Nederlanden. // Eerste deel. // Tweede druk’.
Na deze nadruk op de persoon van de schrijver was herhaling van diens naam op het titelblad
niet meer nodig.
Tot een tweede deel van de beoogde verzamelde werken is het overigens nooit gekomen.
In de loop van de 19de eeuw is de Friso nog tweemaal uitgegeven, beide keren als onderdeel
van het gezamenlijke werk van de gebroeders Willem en Onno Zwier van Haren.
Van 1824 tot 1827 verschenen te Amsterdam bij de uitgever M. Westerman in zes deeltjes
(klein octavo) de Dichterlijke Werken van Willem en Onno Zwier van Haren. De eerste drie
deeltjes zijn aan het werk van Willem gewijd, en de Friso neemt er daarvan twee in beslag.
Zij worden ingeleid door Jeronimo de Vries, die de uitgever van advies diende bij de beslissing
over onuitgegeven stukken, maar geen bemoeienis heeft gehad met de tekst van Friso. ‘De
Heer Westerman’ - zo deelt hij mee - ‘van wien alleen vorm als anderzins afhing, heeft de
laatste uitgave als door den Dichter zelven nagezien en vermeerderd, onveranderd gevolgd’
(I, 15). Dat laatste moet niet al te letterlijk worden genomen. In het algemeen volgt Westerman
inderdaad de tekst van 1758, maar hij veroorlooft zich kleine moderniseringen in de spelling,
en een heel enkele maal ook in de verzen.
Vijftig jaar later, in 1874, zag bij A. ter Gunne te Deventer een soortgelijke uitgave het
licht, ditmaal verzorgd door Johannes van Vloten: Leven en Werken van W. en O.Z. van
Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht. Van Vloten acht de Friso van 1741 beter
dan die van 1758, maar wil zijn lezers gelegenheid bieden de beide versies met elkaar te
vergelijken. Zodoende vindt men bij hem de tekst van 1741, met de varianten van 1758 aan
de voet der bladzijden (blz. 7-116); de voetnoten van
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de dichter, uit beide edities, worden daarachter afgedrukt (blz. 116-128). Maar aangezien
de tweede Voorrede uitvoeriger en belangrijker is dan de eerste, gaat Van Vloten daarbij
omgekeerd te werk: hij geeft de tekst van 1758, met de varianten van 1741 aan de voet van
de bladzijden (blz. 3-6). Dat alles met modernisering van de spelling, en helaas niet altijd
met voldoende nauwkeurigheid.
Volledigheidshalve vermeld ik hier nog, dat in 1785 te Parijs een Franse vertaling het licht
zag: Les aventures de Friso, roi des Gangarides et des Prasiates en dix livres par M.G. de
Haren, avec quelques autres pieces du même auteur. De vertaler is een zekere H. Jansen,
die zich baseerde op de tweede druk van 1758. Voor zover ik weet, is aan deze uitgave nog
geen serieuse aandacht besteed. Het viel echter buiten het kader van mijn onderzoek in
deze lacune te voorzien.

§ 3. Inhouds-overzicht
Het is niet goed mogelijk over de Friso te spreken zonder vertrouwd te zijn met de inhoud.
Zowel bij de behandeling van de secundaire literatuur als bij die van de ontstaansgeschiedenis
en de bronnen krijgen wij telkens te maken met het verloop van de handeling of met de
betekenis van bepaalde episoden. Vandaar dat ik in dit hoofdstuk met de deur in huis val
en mijn inhouds-overzicht aan het begin plaats. Ik volg daarbij de eerste druk van 1741. De
wijzigingen van 1758, hoe ingrijpend op zichzelf ook, zijn voor een goed begrip van Van
Haren's epos niet van primair belang en kunnen voorlopig dus buiten beschouwing blijven.

Boek I (736 regels; blz. 1-37)
In het exordium valt de navolging van de aanhef uit de Aeneis duidelijk te herkennen, zij het
met een merkwaardige variant in de invocatio.
Bij Vergilius staat deze los van de propositio. De aanroep ‘Musa, mihi causas
memora’ leidt een reeks vragen in, die op deze causae betrekking hebben. Van
Haren daarentegen laat propositio en invocatio in elkaar overlopen: ‘Van de
orzaak zyner vlugt, en wie Hem troost deed vinden, // Wie dat hem leerde zich
aan wysheid te verbinden...’ enz...
Zing Zangster! want gy weet die dingen. Schryf my voor
Wat voegt aan 't deugdzaam hart en aan het eerbaar oor!
(reg. 15-16; blz. 4)

Het merkwaardige is echter niet deze verbinding, maar de motivering voor de aanroep: ‘gy
weet die dingen’, en de combinatie daarvan met de bede ‘schryf my voor’. Dat herinnert
namelijk zó sterk aan de invocatie van Milton tot de Heilige Geest in de aanhef van Paradise
lost, dat toevallige overeenkomst mij vrijwel uitgesloten lijkt: ‘Instruct me, for thou knowest’
2
(I, 19).

2

Willem van Haren's boekerij bevatte Paradise lost zowel in het Engels als in Nederlandse en Franse
vertaling. Vgl. H.J.L. van Haselen, Willem van Haren's ‘Gevallen van Friso, koning der Gangariden en
Prasiaten’, diss. Leiden (Alphen aan den Rijn 1922), resp. blz. 143 (aant. 30), 125 (noot 14), 129.
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Dan begint de narratio, waarbij de dichter zijn lezers op de meest abrupte manier in medias
3
res voert. De jonge erfprins van het rijk der Gangariden en Prasiaten (in oostelijk India) is
met een klein getal getrouwen op de vlucht. De verrader Agrammes heeft zich van de kroon
meester gemaakt en koning Stavo vermoord. Ternauwernood heeft de erfprins, Friso, die
nu dus rechtens koning is, aan het daarop volgende bloedbad kunnen ontkomen. Op zijn
vlucht naar de kust komt hij in een dicht dennenbos bij een hut, waar een eenzame grijsaard
woont. Het is de broer van zijn vader: zijn oom Teuphis, die na een veel-bewogen leven in
hoogheid het slachtoffer is geworden van verraad en lichtgelovigheid, en door de vlucht zijn
leven heeft moeten redden. Ieder houdt hem voor dood. Maar in zijn ongeluk heeft hij zijn
ware geluk gevonden. Hij heeft de leer van Zoroaster [= Zarathoestra] leren kennen en leeft
nu in het geloof aan het zinvolle bestuur van één Almachtige God. - Teuphis herkent zijn
neef, maar wordt omgekeerd noch door hem noch door diens metgezellen herkend; hij laat
zich door hen Leonaat noemen. Op zijn raad besluiten de vluchtelingen uit te wijken naar
het eiland Taprobana [= Ceylon], waar een edele vorst regeert van wie hulp verwacht mag
worden. Er ligt juist een schip zeilree, waarmee zij zich aan de vervolging van Agrammes
kunnen onttrekken. - De persoonlijkheid en de wijze bedachtzaamheid van Teuphis boezemen
Friso zóveel vertrouwen in, dat hij dankbaar diens aanbod accepteert hen naar Taprobana
te vergezellen.
Op deze manier laat Van Haren zijn held de Mentor vinden, die hem op al zijn
zwerftochten zal begeleiden. De ontmoeting bij de hut in het bos is nagevolgd
naar Henriade I, 193-292, waar Hendrik IV op het eiland Jersey een profetische
grijsaard aantreft.
Tijdens hun zeereis zet Teuphis aan Friso de leer van Zoroaster uiteen. De jonge koning
aanvaardt met vreugde en overtuiging dit nieuwe geloof. - Op Taprobana aangekomen,
ontdekken de vluchtelingen - zowel door toeval als door dapperheid - een samenzwering
tegen de edele oude koning Charsis; de volgende nacht zou de hoofdstad worden overvallen
en Charsis vermoord. Friso kan nu echter bijtijds de koning waarschuwen, die de nodige
maatregelen treft.

Boek II (788 regels; blz. 38-75)
Als de avond gevallen is, hebben de oude Charsis en de oude Teuphis een vertrouwelijk
onderhoud. In zijn argumentum geeft Van Haren de inhoud daarvan als volgt weer: ‘Charsis,
die Teuphis wel meer had gezien, maar die hem, door langheid van tyd, en een valsch gerugt
van zynen dood, niet wederom zich konde te binnen brengen, verzoekt hem te verhalen zo
wel wie hy is, als om wat reden de jonge Vorst Friso uit zo groote en magtige Ryken heeft
moeten vlugten: het welk de Wysgeer omstandiglyk doed.’

3

De eerste regels daarvan luiden:

De Prins was in het eerst der aangenaamste jaren,
Wanneer hem deze slag van 't Noodlot kwam weêrvaren.
Hy vlugtte aan 't hoofd van een geselschap hem getrouw,
Vol vrees dat 's Booswigts Volk hem agterhalen zou..
(reg. 17-20; blz. 4)
Wie deze Prins is, welk Noodlot hem heeft getroffen en voor welke Booswicht hij vlucht, wordt eerst
gaandeweg duidelijk. Althans in grote lijn; de volledige voorgeschiedenis wordt overeenkomstig de traditie
van het epos pas in Boek II verteld.
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Hier wordt dus - zij het ditmaal niet aan een maaltijd - de voorgeschiedenis
verteld, die het begin mediis in rebus verklaart. Overigens neemt de achtergrond
van Friso's vlucht slechts een klein deel (reg. 721-788) van Teuphis' verhaal in
beslag. Het overgrote deel daarvan (reg. 81-702) betreft de lotgevallen van de
wijsgeer zelf. Er is echter wel nauw verband tussen diens ervaringen en de latere
rampspoed van Friso.

Boek III (644 regels; blz. 76-106)
De volgende dag vindt de slag tegen de opstandelingen plaats. Friso aan wie Charsis de
leiding heeft toevertrouwd, behaalt een grote overwinning en doodt zelfs in een tweegevecht
de vijandelijke aanvoerder. Daarentegen betoont de zoon van Charsis, kroonprins Cosroës,
verwijfd en door vleiers bedorven als hij is, zich onbekwaam en lafhartig. Het bericht omtrent
de houding van zijn zoon doet de oude koning zóveel verdriet, dat hij sterft nog vóór zijn
overwinnende leger in de hoofdstad is teruggekeerd.

Boek IV (680 regels: blz. 107-140)
Cosroës is nu dus koning. Van hem moet Friso verkrijgen wat Charsis hem beloofd had:
een vloot om naar zijn land terug te keren en Agrammes van de onrechtmatig verkregen
troon te verjagen. Maar Cosroës is ijdel en zwak, diens vrouw Pasiphaë heerszuchtig en
trots; bovendien is zij jaloers op de roem van Friso, waardoor de lafheid van haar man des
te sterker uitkomt. Beiden laten zich dan ook gemakkelijk door afgezanten van Agrammes
ompraten en omkopen. Opnieuw dreigt er voor Friso gevaar door verraad. Maar een oude
raadsman van Charsis waarschuwt hem tijdig. Bovendien breekt er oproer uit in de stad, en
slechts aan de vastberaden kalmte van Teuphis is het te danken dat de rust wordt hersteld.
Uit dankbaarheid eist het volk, dat de belofte van Charsis aan Friso zal worden nagekomen.
De vloot wordt in gereedheid gebracht om hem naar het rijk van koning Porus te brengen,
aan de Westkust van India. Deze is namelijk de vader van Friso's moeder, en van hem
verwacht de jonge vorst dus hulp voor het terugwinnen van zijn rijk.

Boek V (700 regels; blz. 141-179)
Friso weet nog niet, dat Alexander de Grote tot in India is doorgedrongen en Porus heeft
verslagen. Wel is deze als vazal koning gebleven en heeft hij zelfs even gehoopt met
Alexander's hulp wraak te kunnen nemen op de moordenaar van zijn schoonzoon, maar het
leger van Alexander weigerde nòg verder naar het Oosten te trekken en dwong deze tot
terugkeer naar Perzië. - Onbewust van dit alles is Friso op weg naar zijn grootvader. Een
hevige storm slaat echter zijn vloot uit haar koers en doet ze ontredderd aan de Zuidoost-kust
van Perzië belanden. Daar wordt hij met de zijnen op de meest welwillende wijze ontvangen
door Vorst Orsines, die het heil van zijn onderdanen boven eigen grootheid stelt. Er wordt
besloten van diens gastvrijheid gebruik te maken, tot er nadere berichten zijn omtrent
Alexander de Grote en Porus. Een van Friso's volgelingen, Ascon, krijgt opdracht naar India
te gaan om zich van de toestand daar op de hoogte te stellen.

Boek VI (936 regels; blz. 180-227)
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Friso vat liefde op voor Atosse, de dochter van Orsines. Deze laatste, die de deugd en
dapperheid van de jonge balling heeft onderkend, verzet zich daar niet tegen: deugd is meer
waard dan een koninkrijk. Als dan nog Friso met een leger van Orsines

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

355

een opstand heeft onderdrukt, wordt het huwelijk volgens Perzische ritus gesloten.

Boek VII (926 regels; blz. 228-274)
Maar ook hier wordt Friso geen rust gegund. Alexander de Grote komt naar de stad van
Orsines. Voor Van Haren is hij het type van de door weelde, vleierij en losbandigheid
volkomen ontaarde vorst: een onberekenbare tyran. Door eerbiedsbetuiging en door het
aanbieden van grote geschenken aan hem en zijn volgelingen poogt Orsines hem gunstig
te stemmen, wat aanvankelijk succes heeft. Maar bij het aanbieden van de geschenken had
de rechtschapen Orsines zeer nadrukkelijk Alexander's schandknaap en gunsteling Bagoas
uitgesloten. Uit woede daarover weet deze door allerlei leugens en verdachtmakingen
Alexander zó ver te krijgen dat hij Orsines laat doden. Eenzelfde lot dreigt Friso en Atosse,
maar zij worden tijdig gewaarschuwd en besluiten dan om samen met de eveneens bedreigde
Proculus te vluchten. Proculus is een Romein, door de Senaat van zijn stad als waarnemer
en verspieder naar het Oosten gezonden. ‘Hy raad den Koning en Atosse hem te volgen
naar Romen; om daar in rust te leven tot dat men hore welk een keer de staat van het
Oosten, en de magt van Alexander neemen zullen. Zy vertrekken van stonden aan’
(argumentum, blz. 229).

Boek VIII (976 regels; blz. 275-325)
Via Arabië en Sidon wordt Rome bereikt. Daar heersen nog onverzwakt en onbedorven de
oorspronkelijke Vrijheid en Deugd. Friso raakt daarvan diep onder de indruk. Met behulp
van Proculus weet hij de steun te verwerven van de oude Papirius, die kort daarop als
dictator wordt aangewezen voor de strijd tegen de Samnieten. Friso krijgt toestemming aan
de krijgstocht deel te nemen. In het leger aangekomen, draagt Papirius het opperbevel voor
drie dagen over aan de magister equitum Fabius, met verbod om in die tijd slag te leveren:
‘Ik ga ten offer naar den Tempel van Jupyn, // En zal ten derden dag strydvaardig met U
zyn’ (reg. 643-644; blz. 309). Tijdens Papirius' afwezigheid doet zich echter zulk een
ongedachte kans voor om de Samnieten vernietigend te verslaan, dat Fabius daarvan - in
overleg met de krijgsraad - ondanks het uitdrukkelijke verbod gebruik maakt, al weet hij
daarmee zijn leven te verbeuren: ‘Ik zal de dood om Rome's heil niet myden’ (reg. 698; blz.
312). - De overval op de Samnieten wordt een volkomen overwinning, waartoe ook Friso
het zijne bijdraagt. Bij zijn terugkeer eist Papirius echter meedogenloos de dood van Fabius
wegens ongehoorzaamheid. Het leger dreigt te gaan muiten om de terechtstelling te
verhinderen - wat Papirius nog vastberadener aan het recht doet vasthouden. Evenals bij
het oproer tegen Cosroës in boek IV is het weer de wijsheid van Teuphis die uitkomst brengt:
hij stelt voor, Fabius slechts gevangen te nemen en de Senaat over zijn verder lot te laten
beslissen. Papirius aanvaardt dit, en zo komt alles in orde. De Senaat stelt de overwinnaar
van de Samnieten onmiddellijk in vrijheid, en de beide legeraanvoerders verzoenen zich.
Hier maakt Van Haren bijzonder handig gebruik van een beroemde episode uit
de Tweede Samnieten-oorlog (327-304 v. Chr.), zoals deze door Livius wordt
beschreven (VIII, 30 vv.)

Boek IX (816 regels; blz. 326-366)
De door Friso naar India gezonden Ascon (zie boek V) heeft met moeite het spoor van zijn
meester gevonden en komt in Rome aan. Hij brengt belangrijk nieuws. Koning Porus is
gestorven, zodat Friso niets meer van zijn grootvader te verwachten

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

356

heeft. Maar ook Alexander de Grote is dood: tussen zijn bevelhebbers woedt de
diadochenstrijd. Eén van hen, Ptolemaeus - dezelfde die na de moord op Orsines Friso en
Atosse gewaarschuwd had voor de plannen van Alexander (zie boek VII) - is nu de
machthebber van Egypte en nodigt de jonge koning uit ‘om aldaar by hem te komen tot dat
men iets voor hem zoude kunnen ondernemen’ (argumentum, blz. 326). Maar Ascon heeft
nog meer nieuws. Door een toeval heeft hij ontdekt, dat Friso's moeder Melite met haar twee
jongste zoons in Gades [= Cadix] verblijft, waar zij na allerlei avonturen terecht is gekomen.
- Onmiddellijk maakt Friso zich tot vertrek gereed. Hij zal eerst naar Gades gaan om zijn
moeder te halen, en vervolgens naar Egypte om Ptolemaeus hulp te vragen voor terugkeer
naar zijn vaderland. De Romeinen stellen drie schepen, bemand met hun beste zeelieden,
tot zijn beschikking. En zo verlaat Friso de stad, waar hij een ideale vorm van staatsbestuur
had leren kennen. Onderweg maakt Teuphis - die voor Friso nog altijd Leonaat is - zich aan
zijn neef bekend. Het heeft geen zin langer zijn incognito te bewaren; Melite zal hem straks
immers als haar zwager herkennen.

Boek X (954 regels; blz. 367-412)
Behouden komt de kleine vloot in Gades aan, waar Friso zijn moeder en broers (Saxo en
Bruno) terugvindt. ‘Melite verhaald wat haar, zederd den brand van de Koninklyke Stad
Gange, zederd den dood van Stavo, en zederd de vlugt van den Prins is wedervaren; en
door welke eene reeks van gevallen zy genoodzaakt wierd zich naar Gades te begeven’
(argumentum, blz. 367). Dan vertrekt men gezamenlijk naar Egypte. Een zware storm doet
echter de schepen de Straat van Hercules [= de Straat van Gibraltar] missen, en drijft ze de
onbekende Atlantische Oceaan in, eerst naar het Westen, dan naar het Noorden. Na grote
gevaren wordt tenslotte het eiland Vectis [= Wight] bereikt. Dat blijkt onbewoond, afgezien
van een vluchteling uit Albion: Argentorix. Deze vraagt Friso om bescherming tegen
Cunobellinus, de tyrannieke onderdrukker van Albion. Tevens raadt hij hem aan, zich niet
met deze dwingeland in te laten, maar ‘naar het Gewest der Alanen te stevenen, Volkeren
van een deugdzamen imborst’ (argumentum, blz. 368). Friso en Teuphis aanvaarden dit
advies. Er wordt weer zee gekozen en koers gezet naar het Noord-Oosten.
De episode van Argentorix is een even functionele als knappe navolging van
Aeneis III, 588-691, waar Aeneas de door Ulysses in het hol van Polyphemus
vergeten Achaemenides aantreft en redt.

Boek XI (760 regels; blz. 413-449)
4

Aan de Noordelijke mond van de Vlie-stroom worden Friso en de zijnen door de Alanen
goed ontvangen. Zij horen, dat het land geteisterd wordt door een vurige draak, die van tijd
tot tijd uit een rokende poel opduikt. Dat is een straf voor de belediging door hun laatste van eer en deugd ontaarde - koning de goden aangedaan. Wie het volk van deze plaag
verlost, zal daarvoor met de kroon worden beloond. Teuphis en Friso, die niet aan
bovennatuurlijke wezens geloven, besluiten de volgende dag de rokende kolk te gaan
onderzoeken. Maar gedurende de nacht verschijnt in de droom een Engel aan Friso ‘en
moedigd hem aan om het wangedrogt te bestryden: Verzekerende hem zyner hulp, en des
Goddelyken bystands’ (argumentum, blz. 413). Ook Teuphis heeft een dergelijke droom
gehad, zodat hij geen bezwaar maakt. Met getrokken zwaard daalt Friso in de rokende poel
af. Achter de

4

Vlie-stroom: ‘eertyds een arm van den Ryn’ (Bladwyzer).
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rook vindt hij echter geen draak, maar de Engel uit zijn droom, die hem meedeelt dat de
draak door zijn moed reeds is overwonnen - voor zover er een draak was. Immers:
Met Heldenmoed en deugd een zake te beginnen,
Is, buiten twyffel, reeds ten halven overwinnen!
En zomtyds is de vrees, die 't hart te voren lyd,
Het eenigst Wangedrogt dat m'aanvalt en bestryd!
(reg. 663-666; blz. 445)
5

Maar nu staat Oromasdes, zo vervolgt de Engel, aan Friso een grote gunst toe: de hel te
zien, als hij daar de moed toe heeft. ‘De Prins neemt dezen tocht met vreugde aan, en zy
treden straks dieper naar beneden. De Engel opent de Deuren der Helle met zynen staf’
(argumentum, blz. 414).

Boek XII (1058 regels; blz. 450-500)
Op hun tocht door de hel verklaart de Engel aan Friso het lot van de schimmen die zij
ontmoeten; hun straf hangt samen met de zonde waaraan zij in hun aardse leven het meest
gebonden waren. Achtereenvolgens vertonen zich: vadsigen; gierigaards; ouders die hun
6
kinderen niet goed hebben opgevoed; leugenaars; vleiers; wellustigen; ondankbaren;
beelden-dienaars; en vele anderen. - Tenslotte komen Friso en de Engel bij de rechterstoel
7
van Arimanius. Aan de ene zijde van zijn troon staat de Dood, aan de andere het Verwijt.
Friso is er getuige van, hoe vier vorsten, met wie hij te maken heeft gehad en die juist
gestorven zijn, hun oordeel ontvangen. De eerste is Agrammes, de moordenaar van zijn
vader Stavo en de usurpator van zijn rijk. Dan volgen Cosroës en Pasiphaë, die zich in
Taprobana zo schandelijk tegenover hem gedragen hadden. En tenslotte wordt Cunobellinus
berecht, de tyran van Albion. Alle vier hebben zij het gewone einde van geweldenaars
gevonden: zij zijn vermoord, zoals zij zelf hebben gemoord. Naarmate zij door Arimanius
schuldig worden bevonden, schiet Verwijt hun een aantal pijlen in het hart, variërend van
één tot vijf. Eeuwige wroeging is voor allen de straf, maar niet voor allen even fel, want - zo
heeft de Engel aan Friso uitgelegd -: ‘De Hoogste God // Straft meer en minder kwaad niet
met het zelve Lot’ (reg. 49-50; blz. 454). De zwaarste straf valt aan Cunobellinus ten deel.
- Na het bijwonen van deze rechtspraak keren Friso en de Engel terug. Onderweg ontmoeten
zij weer nieuwe schimmen, aan wie Friso ziet wat de straf is voor hen die doden in een
lichtvaardig duel, en voor degenen die de pijnbank hebben ingesteld of gehandhaafd. Dan
neemt de Engel afscheid en Friso treedt weer in het daglicht. Uitgelaten van blijdschap
begroeten de Alanen hem en roepen hem tot koning uit. Friso voert de leer van Zoroaster
in, en stelt als grondregel voor zijn nieuwe rijk: ‘.. Bemint voor alle dingen // 't Gemeenebest,
en zyt doorlugte Stervelingen! // Voor ons maakt Eendragt magt, en Tweedragt ondergang!’
(reg. 1015-1017; blz. 498). Ter ere van zijn vader sticht hij een stad, die ‘Stavo-ren’ zal heten,
en - zoals de laatste regel van het epos luidt -: ‘En nam bezit van 't Land, en gaf het zynen
Naam’.

5
6
7

Oromasdes: ‘naam, denwelken de Magers aan de hoogste Godheid gaven’ (Bladwyzer).
Tot hen behoren ook de schrijvers en dichters ‘die zich van de kunst, // Geschikt om grote daân op
Hemel-toon te pryzen, // Bedienden om den lust tot ontucht te doen ryzen’ (blz. 463; reg. 234-236).
Arimanius: ‘opperste Geest der Duisternis’ (Bladwyzer).
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§ 4. Secundaire literatuur
Er is in de loop van de 18de en 19de eeuw vrij wat over de Friso geschreven, bewonderend
zowel als kritisch. Het zou zeker de moeite lonen, de waarderingsgeschiedenis van het epos
na te gaan, en vast te stellen hoe de uiteenlopende beoordelingen moeten worden verklaard.
Dat onderzoek valt echter buiten het kader van de taak, die ik mij heb gesteld. Ik beperk mij
daarom tot een korte bespreking van de publikaties uit de 20ste eeuw, waarop de gangbare
opvatting omtrent de Friso in hoofdzaak berust.

Koopmans I (1907)
De eerste daarvan is het uitvoerige artikel van J. Koopmans in het tijdschrift De Beweging
8
van 1907: Willem van Haren's ‘Friso’. Het is een soortgelijk stuk als zijn beschouwing over
Abraham de Aartsvader, die elf jaar later geschreven werd, en waarmee wij in een vorig
9
hoofdstuk reeds kennis hebben gemaakt. In het algemeen heeft het dan ook dezelfde
verdiensten en geldt eveneens hetzelfde bezwaar. Ook hier is Koopmans er voortreffelijk in
geslaagd, de sfeer en de geest te tekenen waaruit het besproken werk is voortgekomen.
Opnieuw worden wij getroffen door de boeiende manier waarop hij dit, al interpreterend en
bespiegelend, voor de moderne lezer belangwekkend weet te maken. Alleen moest hij in
het geval van de Friso, waarvan de stof Van Haren's eigen vinding is, meer ruimte en
aandacht aan de paraphrase besteden dan bij de Abraham, waar de loop van het verhaal
in grote lijnen bekend mocht worden geacht. Het typeert zijn trant van schrijven, dat dit
eerder een voordan een nadeel blijkt. - Anderzijds is er ook dezelfde beperking als bij het
artikel over de Abraham. Veel verder dan het overdragen van zijn begripvolle bewondering
op zijn lezers gaat Koopmans tenslotte niet; zijn stuk is veeleer een essay dan een
wetenschappelijke studie.
Als kerngedachte van het epos geeft Koopmans aan, dat Friso door zijn ervaring moet
leren hoe onzeker het leven is:
En daarom stijgt en wentelt in dit Boek het rad der Fortuin. En daarom streelt,
nu eens, Friso, het uitzicht op 't herstel van de voorvaderlike troon, en dan weer
drijft het wrede Lot hem over onzekere zeeën naar onbestemde kusten. - Het
toeval regeert de Mensch. (blz. 156)
Bij al zijn bewondering voor de Friso als ‘openbaring van een voorname en diep wijsgerige
geest’ is Koopmans niet blind voor tekortkomingen in de poëtische vormgeving: ‘Als
kunstprodukt echter staat Van Harens werk zwakker’ (blz. 181).

Van Haselen (1922)
Verreweg de belangrijkste van de hier besproken studies is het proefschrift van H.J.L. van
10
Haselen: Willem van Haren's ‘Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten’.
Op bijzonder degelijke wijze heeft de schrijver alle gegevens bijeengebracht, die voor een
goed begrip van dit epos betekenis kunnen hebben. Daarbij

8

9
10

J. Koopmans, Willem van Haren's ‘Friso’ in: De Beweging III (1907), blz. 166 vv. en 304 vv. herdrukt in:
J. Koopmans, Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de eeuw, verz. en ingel. door C.M. Geerars
(Zwolse reeks van taal- en letterk. studies nr. 9; Zwolle 1958), blz. 139-184. Ik citeer en verwijs steeds
naar deze laatste uitgave.
Zie boven, blz. 237-238.
H.J.L. van Haselen, Willem van Haren's ‘Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten’, diss.
Leiden (Alphen aan den Rijn 1922).
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komt hij tot een negatief oordeel over de literaire waarde: ‘vast staat wel dat, indien Van
Haren niets anders had geschreven dan de Friso, onze tijd aarzelen zou hem een dichter
te noemen’ (blz. 61). Volgens hem ligt het belang, dat Van Haren's epos heeft, dan ook
voornamelijk in het feit dat het een spiegel van diens geestelijk leven biedt. In
overeenstemming daarmee valt in zijn studie de meeste nadruk op de laatste drie
hoofdstukken: ‘De Friso als spiegel van 's dichters staatkundige denkwijze’; ‘De Friso als
spiegel van 's dichters wijsgerige, ethies-religieuze denkwijze’; en ‘De Friso als spiegel van
's dichters geestelijke ontwikkeling’.
Ik heb veel waardering voor het boek van Van Haselen, waarin ik heel wat waardevol
materiaal heb gevonden. Maar anderzijds heb ik ook ernstige bezwaren. In de eerste plaats
betreffen die het feit, dat Van Haselen onbillijk is in zijn ongunstig oordeel over de Friso als
epos. Bij zijn karakteristiek gaat hij niet in op wat de dichter bereikt heeft, maar bepaalt hij
zich tot het opsommen van de tekortkomingen. Voor een deel zijn de bezwaren, die hij
vermeldt, niet ongefundeerd, maar zij worden te absoluut gesteld. Bovendien rijzen er meer
dan eens vragen. Zo rekent Van Haselen het Van Haren als een fout aan, dat hij van Friso
‘zulk een brave Hendrik’ heeft gemaakt (blz. 51). Maar is dit dan niet in overeenstemming
11
met de regel, zoals die door Tasso en de doctrine classique werd gesteld, dat een epische
held volmaakt moet zijn? Even verder wordt opgemerkt, dat Friso ‘niet het middelpunt der
belangstelling is en maar zelden bewondering wekt’ (blz. 51). Dat is een persoonlijke
opvatting, waar ik slechts tegenover kan stellen dat ik ze niet deel. En hetzelfde geldt voor
‘de lachwekkende deftigheid die voor de dichter epiese verhevenheid was’, waarvan Van
Haselen enkele voorbeelden geeft (blz. 56). - Eerlijkheidshalve vermeld ik hier ook een juiste
opmerking over de Friso. Tegenover de mening van Koopmans dat de grondgedachte van
het epos zou zijn: ‘Het toeval regeert de Mensch’, stelt Van Haselen terecht dat Van Haren
‘op menige plaats het Teuphis (laat) uitspreken, dat al het wedervaren van Friso en de zijnen
hun door Oromasdes [= God] beschoren is’ (blz. 49), zodat er een planmatige ontwikkeling
in de structuur van het epos valt aan te wijzen.
Bezwaar heb ik ook tegen de wijze, waarop Van Haselen bij zijn bespreking van Van
Haren's denkbeelden de dichter met Teuphis identificeert. Natuurlijk is deze laatste een
spreekbuis van de auteur, maar dit houdt niet in dat zij samenvallen. Van Haren blijft er zich
voortdurend van bewust, dat Teuphis in een geheel andere wereld leeft dan hij. De oom van
Friso kan slechts in algemene zin drager zijn van de principes die de dichter aanhangt - niet
in de bijzonderheden van uitwerking of toepassing. Dat zou hem historisch ongeloofwaardig
maken, en dus in strijd zijn met de eis van waarschijnlijkheid die voor het epos gold. Van
Haselen heeft dat niet voldoende in het oog gehouden. Het duidelijkst komt dit aan het licht
in zijn behandeling van Van Haren's godsdienstige opvattingen. Terecht tekent hij de leer
van Zoroaster, zoals Teuphis die verkondigt, als een rationalistische religie: ‘een leven niet
uit het geloof maar uit de deugd, een streven naar zelfvolmaking, tengevolge waarvan de
religie in moraal opgelost wordt’ (blz. 98). Terecht ook wijst hij op de samenhang tussen die
leer en de ideeën van de Deïsten uit Van Haren's tijd. Maar hij gaat over de schreef, wanneer
hij constateert: ‘Dit is dus de “redelyke godsdienst” van Teuphis of eigenlik van Van Haren’
(blz. 88), en - kennelijk met het oog op dit laatste - opmerkt dat daarin geen plaats is voor
zondebesef en nauwelijks voor gebed (blz. 101). Natúúrlijk ontbreekt in de leer van Teuphis
het zondebesef! Van Haren had hem in de tijd van Alexander de Grote toch niet tot Christen
kunnen

11

Zie Deel I, blz. 154 en 159.
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maken! De dichter kon zijn wijsgeer slechts een geloof doen belijden, dat in moreel opzicht
zoveel mogelijk met het zijne overeenkwam, meer niet. Doordat Van Haselen dit niet heeft
onderkend, komt hij in strijd met de feiten. Uit Van Haren's latere werk blijkt helemaal niet,
dat hij zulk een geprononceerde Deïst zou zijn geweest. Aan het slot van zijn hoofdstuk ziet
Van Haselen zich dan ook genoodzaakt de vraag te stellen: ‘is Van Haren op later leeftijd
gaan twijfelen aan de waarheid der nieuwe theorieën?’ Moeten wij ‘een kentering in zijn
gevoelsleven’ veronderstellen? (blz. 109). De zaak ligt veel eenvoudiger. De leer van Teuphis
is een constructie ad hoc en géén geloofsbelijdenis van de auteur.
Mijn bedenkingen zijn nogal belastend voor de conclusies van Van Haselen. Maar zij doen
geen afbreuk aan de waarde van de vele feitelijke gegevens, die bij over de Friso verschaft.
Daardoor blijft zijn boek een aanwinst.

Koopmans II (1922)
12

Koopmans reageerde op Van Haselen's proefschrift met een artikel in De Nieuwe Taalgids.
Men zou verwachten dat dit een bespreking van het boek was, maar zulks blijkt niet het
geval. Afgezien van een tweetal alinea's, waarin de dissertatie met grote waardering wordt
vermeld, is dit tweede artikel niets anders dan een herdruk van het eerste in ietwat verkorte
13
vorm. Op de inhoud van het proefschrift gaat Koopmans niet in, óók niet op de punten waar
Van Haselen met hem van mening verschilt.

Minderhoud (1927)
In 1927 verscheen het proefschrift van H.J. Minderhoud over de invloed van de Henriade
14
in de Nederlandse letterkunde. Daarin is een afzonderlijk hoofdstuk aan de Friso gewijd.
Minderhoud wijst er terecht op, dat de omzwervingen van de held sterk aan de Télémaque
herinneren, maar dat de geest van het epos die van Voltaire is. En hij voegt daaraan toe:
‘Aussi ne s'étonnera-t-on pas de trouver force passages où Van Haren imite Voltaire’ (blz.
90).
Dat laatste is een overdrijving. Er komt in de Friso slechts één duidelijke ontlening aan
de Henriade voor: de ontmoeting van Friso met Teuphis, die ik hierboven als zodanig
15
gesignaleerd heb. Voor de rest is er slechts sprake van min of meer vage overeenkomsten,
waarvan er enkele misschien door Van Haren als parallel werden bedoeld, maar die in geen
geval berusten op overname van verhaal- of structuurmotieven.

Martin (1928)
Uiteraard komt de Friso ook aan de orde in de dissertatie van H.G. Martin over de invloed
16
van Fénelon in Nederland. Evenals het vorige steunt ook dit proefschrift sterk op de
conclusies van Van Haselen. Martin neemt zelfs onveranderd de ‘doorlopende vergelijking
17
van overeenkomstige motieven’ in de Télémaque en de Friso over, die deze had opgesteld.
Hij voegt daaraan overigens toe: ‘Mais il y a plus de

12
13
14
15
16
17

J. K(oopmans), Willem van Haren's Friso, in: De Nieuwe Taalgids XVI (1922) blz. 178-194.
Weggelaten worden de excursen over Van Haren's persoon en geslacht, alsmede de beschouwingen
over Friso's hellevaart - de laatste waarschijnlijk brevitatis causa.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927).
Zie boven, blz. 353.
H.G. Martin, Fénelon en Hollande, diss. Amsterdam G.U. (Amsterdam 1928), blz. 70-76.
H.J.L. van Haselen, W.v. Haren's Gev. v. Friso, blz. 145-146 (aant. 37). Bij Martin blz. 72-73.
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ressemblances que les seize points cités: toute la trame des deux oeuvres est la même’
(blz. 73). Dat is inderdaad het geval, al moeten wij daarbij vooral niet denken aan slaafse
navolging. Van Haren is er verrassend goed in geslaagd, origineel te zijn in de hantering
van ontleende motieven. De opzet van de Friso mag beschouwd worden als een overtuigend
voorbeeld van creatieve imitatio, waarbij de dichter naar Vossius' voorschrift wist te bereiken
dat ‘wat wij ontlenen door zijn nieuwe voorkomen niet meer als een ontlening wordt
18
beschouwd, maar wordt erkend als het onze’.
Bij alle overeenkomst ziet Martin echter ook een kenmerkend verschil tussen de beide
werken; Van Haren ‘veut faire plus qu'instruire un jeune prince; ses observations sont plus
profondes que celles de Fénelon’ (blz. 73). Wat hij daarmee bedoelt, geeft Martin aan met
een gemutileerd citaat uit Kalff: ‘hij is een voorganger van zijn volk op den weg naar het
19
betere en hoogere’. Dat stemt overeen met wat ik in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk
heb opgemerkt.

§ 5. Geschiedenis van de eerste druk
In de Voorreden bij de tweede druk van de Friso doet Van Haren enkele mededelingen over
het ontstaan van zijn epos. In de zomer van 1738 had hij ‘met een gezelschap van zommige
geleerde Lieden’ op een buitengoed gelogeerd. Er werd veel over poëzie gediscussieerd,
‘en by die gelegenheid wierd eenmaal voorgesteld, of het wel mogelyk en met de Regels
der waarschynlykheid en der Digtkunst overeenkomstig zoude zyn, om Friso uit Indië naar
de Oevers van den Vliestroom te geleiden’. Dat werd toen betwijfeld, óók door de dichter.
Maar bij nader inzien veranderde deze van gedachten en zette zich, ‘met meer moed dan
hoop’, aan het werk.
In dit eerste jaar na zijn huwelijk woonde Willem van Haren op de stins van St.
Anna-Parochie. De bewuste logeerpartij is dan ook kennelijk een Friese
aangelegenheid geweest. Bij het gezelschap van ‘geleerde Lieden’ zullen wij
wel in de eerste plaats aan hoogleraren uit Franeker moeten denken. Dat men
in deze kring vertrouwd was met de legende van Friso, ligt voor de hand. Welke
vorm deze legende in de Friese kronieken heeft, zal bij de bespreking van Van
Haren's bronnen aan de orde komen.
Toen de dichter eenmaal begonnen was, vlotte het werk boven verwachting. Reeds na een
jaar was het in eerste instantie voltooid: in tien boeken, ongetwijfeld op voorgang van de
20
Henriade. En zo overtuigend, ‘dat het door dezelve Geletterden, die het twee Jaaren te
vooren als byna onmogelyk hadden aangezien, waardig wierd ge-oordeeld om onder het
oog van eenen Aristarchus te verschynen’.
Het contact met de ‘geleerde Lieden’ van de logeerpartij uit 1738 bestond dus
nog altijd, wat erop wijst dat wij aan een min of meer vaste vriendenkring hebben
te denken. Aan deze vrienden heeft Van Haren de oer-versie van zijn epos
blijkbaar voorgelezen of voorgelegd.

18
19

20

Zie Deel I, blz. 8.
Kalff schrijft in werkelijkheid: ‘Wat wij in een dichter roemen: dat hij een voorganger is van zijn volk op
den weg naar het betere en hoogere, dat heeft Willem van Haren willen zijn’. Zie: G. Kalff, Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde, deel V (Groningen 1910), blz. 496.
Als Van Haren dit in 1758 schrijft, heeft hij kennelijk de chronologie niet duidelijk meer voor ogen. Uit de
correspondentie met Huydecoper (zie beneden) blijkt, dat er na de house-party slechts één jaar was
voorbijgegaan.
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De dichter schijnt allereerst Petrus Burmannus Secundus (1713-1778) als aristarch te hebben
aangezocht. Deze was sedert 1735 hoogleraar in de welsprekendheid en de geschiedenis
21
in Franeker, vanwaar hij in 1742 naar het Amsterdamse Athenaeum vertrok. Het ligt voor
de hand aan te nemen, dat hij aan de logeerpartij van 1738 had deelgenomen en zodoende
van het begin af bij het ontstaan van de Friso betrokken was geweest. Burmannus achtte
zichzelf echter niet de aangewezen man voor het beoordelen van Nederlandse poëzie.
Daarom bracht hij Van Haren in kennis met Balthazar Huydecoper (1695-1778),
‘toneelschrijver en dichter, taalkundige en historicus, wiens reputatie van “begenadigd”
22
criticus langzamerhand tot in de gehele Republiek was doorgedrongen’. Huydecoper
aanvaardde het verzoek om kritische medewerking en zette zich onmiddellijk vol ijver aan
het werk.
De remarques - het woord is van hemzelf - die Huydecoper bij de oerversie van de Friso
maakte ‘beslaan meer dan een honderdtal vrij compres beschreven half-folio bladzijden’.
23
Zij bevinden zich op de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, en behalve die op Boek XII
24
werden zij nooit uitgegeven. Wel werden zij meermalen geraadpleegd, uiteraard ook door
Van Haselen, die er overigens geen systematisch gebruik van heeft gemaakt. Als zijn
conclusie deelt hij mee, dat Van Haren ‘op enkele uitzonderingen na, Huydecoper's
25
aanmerkingen, gewoonlik ongewijzigd, gevolgd (heeft)’. Een stelselmatig onderzoek van
deze gehele materie zou ongetwijfeld tot interessante resultaten leiden. Vooral ook, omdat
de remarques niet uitsluitend van taalkundige aard zijn, maar eveneens op de inhoud en de
structuur van het epos betrekking hebben.
Dank zij Henri A. Ett beschikken wij echter wel over een uitgave van de briefwisseling die
de toezending en ontvangst van Huydecoper's aanmerkingen begeleid heeft. Niet alle brieven
zijn bewaard gebleven, maar wat over is, werd door hem afgedrukt in het Tijdschrift voor
26
Nederlandse taal- en letterkunde van 1950. Wij kunnen ons daaruit een vrij volledig beeld
vormen omtrent de gang van zaken. Op het tweede plan was ook Burmannus bij het kritisch
overleg betrokken, maar omvang en aard van zijn inbreng vallen moeilijk te bepalen. Zowel
27
Van Haselen als Ett zijn van mening, dat het effect gering is geweest.
Op 21 september 1739 had Huydecoper zijn aanmerkingen op de eerste vijf boeken klaar;
op 26 november die op boek VI; op 14 december die op de rest. Daarmee was de taak
volbracht, die hij op zich genomen had. Als zijn slotconclusie deelt hij Van Haren mee ‘dat
my het Zesde, 't begin of eerste helft van 't Zevende, en het Tiende Boek minder dan de
anderen voldaan hebben’. Het laatste zelfs zo weinig, dat hij ‘een geheel ander ontwerp’
daarvoor gemaakt heeft en dit ter vrije beschikking aan zijn correspondent toezendt (Ett,
blz. 278-279).

21
22

23
24
25
26
27

Zie boven, blz. 327.
Henri A. Ett, De briefwisseling tussen Willem van Haren en Balthazar Huydecoper, in: Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde LXVII (1950), blz. 271-304. De mening van Burmannus over zijn
ongeschiktheid en het citaat op blz. 272. - Voor Balthazar Huydecoper zie men: C.J.J. van Schaik,
Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator, diss. Utrecht (Assen z.j.
[1962]).
Deze werden als specimen van Huydecoper's kritiek afgedrukt door J.H. Halbertsma in zijn studie Het
geslacht der Van Haren's. Fragmenten (Deventer 1829), blz. 101-107.
H.J.L. van Haselen, W.v. Haren's Gev. v. Friso, blz. 8.
Ibidem.
Zie noot 22. De originele brieven van Huydecoper bevinden zich op de Provinciale Bibliotheek te
Leeuwarden, die van Van Haren in het Rijksarchief te Utrecht.
H.J.L. van Haselen, W.v. Haren's Gev. v. Friso, blz. 8 en 137 (aant. 10); H.A. Ett, De briefw. W.v.H. en
B.H., blz. 272.
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Van Haren antwoordt, er zich van bewust te zijn geweest ‘dat het 6de en 10de Boek de
andere niet evenaarden. Het sesde Boek ben ik zelv altijd zo bang voor geweest, als voor
28
vuur, omdat ik niet houde van beschrijvingen van minnerijen’. Hij heeft het nu echter geheel
veranderd en wil dat ook met het tiende boek doen. Zou Huydecoper de verbeterde versie
nog eens kritisch willen bekijken? (Ett, blz. 279). Deze verklaart zich daartoe bereid, en zo
vindt dus ook de correspondentie voortgang. Van Haren gaat in zijn laatste boeken steeds
ingrijpender veranderingen aanbrengen, die hij alle ter beoordeling aan Huydecoper voorlegt.
Op 16 mei 1740 schrijft hij ‘dat ik met de twee laatste Boeken van mijn werk nog niet verr'
gevorderd ben; want de oude zijn verbrand en ik hoop dezelve naar UWEdGestr: smaak
beeter wederom te zullen zamenstellen’ (Ett, 285). Daarbij dijde echter de omvang uit: op
19 juni is er al sprake van elf boeken, op 10 februari 1741 van twaalf. Huydecoper vindt dat
niet erg; hij is zelfs blij ‘dat 'er het Twalefde Boek is bygekomen, zynde, myns oordeels, dat
29
in deze gelegenheid, het voegelykste getal’ (Ett, blz. 292). Op 6 april kan hij Van Haren
meedelen te zijn klaar gekomen met de bestudering van de laatste helft van het Twaalfde
Boek: ‘De Remarques zyn boven myne verwachting uitgedeegen, doch myn yver is van
Boek tot Boek aangegroeid, naar maate dat UwHoogEds geest zich in zyne vlucht meer en
meer verhief’ (Ett, blz. 302).
Twee maanden later kwam de Friso van de pers. Van Haren had de laatste fasen van het
drukken verhaast, al moesten daardoor de geprojecteerde vignetten vervallen omdat zij nog
niet klaar waren. Maar hij was nu Gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal, en in
de bewogen begintijd van de Oostenrijkse Successie-oorlog bracht dit meer werk mee dan
met letterkundige bezigheden te verenigen viel. Hoewel hij nog lang niet tevreden was met
het eind-resultaat van de Friso, meende hij daarom voorlopig van verder schaven aan de
tekst te moeten afzien. Op 10 februari 1741 schreef hij aan Huydecoper:
Wijders zal ik de rest van mijn levenstijd emploijeeren om dit werk te beschaven,
te verbeteren, en tot zekeren trap van perfectie te brengen; afziende van alle
andere werken. 'T is wel waar dat ik nog wat had kunnen wagten met de Drukpers,
en dat ik nu bereids, tot mijn groot leed wezen veele fouten in het afgedrukte
bemerk; dog om redenen, die ik tot nog toe niet kan melden, en die egter voor
mij van het hoogste gewigt zijn, heb ik zulks moeten verhaasten, en zal ik zelf
30
nu Schouten aandringen om spoed te maken.
(Ett, blz. 291)
Inmiddels waren de eerste vijf boeken van de Friso reeds in het Latijn vertaald, en wel
door de conrector van de Latijnse school in Leiden, Gerhard Schroder (1708-1762). Deze
ambitieuse man maakte van zijn verblijf in Leiden gebruik om zich opnieuw als student aan
de Universiteit te laten inschrijven en een doctorsgraad in de rechten te verwerven, op grond
waarvan hij in 1744 tot hoogleraar in Harderwijk zou worden benoemd. Het manuscript van
zijn vertaling - waarvan het derde boek is zoek geraakt - bevindt zich op de Provinciale
31
Bibliotheek te Leeuwarden en staat daar op 1740 gedateerd. Schroder heeft dus blijkbaar
vertaald naar
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Het zesde boek bevat de geschiedenis van Friso's liefde voor Atosse en zijn huwelijk met haar (zie boven,
blz. 354-355).
voegelykste: meest gepaste (want overeenkomend met het aantal boeken van de Aeneis).
Schouten: de drukker-uitgever van de Friso, Salomon Schouten, boekverkoper in de Kalverstraat
te Amsterdam.
J.J. Kalma, Bibliografie betr. de Gebr. v. Haren, blz. 86.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

364

de afgedrukte vellen van de eerste boeken, vóórdat de uitgave voltooid was. Hoe hij die in
handen gekregen heeft, is mij niet bekend. Overigens schijnt hij zijn werk niet zonder
overwegingen van eigenbelang te hebben ondernomen; hij hoopte op protectie door Van
32
Haren. Typerend voor hem lijkt ook de nadrukkelijke mededeling, dat zijn vertaling met de
hulp van niemand minder dan Tiberius Hemsterhuis - de beroemde Graecus en vader van
de nog beroemder Franciscus - nagezien en verbeterd was. Hemsterhuis kwam eerst in
1740 als hoogleraar in het Grieks en de vaderlandse geschiedenis van Franeker naar Leiden.
Veel gelegenheid voor samenwerking met hem kan Schroder dus niet hebben gehad. Heeft
hij de waarheid misschien een beetje aangedikt door het voor te stellen alsof Hemsterhuis
zijn oog over de gehéle vertaling had laten gaan?
Hoe dit ook zij, verder dan de eerste vijf boeken is Schroder nooit gekomen. En die vijf
werden nooit gedrukt.
Voor zover ik weet, heeft alleen de Boekzaal der geleerde Waerelt een bespreking aan de
33
eerste druk van Friso gewijd. In het nummer van maart 1742 wordt de verschijning
aangekondigd en - aan de hand van de argumenten en van citaten uit de tekst - een uitgebreid
overzicht van de inhoud gegeven. De (anonieme) recensent onthoudt zich echter van elke
evaluatie. Alleen wijst hij er aan het slot van zijn artikel op, dat een heldendicht ‘van een
goedt uitwerksel ten opzichte van de zeden’ behoort te zijn, en dat de Friso daaraan ten
volle voldoet:
deze hoedanigheit heeft dit Gedicht in den hoogsten trap, en is daarom zeer
bequaam om de gemoederen aan te zetten tot het goedt, en af te schrikken van
het quaadt. (blz. 289).

§ 6. De bronnen
Doordat Willem van Haren in de noten van de Friso telkens naar zijn bronnen verwijst,
hebben wij een vrij volledige voorstelling van zijn uitgangspunten voor de verschillende
componenten van zijn epos. Die componenten laten zich als volgt aanduiden: de legende
van Friso; de leer van Zoroaster; Alexander de Grote; Rome en de Tweede Samnieten-oorlog.
Aan de hand daarvan kunnen de bronnen overzichtelijk worden gegroepeerd.

De legende van Friso
De legende van Friso is in beginsel gebaseerd op Friese kronieken uit de 16de en het begin
van de 17de eeuw. De aard en de achtergronden daarvan vindt men behandeld in de studie
34
van E.H. Waterbolk over de oudere Friese geschiedschrijving; ook de beschikbare gegevens
over de auteurs en de uitgaven zijn daar in overzich-
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H.J.L. van Haselen, W.v. Haren's Gev. v. Friso, blz. 10, noot 3. Van Haselen vergist zich echter, wanneer
hij Schroder conrector in Delft laat zijn - in 1737 ging deze vandaar naar Leiden - en hem eerst nà de
verschijning van de Friso met zijn vertaling laat beginnen (blz. 9).
Maandelyke Uittreksels, of Boekzaal der geleerde Waerelt. Vier- en vyftigste deel (Amsterdam 1742),
blz. 269-289.
E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving, diss. Groningen (Groningen 1952); in het
bijzonder hoofdstuk II: ‘De fantastische of apocriefe geschiedschrijving’ (blz. 59-92).
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35

telijke vorm bijeengebracht. Van Haren verwijst naar verschillende van deze werken en
36
had er een zestal in zijn bezit.
Het verloop van de aankomst-verhalen - de term is van Waterbolk - is niet bij alle auteurs
gelijkluidend, maar komt in het algemeen ongeveer op het volgende neer. Een deel van de
bevolking uit een land in India wordt wegens gebrek aan voldoende bestaansmiddelen bij
loting aangewezen om elders een woonplaats te gaan zoeken. De emigranten staan onder
leiding van drie broers: Friso, Saxo en Bruno. Zij treden in dienst van Alexander de Grote,
maar kunnen zich na diens dood niet in het hun toegewezen gebied handhaven en keren
naar hun vaderland terug. Door toedoen van de tyran Agrammes (die vreest voor zijn kroon)
moeten zij echter opnieuw vertrekken. Om Afrika heenvarend, komen zij tenslotte in de
Noordzee terecht en vestigen zich aan de oevers van de Vlie-stroom. In verband met het
ontbreken van voldoende weide-plaatsen voor allen trekken Saxo en Bruno later verder; de
eerste wordt de grondlegger van Saksen, de tweede van Brunswijk. Friso blijft op de plaats
van aankomst en geeft aan dit gebied zijn naam: Friesland.
In haar meest uitgewerkte vorm vindt men de legende van Friso bij Suffridus Petrus
(1527-1597), Leeuwarder van geboorte, classicus en historicus, hoogleraar in Erfurt en later
in Keulen, landsgeschiedschrijver van Friesland. In een nieuwjaarsgedicht voor de Friese
37
Staten geeft hij zelfs een levensbeschrijving van ‘de stichter der Friezen’. Deze zou niet
alleen met zijn broers, maar ook met zijn vader Adel de wijk genomen hebben - en wel naar
Griekenland, waar hij in Athene de lessen van Plato volgde. Later trad hij in dienst van
Philippus van Macedonië, en na diens dood van Alexander de Grote, met wie hij naar Azië
en India terugkeerde. In Macedonië zou hij gehuwd zijn met Hylla, kleindochter van
Alexander's legeraanvoerder Lysimachus, die hem zeven zonen en één dochter schonk.
En zo verder, totdat Friso zich vestigde in het hart van zijn nieuwe rijk, op de plaats waar
nu Bremen ligt.
De grote bestrijder van de legende was Ubbo Emmius (1547-1625), classicus en historicus
evenals Suffridus, rector van de Latijnse school in Norden en Groningen, eerste rector
magnificus van de Groningse universiteit. In een strijdschrift tegen Suffridus Petrus en diens
38
leerling Furmerius maakt hij de vita Frisonis belachelijk door te wijzen op de vele
39
onwaarschijnlijkheden en historische onmogelijkheden in het verhaal. Bovendien signaleert
hij de tegenspraak tussen de gegevens in Suffridus' nieuwjaarsgedicht en die in zijn grote
40
geschiedwerk De Frisiorum antiquitate et origine libri tres (Keulen 1590).
Willem van Haren is het volkomen met Emmius eens. ‘Wy twyffelen niet of het zoude aan
elk voorkomen, dat de genoemde overleveringen zodanig tegen alle waarschynlykheid
strydende zyn, dat niemand, die eenige kennis van de Oudheid heeft,
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Aldaar, blz. 1-20: ‘Lijst van behandelde schrijvers’.
H.J.L. van Haselen, W.v. Haren's Gev. v. Friso, blz. 168, aant. 72.
Strena ad Ordines Frisiae, qua summatim comprehenditur vita Frisonis, Frisiorum conditoris (Franeker
1591).
Bernardus Gerbrandi Furmerius (1542-1616): opvolger van Suffridus Petrus als landsgeschiedschrijver
van Friesland. ‘In deze functie zal hij in vele opzichten de verdediger van zijn voorganger zijn, wijkt echter
ook in veel van diens historische inzichten af’ (E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschr., blz.
8).
Eén daarvan is Friso's huwelijk in Macedonië met een kleindochter van Lysimachus. Volgens Suffridus
zou dit tijdens het leven of kort na de dood van Philippus hebben plaats gevonden. Maar toen was
Lysimachus nog een jonge man, die onmogelijk al een kleindochter kon hebben!
Ubbo Emmius, De origine atque antiquitatibus Frisiorum, contra Suffridi Petri & Bernardi Furmerii fabulas
& criminationes; perspicua & solida veritatis assertio (Groningen 1603).
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dezelve met de geringste aandagt zoude willen verwaardigen’, schrijft hij in zijn Voorreden
van 1741. En in een noot citeert hij daarbij een groot fragment uit het strijdschrift van Emmius
tegen Suffridus Petrus. Noch in dit citaat noch in de Voorreden komt de naam van deze
laatste voor, zodat slechts uit de inhoud van het geciteerde blijkt dat Van Haren in het
bijzonder aan hem heeft gedacht. Dat wordt overigens bevestigd door de wens, die hij enkele
bladzijden verder uitspreekt, dat als echtgenote van Friso ‘Atosse beter zal behagen dan
eene Hilla’.
Van Haren gaat dan ook eclectisch te werk en neemt uit de overlevering slechts over wat
hij bruikbaar acht. Op negen punten - zo verklaart hij - stemt zijn epos met de kronieken
overeen:
1. Dat Friso uit Indië is geboortig geweest: 2. Van Koninklyken Staat: 3.
Verdreeven door den Verrader Agrammes: 4. In zyne eerste jeugd: 5. Dat Hy,
uit Indië, door Asie, de Middelandsche Zee, en den Straat van Hercules gevlugt,
41
den Vliestroom is ingezeild: Immers volgens Furmerius: 6. Dat Friesland haren
naam van dezen Friso heeft ontvangen, en behouden: 7. Ten tyde van Alexander
den Groten: 8. Dat Friso een Prins is geweest van uitmuntende hoedanigheden:
42
9. En den Persiaanschen Gods-dienst toegedaan.
Bij het laatste punt voegt hij in een noot een citaat toe uit de Chronique ofte historische
geschiedenisse van Vrieslant (Franeker 1622) van Pierius Winsemius (1586-1644). De kern
daarvan is, dat Friso ‘in 't jaer voor die gheboorte onses Heeren Jesu Christi 245 binnen
Stavoren gestorven (is), alwaer ook op de Persische wyse (zo Furmerius schryft) zyn uitvaert
gehouden is’. De Perzische leer, die Friso bij Van Haren aanhangt en die zulk een belangrijke
plaats in het epos inneemt, wordt dus door twee kroniekschrijvers gestaafd! Vermoedelijk
is de vluchtige mededeling van Winsemius het uitgangspunt geweest voor de brede
verbeelding van de dichter op dit punt.
Wellicht is Van Haren ook door Winsemius op het idee gebracht de Samnietenoorlogen
en de geschiedenis van Papirius en Fabius in zijn epos te betrekken. Op fol. 7 van diens
Chronique leest men namelijk, dat de aankomst van Friso in Friesland plaats vond in 313
vóór Christus, ‘ten tyde als binnen Romen Burghemeysteren waren, L. Papyrius Cursor,
ende Q. Publilius Philo onder wiens regeringe die Dictator Fabius die Samnitische Oorlogen
geluckelijck gevoert heeft’.
Verder beroept Van Haren zich in een brief van 19 juni 1740 aan Huydecoper op de
kronieken om de rokende poel en de vurige draak uit het elfde boek te rechtvaardigen. In
een P.S. schrijft hij daar:
ste

de kolk in het i ontwerp van het ii Boek als mede het monster gaan niet
tegen de poëtische waarschijnlijkheid, dewijl de Friesche Chronijken daar gewag
van makend; zijnde de plaats een half uur van Stavoren, en genaamd het rode
43
klif.
De Croniicke van Scharlensis-Vlitarp-Andreas Cornelius (Leeuwarden 1597) vermeldt
inderdaad op fol. 4:

41

42
43

In de Voorreden van 1758 verklaart Van Haren dit nader: ‘Furmerius (overweegende waarschynlyk
de ongerymdheid van deezen Zeetogt [nl. om Afrika heen] in zulk eene Eeuw) doed dien Held
wel insgelyks uit Indiën opkomen, maar geleid hem door Asië, de Middelandsche Zee, en de
Straat van Hercules’.
Voorreden van 1741, blz. [5].
Henri A. Ett, De briefw. W.v.H. en B.H., blz. 288. - Het Rode Klif bij Stavoren is inmiddels vergraven.
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Midtsomer int voors. iaer van vieren [= 4 n. Chr.] ontsprong opt Suydwest van
den Berch, diemen het Roode Clif noemt, omtrent thien treden daer van, een
vyerige vlamme drie daghen duerende wter aerden. Ende den vierden dach daer
nae quam daer eenen grooten Draeck wt vlien, die sich seer hoogh inder lucht
verhief, tot een verschrickinge van velen. Ende na dat hy omtrent een halve ure
sich soo hooch in-der Lucht vertoont hadde, is hy weder neder gedaelt, vliende
44
in der aerden, daer hy wt ghecomen was, ende is daer nae noyt weder ghesien.
Ook hier hebben de kronieken de dichter een motief aan de hand gedaan.
Tenslotte moeten nog de broers van Friso worden vermeld. Ook in het epos komen Saxo
en Bruno voor, zij het als kinderen en geheel terzijde van het handelingsverloop.

De leer van Zoroaster
Voor de ‘Persiaansche Godsdienst’ van Teuphis en Friso verwijst Van Haren in zijn Voorreden
van 1741 naar de Verhandeling van T. Hyde ‘in zyne berugte [ = befaamde] geschiedenis
van den Godsdienst der oude Persianen’. Bedoeld wordt de Engelse oriëntalist Thomas
Hyde (1636-1703), hoogleraar in Oxford, die de aandacht getrokken had met zijn werk:
Historia Religionis veterum Persarum, necnon eorum Magorum liber Sad-der, Zoroastris
praecepta, seu religionis canones continens, e persico latine versus, cum appendice (Oxford
1700).
Achteraf is gebleken, dat Hyde - ‘privé des documents les plus essentiels, entre autres
45
des livres sacrés des anciens Perses, que l'Europe ne possédait pas encore’ - een onjuiste
voorstelling van zaken geeft. Maar in de eerste helft van de 18de eeuw werd daaraan
onvoorwaardelijk geloof gehecht. - Wat Van Haren in Hyde's boek het meest getroffen moet
hebben, is het fundamentele monotheïsme van de oude Perzen, waardoor hun geloof sterke
overeenkomst vertoont met het Oud-Testamentische Judaïsme. Dat bood hem de
mogelijkheid, Friso in vóór-Christelijke tijd een godsdienst te doen belijden die, met name
op zedelijk gebied, aan het eigentijdse rationele Christendom verwant was. Het onderkennen
en benutten van die mogelijkheid is een van Van Haren's meest gelukkige vondsten geweest,
zo niet de meest gelukkige in absolute zin. Niet alleen omzeilde hij daarmee de bezwaren
van zowel merveilleux chrétien als merveilleux païen, maar bovendien bracht hij de morele
strekking van zijn epos veel dichter bij de lezers dan anders mogelijk zou zijn geweest.
Geen wonder dus, dat Van Haren telkens weer de nadruk legt op de Zoroastrische
werkelijkheid achter zijn verhaal door te verwijzen naar Hyde. Hij verzint niet in het wilde
weg, maar tekent een situatie die historisch mogelijk zou zijn geweest en daardoor aan
geloofwaardigheid wint. In de tweede druk van 1758 heeft hij deze annotatie nog uitgebreid
en citaten toegevoegd, zowel in het oorspronkelijke Latijn als in Nederlandse vertaling. Uit
een van die citaten laat ik, bij wijze van kennismaking, de kern volgen:
Want zy [ = de Persiaansche Priesters] bidden God, den Almagtigen Schepper
van Hemel en Aarde, op het allerootmoedigste aan; vliedende het kwade met
een zeer bevreesd en angstig geweten, en het goede in tegendeel doende en
vlytig betrachtende, met zulk een uitmuntende Godsvrugt en diepe vreze voor
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Wel herhaalde zich in het jaar 155 het branden van de put. - Geciteerd bij Van Haselen, W.v.
Haren's Gev. v. Friso, blz. 144, aant. 34.
Nouvelle Biographie Universelle XXV, 693.
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den Allerhoogsten, datze in dezen dele vele andere volken der wereld overtreffen.
Ja, men moet van hen in het byzonder opmerken, dat het de kerk en het volk
der Persen alleen, ja dat zy de enigste in de gehele wereld, (behalven het
geheiligde volk der Israëliten en Joden) geweest zyn, die geduriglyk en
standvastiglyk, van hunnen eersten oorsprong af, dat is van hun begin en zelf
van den Zondvloed tot op den tegenwoordigen tyd, de kennis en dienst van den
waren God altoos, zonder afbreking van tyd, bewaard hebben, en nog blyven
behouden. En schoon zy hunnen waren Godsdienst met een uiterlyk zoort van
dienst aan de Maan, Sterren en het Vuur, besmet, en dus met veele bygelovige
en zondige Beuzelingen den zuiveren dienst Gods, (als de Tarw met het Onkruid)
vermengd hebben; zoo is dit egter maar geschied door de verleiding van hun
dwalend geweten; zonder de vreze en eere Gods uit te sluiten; dewyl zy
intusschen van alle Eeuwen af de ware en wezenlyke Godsvrugt bewaard en
46
gehandhaafd hebben.

Alexander de Grote
Van Haren's voornaamste bron voor de geschiedenis van Alexander de Grote is het werk
van Quintus Curtius Rufus geweest: De rebus gestis Alexandri Magni. De dichter verwijst
er in zijn noten herhaaldelijk naar, en drukt zelfs na zijn Voorreden een gedeelte uit lib. X,
cap. 1, af (in het Latijn en in het Nederlands) ‘tot ophelderinge van het Zevende Boek van
dit Werk’. Dat Zevende Boek handelt namelijk over de moord op Orsines door Alexander's
gunsteling Bagoas, en Van Haren wilde doen uitkomen hoe nauwkeurig hij zich in zijn fictie
aan de historische werkelijkheid heeft gehouden.
Maar Curtius was slechts één van de vele auteurs uit de Oudheid, die de dichter kende
en waarvan hij voor de Indische, Perzische en Grieks-Macedonische achtergronden van de
Friso gebruik maakte. Van Haselen heeft ze in zijn proefschrift zorgvuldig bijeengezocht en
komt tot de conclusie:
Hij kent zijn schrijvers, en deze vormen een eerbiedwaardige rij: Plutarchus,
Justinus, Plinius, Strabo, Curtius, Athenaeus, Herodotus, Aelianus, Thucydides,
Arrianus, Diodorus Siculus, die alle heeft hij gebruikt en zij waren - op Strabo,
47
Athenaeus en Arrianus na - ook alle in zijn bibliotheek.
Terecht wijst Van Haselen erop, dat Van Haren vaak historische bijzonderheden geeft die
voor de Friso als zodanig geen enkele betekenis hebben. Hij acht dit tekenend, ‘omdat zich
48
daarin maar al te zeer de geleerde in plaats van de kunstenaar openbaart’.
In dit verband dient tenslotte nog de moeite te worden vermeld, die Van Haren zich geeft
om de geographie van zijn epos authentiek te maken. Daartoe baseert hij zich op de
beroemde kaarten van Ptolemaeus (tweede eeuw na Chr.), waarnaar hij vele malen verwijst.
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Gevallen van Friso, ed. 1758, blz. 8.
H.J.L. van Haselen, W.v. Haren's Gev. v. Friso, blz. 114. In een noot voegt Van Haselen daaraan
toe, dat ‘geen der hier genoemde Griekse geschriften alleen Graece in Van Haren's Bk.
voorkwamen’, maar steeds in een Grieks-Latijnse editie dan wel in Latijnse of Franse vertaling.
Hij meent, dat de dichter slechts een zeer geringe kennis van het Grieks bezat en Griekse teksten
niet zonder hulp heeft kunnen lezen (t.a.p., blz. 168, aant. 70).
Ibidem, blz. 113.
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Rome en de Tweede Samnieten-oorlog
Zoals Curtius de belangrijkste bron was voor het Alexandreïsche gedeelte van de Friso, zo
is Livius dat voor het Romeinse geweest. Van Haren steunt voornamelijk op diens Rerum
Romanarum ab urbe condita libri. ‘Daarenboven echter heeft hij de minder bekende Florus
49
en Dionysius Halicarnassensis geraadpleegd’, de laatste kennelijk in Latijnse vertaling.

§ 7. Het voorwerk van 1741
De eerste druk van de Friso heeft geen Opdracht en geen drempeldichten. Het voorwerk
omvat enkel de Voorreden en het fragment uit Curtius over de moord op Orsines, dat in de
vorige paragraaf reeds besproken is.
De Voorreden maakt, althans voor wat het eerste gedeelte betreft, de indruk vrij haastig
50
en slordig geschreven te zijn. Van Haren valt met de deur in huis:
Om twee redenen hebben wy ons verpligt gevonden den Lezer met eene
Voorreden op te houden.
Eerstelyk: Op dat men niet verwagte dat dit Werk eene volkomene navolginge
zy van het gene door de Friesche Geschiedenis- of Chronyk-Schryvers, nopens
den Perzoon, Vaderland, Geslacht, en Godsdienst van Friso word gemeld.
Wat er in de tweede alinea staat, is verwarrend en onjuist. Van Haren's eerste punt omvat
heel wat méér dan enkel de verhouding van zijn werk tot de kronieken. Er worden daarin
nog een viertal andere zaken aan de orde gesteld, die eveneens betrekking hebben op het
concept van zijn epos.
Op wat er over de Friso en de kronieken gezegd wordt, behoef ik niet meer in te gaan;
dat is in het eerste gedeelte van de vorige paragraaf uitvoerig aan de orde geweest. Slechts
de zin, waarin Van Haren naar de poëtica verwijst, verdient een ogenblik onze aandacht.
Na te hebben opgemerkt dat de ‘genoemde overleveringen’ met elke waarschijnlijkheid in
strijd zijn, laat hij daarop volgen:
Nogtans hebben wy den Regel, die van de Dichtkunst eischt, dat dezelve zich
eenigermaten daar aan binde, gansch niet versmaad, nog te buiten gegaan;
maar de Fabels gevolgd, zoo verre als wy oordeelden dat dezelve, of tot nut, of
tot vermaak, konden strekken.
Volgens de regels behoorde een epos geen puur verzinsel te zijn, maar moest het berusten
op een (kleine) basis van historie of overlevering, die de geloofwaardigheid van de fictie
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versterkte. Van Haren heeft dan ook - zo verklaart hij - de legende ondanks haar
onwaarschijnlijkheid toch zoveel mogelijk gevolgd. Welk criterium hij daarbij heeft aangelegd,
zegt hij er niet bij. Uit zijn praktijk valt echter op te maken,
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dat hij geschrapt heeft wat historisch onmogelijk was of al te ongeloofwaardig aandeed
(zoals de zeereis om Afrika heen). Zo kwam hij tot de negen punten van overeenkomst met
de kronieken, die wij reeds kennen.
Vervolgens worden kort een drietal punten aangestipt, waaraan ik voorbijga. Maar dan
entameert Van Haren een onderwerp, waarop hij weer even omstandig ingaat als op de
verhouding tussen zijn epos en de kronieken. Dat onderwerp betreft de Romeinse Republiek.
Wat hij daarover te zeggen heeft, is onduidelijk geformuleerd, maar ik meen de bedoeling
als volgt te mogen samenvatten: ‘In het achtste en negende Boek heb ik de republiek als
ideale staatsvorm getekend, en voor de tijd van mijn verhaal is dit juist. De enige republiek,
die men toen kende, was die van Rome, en daarvan was niets dan goeds te zeggen. Ik zou
anders te werk hebben moeten gaan, als er in die tijd nog een andere republiek had bestaan,
die het tegendeel was van de Romeinse: een republiek waar eigenbaat regeerde, onkunde,
jaloezie nepotisme. In dat geval had ik een domper moeten zetten op de lof van de
republikeinse staatsvorm, zoals die in mijn epos verkondigd wordt’.
Het is duidelijk, dat Van Haren de misstanden in de Republiek der Verenigde Nederlanden
op het oog heeft en die met bitterheid stelt tegenover de luister van het Romeinse
Gemenebest. Die luister - zo gaat hij dan verder - hadden de Romeinen te danken aan het
feit dat zij voortdurend oorlog moesten voeren en daardoor werden belet ‘zich der wellust
en lafhartigheid over te geven’. Toen voor hen een blijvende vrede kwam, gingen zij aan de
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longae Pacis mala (de kwalen van een langdurige vrede) ten onder. En wéér is de implicatie
duidelijk: als de Nederlanden aan eenzelfde lot willen ontkomen, caveant consules!
- Na dit alles komt de dichter eindelijk toe aan ‘de tweede reden’ voor het schrijven van
een voorrede. Hij heeft een ereschuld af te doen en grijpt naar de pen,
om dat wy aan de gehele Waereld wilden bekend maken de verpligtinge
dewelke wy hebben aan den Heere Balthasar Huidecoper, Schepen der Stad
Amsterdam, Bailluw en Dykgraaf van Texel, door zyne Schriften by alle Geleerden
bekend, en te veel ge-agt dan dat onze geringe lof-tuitingen hem eenigen luister
zouden kunnen byzetten: hoe zeer de moeite, die hy genomen heeft, om ons de
gebreken van dit werk aan te wyzen, dezelve hebben verdiend.
De bemoeienissen van Huydecoper zijn het werk zéér ten goede gekomen, maar volmaakt
is dit desondanks niet geworden. Ondanks alle inspanning van revisor en auteur kan men
er nog heel wat tekortkomingen in ontdekken, zowel van taalkundige als van structurele
aard. Als die fouten het onmogelijk maken zijn epos tot de poëzie te rekenen, dan is de
dichter ‘gestruikeld op een pad waar op aan veele doorluchtige Verstanden zulks is
overgekomen’.
Het besef nog slechts voorlopig werk te hebben geleverd, blijkt ook uit Van
53
Haren's brief van 10 februari 1741 aan Huydecoper.

§ 8. De tekst van 1741
Voor een kritische bespreking van de Friso kunnen wij niet beter doen dan uitgaan van de
onderscheiding, die Van Haren in het tweede deel van de Voorreden maakte tussen het
taalkundige en het structurele aspect van zijn werk. Alleen dient dan het laatste voorop te
gaan.
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Concept en structuur
In het algemeen kan het concept, dat aan het epos ten grondslag ligt, niet anders dan
voortreffelijk worden genoemd. De dichter is erin geslaagd, de zwerftocht van Friso over de
halve aardbodem tot een goed samenhangend en redelijk overtuigend geheel te maken.
De omstandigheden, die de held tegen zijn zin steeds verder van zijn vaderland wegvoeren,
komen telkens logisch uit het verhaal voort en laten hem inderdaad geen andere keus. Zijn
avonturen zijn vaak verrassend origineel, vooral wanneer zij verband houden met historische
gebeurtenissen of personen. Bij dit alles speelt het toeval een belangrijke rol, maar het is
een ‘toeval’ dat beheerst wordt door een Hogere Macht. Friso wordt van Hogerhand naar
zijn nieuwe bestemming geleid en door zijn ondervindingen voorbereid op de taak die hem
aan de oevers van de Vlie-stroom wacht.
Dat laatste zou men de centrale idee van de Friso kunnen noemen. Van Haren heeft er
echter zó weinig nadruk op gelegd, dat zij nauwelijks als zodanig functioneert. Het is niet
54
zo vreemd, dat Koopmans er ten gunste van het toeval overheen las. In plaats van de
Godheid reeds aan het begin van zijn epos aan te wijzen als de Macht, die de lotsbestemming
van Friso bepaalt, stelt de dichter het teleologische aspect van diens omzwervingen eerst
in het tiende boek aan de orde! Daar houdt Teuphis, op een moment van uiterste nood, in
een ernstig betoog aan zijn tochtgenoten voor, dat al hun tegenspoed wel eens voor de
Godheid het middel zou kunnen zijn om hen naar een nieuwe bestemming in een onbekend
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land te voeren. Het is tevens de énige maal, dat deze gedachte onder woorden wordt
gebracht. Blijkbaar vond Van Haren de feiten voldoende voor zichzelf spreken om herhaling
of uitbreiding van dit motief overbodig te maken.
Structureel is deze situatie niet bevredigend, maar zij volgt uit de compositorische opzet
van de Friso. Het ingrijpen van God is een metaphysisch element, en de traditie van het
epos bracht nu eenmaal mee dat het bovennatuurlijke alleen gestalte kon krijgen in de vorm
van het merveilleux. Welnu, in de eerste tien boeken van Van Haren's heldendicht ontbreekt
het merveilleux volledig, zodat daar geen gelegenheid was de bovenzinnelijke achtergrond
van de gebeurtenissen uit te beelden. Ook Teuphis kan in het tiende boek tenslotte slechts
op het aardse vlak een persoonlijke overtuiging uitspreken. - In de laatste twee boeken heeft
het Wonderbaarlijke echter wèl een plaats, en men had mogen verwachten dat de dichter
daarvan gebruik zou hebben gemaakt om de onderbelichting van zijn centrale idee zoveel
mogelijk te compenseren. Op zijn minst had de Engel, die in deze boeken aan Friso verschijnt,
de menselijke uitspraak van Teuphis over het werken van Gods Wil metaphysisch moeten
bevestigen. Dat dit niet gebeurt, moet uit episch oogpunt een compositiefout worden
56
genoemd.
In verband met het bovenstaande dringt zich de vraag op, waaròm Van Haren in de eerste
tien boeken van de Friso zo zorgvuldig het merveilleux vermeden heeft, om in de laatste
twee daar toch weer toe terug te keren. Het is een tweeledige vraag, die ook het best in
twee gedeelten kan worden beantwoord. In beide gevallen vinden wij de sleutel daartoe in
een uitspraak van de dichter zelf.
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a. In de Voorreden van 1758 wijst deze erop, dat het invoeren van de leer van Zoroaster in
zijn epos het hem mogelijk maakte
om de Heidensche Godheden, tot walgens toe, in de Digtkunst, ten Toneele
gebragt, te ontgaan; en om den waaren Godsdienst niet te mengen in
57
vercieringen, noch te eevenaaren met Herssen-Schimmen.
Anders gezegd: ‘om de afgezaagde mythologie te vermijden, en niet te vervallen tot een
ontoelaatbaar merveilleux chrétien of een analogie daarvan naar eigen verzinsel’.
In het voetspoor van Boileau verwierp Van Haren het merveilleux chrétien, maar anders
dan deze voelde hij ook niets voor de godenpraal van een merveilleux païen, ongeacht de
signatuur. Dat alles ging voor hem aan het wezenlijke van de godsdienst voorbij. Maar in
de leer van Zoroaster had hij een religie naar zijn hart gevonden: monotheïstisch, redelijk,
diep-moreel, Christelijk avant la lettre voor zover dit buiten Christus mogelijk was. Op de
basis daarvan begon hij zijn epos te schrijven. Merveilleux was er niet bij nodig. Integendeel,
dat kon er alleen afbreuk aan doen.
b. Gaandeweg moet Van Haren echter tot de conclusie gekomen zijn, dat op deze manier
zijn werk meer het karakter kreeg van een reisverslag dan van een epos. Om het daarboven
uit te heffen had hij behoefte aan de climax van een uitzonderlijke gebeurtenis: iets
Wonderbaarlijks. Dat behoefde hem niet zonder meer in conflict te brengen met zijn principes.
Wat hij afwees, was een merveilleux, waarbij de dichter de mysteries van God en Zijn
Raadsbesluiten hanteerde of hij daar meester over was. Tegen een milde vorm van
merveilleus gebeuren had hij geen bezwaar; dat kon worden aanvaard als onderdeel van
het genre. Vandaar dat hij een schets maakte voor de afsluiting van zijn epos met de draak,
de Geleide-engel en het bezoek van Friso aan de hel. In zijn brief van 19 juni 1740 legde
hij zijn ontwerp aan Huydecoper voor, zij het met enige aarzeling. Enerzijds is dit slot - zo
schrijft hij - wel ‘het gevoegelijkst ontwerp voor een heldendigt’, maar anderzijds is het de
vraag
of deze verschijning en dit merveilleuse hier zal kunnen uitblinken na dat in
hel voorgaande van 't werk niets diergelijks te vinden is geweest. Gewis niet zo
de Engel geene bondige reden gaf warom hij nooit voorhenen had mogen
verschijnen. Dog dit zijnde zou het dan niet passen? Ik geloof egter alleen in het
58
laatste Boek en nergens anders, of men had zo moeten beginnen en voleinden.
Met andere woorden: ‘Is na tien boeken zonder merveilleux een merveilleus slot nog
aanvaardbaar? In ieder geval zou er (door de Engel) een overtuigende verklaring moeten
worden gegeven voor het verschil. Maar dàn zou een eenmalige uitzondering op de regel
er naar mijn mening mee door kunnen’.
Het directe antwoord van Huydecoper op deze brief is niet bewaard gebleven. Maar
kennelijk had hij geen ernstige bezwaren, want Van Haren heeft zijn voornemen inderdaad
ten uitvoer gebracht. Alleen is de ‘bondige reden’ van de Engel ‘warom hij nooit voorhenen
had mogen verschijnen’ daarbij komen te vervallen. Dat is jammer, want de overgang wordt
zodoende onnodig abrupt. Of bleek het te moeilijk een overtuigende reden te bedenken?
Zo juist heb ik uit de Voorreden van 1758 geciteerd, dat Van Haren de leer van Zoroaster
aanwendt als middel om de traditionele mythologie uit de Oudheid te
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vermijden. Volgens Van Haselen is daar echter niet veel van terecht gekomen, en gebruikt
de dichter ‘beide allerzonderlingst dooreen’. Hij meent zelfs te moeten concluderen: ‘Eigenlik
speelt het klassieke godendom - in weerwil van 's dichters bedoeling - veel groter rol dan
59
de Perziese religie’.
Zó onhandig als Van Haselen suggereert, is Van Haren evenwel niet geweest. Er zit wel
degelijk een systeem in de manier waarop hij te werk gaat. Hij gaat uit van drie verschillende
soorten godsdienst. Op het hoogste niveau staat die van de Perzen, volgens de leer van
Zoroaster. Aan het andere uiterste ligt het geloof van de primitieve Kelten, waartoe de dichter
zowel de Alanen als de Britten rekent. Daartussen-in treft men het veelgodendom van de
beschaafde wereld buiten Perzië aan. Dat laatste heeft Van Haren niet gedifferentieerd,
maar globaal naar het model van de klassieke mythologie getekend. Van Haselen duidt hem
dit, als een fout tegen de couleur locale, nogal euvel. De dichter houdt zich hier echter aan
de epische conventie, die zowel eenheid van godsdienst als eenheid van taal veronderstelt.
Eigenlijk is hij bij zijn generalisatie zelfs meer in overeenstemming met de traditie van het
epos dan bij zijn historische weergave van het Parsisme of zijn vermelding van enkele
Keltische godennamen.
Voor zover er in de Friso een bovennatuurlijke achtergrond is, berust deze op ‘de
Persiaansche Godsdienst’. Dat is waar Van Haren op doelt, als hij in de Voorreden van 1758
zegt door het invoeren daarvan het gebruik van de klassiek-mythologische goden te hebben
kunnen vermijden. Die laatsten spelen immers geen enkele actieve rol en staan zelfs buiten
de realiteit van het epos. Zij komen daarin slechts voor als namen in de mond van hun
aanhangers. En hetzelfde geldt voor de godheden van de Kelten.
Het uitzicht op deze systematiek wordt echter vertroebeld, doordat Van Haren de klassieke
mythologie daarnaast óók in oneigenlijke zin gebruikt, als onderdeel van de episch-dichterlijke
taal uit zijn tijd. In omschrijvingen als ‘Amphitrites Ryk’ en ‘Thetis wyden plas’ voor de zee,
in stereotiepe uitdrukkingen als over het opsluiten of loslaten van de winden door Aeolus,
in vergelijkingen, beelden en zinspelingen, is, zoals Van Haselen het formuleert, ‘in de Friso
60
de gehele mythologie vertegenwoordigd’. Dat werkt op het eerste gezicht verwarrend en
is de eigenlijke oorzaak van de onlustgevoelens bij Van Haselen. Maar bij aandachtige lezing
blijkt gauw genoeg, dat deze ‘mythologie’ niets te maken heeft met de inhoud van het epos
en slechts als stilistische ornamentiek fungeert. Er treft Van Haren dan ook geen blaam.
Hoogstens kan men zeggen, dat hij het zijn lezers op dit punt wat gemakkelijker had kunnen
maken. Daar staat echter tegenover dat zijn tijdgenoten, gewend als zij waren aan een
mythologiserende parnastaal, hier naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks een probleem
hebben gevoeld.
Bijzondere waardering verdient de voortreffelijke liaison des épisodes in het epos, vooral
wat betreft de overgangen van land naar land. Wij kunnen de reis van Friso vrijwel op de
voet volgen, wat de belangstelling voor zijn avonturen ten goede komt.
Er is op deze regel echter één uitzondering. Aan het einde van het zevende boek moeten
Friso en de zijnen voor Alexander de Grote uit Carmanië (aan de Golf van Oman) vluchten;
zij worden daarbij geholpen door de Romeinse verspieder Proculus, die aan de kust een
schip ter beschikking heeft en hun daarop plaats biedt. Aan het
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begin van het achtste boek komen zij in Rome aan. De reis daarheen valt evenwel - in
tegenstelling tot àlle andere reizen van Friso - buiten het verhaal. Er wordt slechts retrospectief
en héél summier aangegeven, dat deze door Arabië voerde, dat er bij Sidon een hachelijk
moment was, en dat vandaar de reis per schip werd voortgezet (VIII, 9-28).
Het is begrijpelijk, dat Van Haren afgezien heeft van een beschrijving van deze reis. De
moeizame tocht door het Arabische schiereiland en Palestina naar Sidon zou zowel op zijn
geographische en historische kennis als op zijn verbeeldingskracht een additioneel beroep
hebben gedaan, waaraan hij niet zo gemakkelijk kon voldoen. Bovendien zou de tegenstelling
tussen de tyrannie van Alexander en de republikeinse democratie in Rome niet zo scherp
zijn uitgekomen, als een reeks tussen-liggende Arabische avonturen de aandacht al weer
van de eerste had afgeleid. En misschien wilde de dichter ook voorkomen, dat zijn epos tot
een épopée-fleuve zou uitdijen.
Maar hoe begrijpelijk ook, het weglaten van deze reis wordt door de lezer toch als een
lacune ervaren. Het gaat hier immers niet om zo maar een tocht van Friso, maar om de reis
die hem uit het Oosten naar het Westen voert en daarmee zijn lot bepaalt; de enige reis
bovendien, die hij voor het grootste deel over land maakt en waarop hem andere gevaren
bedreigen dan de stormen, waarover telkens zo uitvoerig verteld wordt.
Op de een of andere manier had Van Haren hier een oplossing moeten vinden, die hem
veilig tussen de Scylla van het te veel en de Charybdis van het te weinig doorvoerde. Dat
hij daaraan blijkbaar geen behoefte voelde, duidt op een zekere starheid in zijn dichterschap.
Er vallen in de structuur van Friso meer kleine oneffenheden aan te wijzen. Zo laat de jonge
Prins zich in het eerste Boek wat al te voetstoots door Teuphis tot de leer van Zoroaster
bekeren. In het tweede boek vormt het lange verhaal van Teuphis aan Charsis over zijn
levensloop een episode, die niet genoegzaam voldoet aan de regel dat in een epos de
episoden verband moeten houden met de hoofdhandeling. In Boek IV wordt de actie
overwoekerd door vermaningen en betogen. Maar de meeste vragen en bedenkingen rijzen
bij de hellevaart van Friso in de twee laatste boeken.
Die hellevaart is natuurlijk bedoeld als imitatie van Aeneas' tocht door het dodenrijk bij
Vergilius. Maar Van Haren brengt een ingrijpende wijziging aan, die nergens wordt
gemotiveerd. Friso bezoekt alléén de Hel en niet - zoals Aeneas - ook de verblijfplaats van
de gelukzaligen. Hij ontmoet uitsluitend schimmen van veroordeelde doden, en het gericht
dat hij bijwoont dient ter bepaling van de strafmaat. Waarom deze eenzijdigheid, die des te
meer opvalt omdat Friso's geleide-engel naast de Hel wel degelijk ook het Hemelrijk noemt
(XII, 58)? De meest waarschijnlijke verklaring lijkt mij, dat Van Haren een beschrijving van
de Hemel vermeed, omdat deze een vorm van merveilleux zou hebben betekend zoals hij
die om principiële redenen afwees. Maar dat neemt de anomalie niet weg.
Een ander bezwaar tegen de hellevaart is, dat zij in de geschiedenis van Friso niet
(voldoende) zinvol functioneert. Aeneas ontmoet op zijn tocht door de onderwereld geliefde
gestorvenen, in het bijzonder zijn vader, en mag zijn toekomstige nakomelingen
aanschouwen. Noch het een noch het ander is bij Friso het geval. Weliswaar deelt de Engel
hem mee: ‘Het geen gy nu zult zien, daald ge in deez Ryken neêr, // Zal in 't toekomende
verstrekken tot een Leer’ (XI, 693-694), maar waarop die leer neerkomt, wordt niet goed
duidelijk. Dat het kwaad in het hiernamaals gestraft wordt, of - meer in het bijzonder - dat
tyrannische vorsten door eeuwige wroeging
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worden gekweld? Iets dergelijks moet klaarblijkelijk worden verondersteld, maar komt niet
overtuigend naar voren.
Dat laatste is mede een gevolg van de koele verstandelijkheid, waarmee de betrokken
episode geschreven is. In het algemeen zijn de straffen van de verdoemden niet zonder
vernuft verzonnen, soms zelfs met een vleugje humor. Maar de dichter heeft niet geprobeerd
zijn held ook maar enigermate daarbij te betrekken. Friso blijft onbewogen door alle wroeging
en pijn, die hij aan zich ziet voorbijtrekken. Hij kijkt geïnteresseerd rond en laat zich nader
door de Engel voorlichten, als hij iets niet begrijpt. Zo verbaast het hem, dat sommige
schimmen ‘byna vernoegt’ lijken, ‘En 't schynt of niets haar smart, haar lyden doed, en
wroegt’ (XII, 45-46); dat kan en mag toch niet in de Hel? Van angst, ontzetting, mededogen,
heeft hij geen ogenblik last.
Tegenover dergelijke inzinkingen staan in de Friso hoogtepunten, die zeker niet minder hun
stempel drukken op het geheel. Een van die hoogtepunten is het verblijf van Friso aan het
hof van Orsines, in het zesde en zevende boek. Van het eerste vormt het huwelijk van Friso
en Atosse - volgens Perzische ritus - de climax, van het laatste de moord op Orsines door
Alexander's eunuch Bagoas. Vooral de episode van de moord, met alles wat daaraan
voorafgaat - de komst van Alexander, de opening van het graf van Cyrus, de wraak van
Bagoas - wordt boeiend en met verrassende verve beschreven. Hetzelfde geldt voor het
beroemde conflict tussen Papirius en Fabius gedurende de Tweede Samnieten-oorlog van
de Romeinen, dat Van Haren in zijn achtste boek op bijzonder gelukkige wijze tot onderdeel
van zijn epos heeft gemaakt. Voortreffelijk gevonden is ook het uitgangspunt voor een nieuwe
ontwikkeling aan het begin van Boek IX: de aankomst in Rome van Ascon - in Boek V als
waarnemer naar India gezonden en inmiddels door de lezer bijna vergeten - met zó belangrijk
nieuws, dat Friso onmiddellijk besluit zich opnieuw op weg te begeven.
Tot deze hoogtepunten reken ik ook het motief van de vurige draak, die Friso in het elfde
61
boek gaat bestrijden en die slechts bestaat omdat en zolang men hem vreest.

Taal en vers
Van Haren schrijft in de Friso een weinig poëtisch, vrij stroef en vaak wat onhandig
geconstrueerd vers. De alexandrijnen lopen behoorlijk, maar hebben nogal eens een hortend
karakter, mede als gevolg van overbetoningen of enjambementen. Men went echter vrij
gauw aan deze eigenaardigheden en dan laat het epos zich niet onprettig lezen. Een goed
specimen van het gemiddelde in taalgebruik en stijl levert al dadelijk het begin van de narratio
in Boek I. Friso en de zijnen ontdekken op hun vlucht de schuilplaats van Teuphis:
Zy naderden de plaats, daar Ganges groote Vloed
Aan Amphitrites Ryk zich hegt, en hulde doed;
25 En boorden door een woud van hoge Dennebomen,
Wanneer iets onverwagts hun snelheid in deê tomen.
Daar wierd naast eene Hut, met oordeel opgeboud,
Een agtbaar sterveling in 't eenzaam bosch aanschoud.
Hy scheen in 't sterkst gety der mannelyke jaren,
30 Eenvoudig van gewaad, maar groot van ziels-bedaren.
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Zy merken, dat hun komst Hem niet in 't minste ontzet,
Maar dat hy, stil te moede, aandagtig op hen let.
(I, 23-32; blz. 4)

Indrukwekkende poëzie is dit niet. In de regels 24, 27, 32 vallen stoplappen aan te wijzen;
in reg. 26 treft het wegvallen van een object (‘Wanneer hen iets onverwagts hun snelheid
in deê tomen’); in reg. 30 is ‘ziels-bedaren’ een ongewoon woord, waarvan de betekenis
vaag blijft. - Maar aan de andere kant zijn het juist deze eigendunkelijkheden - men kan daar
het gebruik van boorden in reg. 25 aan toevoegen -, die aan taal en stijl van Van Haren een
persoonlijk karakter verlenen dat iets aantrekkelijks heeft.
Bij verdere lezing gaan wij er ons rekenschap van geven, dat de dichter in het algemeen
met meer gemak een betoog of uiteenzetting versificeert dan een beschrijvende of vertellende
episode. Ook valt ons op, dat hij er zelden in slaagt zijn Homerische vergelijkingen organisch
te verwerken; meestal houden zij iets geforceerds of klopt de vergelijking niet helemaal. Tot
het credit van de dichter behoort echter de wijze, waarop hij tracht in momenten van spanning
vaart aan zijn stijl te verlenen. Hij doet dat door een staccato van korte, afgebeten zinnen
of zinsdelen, dat inderdaad zijn effect niet mist. Zo bij de beschrijving van Friso's overval op
de Ceylonese opstandelingen in het derde boek. De jonge vorst had gehoopt zijn vijanden
te verrassen:
225 't Gebeurde ook: en terwyl Torymbas62 oorlogs-mannen
Nog bezig zyn den boog met al hun kragt te spannen,
Valt Friso met het zwaard hen aan gelyk een Leeuw;
En hoord een naar geluid, na 't moedig krygs-geschreeuw.
Straks hebben ze ook het zwaard in 't deinzen uitgetogen,
230 En sluiten in wanorde een Rang, geheel bewogen.
Torymbas koomt. Zy staan. Fluks stryd men Man by Man.
Elk weert zich nu: Dan vegt hy, vallende aan; en dan
Volend hy zyn geweld door dodelyke wonden;
Of, denkende een te slaan, word zelv ter hel gezonden.
(III, 225-234; blz. 87-88)

Een tweede voorbeeld ontleen ik aan het slot van Boek IV, waar Friso, na de opstand van
het volk te zijnen behoeve, toestemming van Cosroës krijgt om met enkele van diens schepen
te vertrekken:
665 En Cosroës stemt toe. Fluks rent van alle kanten
Het Volk hen by met vreugd. Der nieuwe Lyf-trawanten
Voorziet een deel de Vloot met voorraad. And'ren slaan
De handen aan het zeil. De hoge masten staan
Gelyk een Woud.
(IV, 665-669; blz. 139-140)

Maar - de als geheel niet ongunstige indruk van dit alles wordt ernstig geschaad door een
aantal constructies, die zózeer met het Nederlandse taaleigen botsen, dat het moeite kost
zich voor te stellen hoe Van Haren ze niet alleen kon neerschrijven, maar ook in de verbeterde
editie van 1758 handhaven! Ik laat hier de twee plaatsen volgen, die mij het meest zijn
opgevallen.
In Boek V raakt Friso, op weg van Ceylon naar India, terecht in een verschrikkelijke storm,
die hem uit de koers slaat en op de kust van Carmanië doet belanden. Terwijl alles verloren
lijkt, bemoedigt Teuphis zijn scheepsgenoten door hun voor te
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houden dat God ook het natuurgeweld beheerst en storm of bliksem niets vermogen tegen
‘Den Mensch, dien God gebood te laten ongetroffen’:
En hem ontziende, dien de Schepper met zyn hand
Bedekt, staat hy gelyk als op een vreedzaam strand.
(V, 167-168; blz. 151)

[‘en omdat zij de mens ontzien, die God met Zijn hand beschermt, is deze even veilig alsof
hij aan land was’]
Nog verbijsterender is mijn andere geval. In het zevende boek legt Orsines aan Alexander
de Grote uit, hoe Cyrus op zijn sterfbed aan zijn jongste zoon - rechtstreekse voorvader van
Orsines - het bestuur over Persis had toevertrouwd:
Daar by gebood hy Deez' van zyn aanstaande Lyk
63
De Stad van Pasargade, in 't Vaderlandsche Ryk,
64
En dit gering vertrek in stilte te doen naad'ren..
(VII, 485-487; blz. 254)

[‘Bovendien gaf hij hem opdracht, na zijn dood zijn lijk in alle stilte naar de stad Pasargade
in zijn stamland te brengen, en naar deze eenvoudige grafkamer’]
In het eerste geval kan men in het verminkte Nederlands een Latinisme herkennen (‘hem
ontziende’ als een soort ablativus absolutus), in het tweede een Gallicisme (‘ordonna de
transporter son corps à P.’). Maar in beide citaten is de constructie ook op andere punten
zó op drift geraakt, dat de resulterende zin nauwelijks meer verstaanbaar is. Het is begrijpelijk,
dat Van Haselen naar aanleiding van dergelijke plaatsen de indruk kon krijgen ‘dat het
65
Nederlands voor Van Haren eigenlik altijd een vreemde taal is gebleven’.
Zo ver zou ik niet willen gaan. Daarvoor zijn de extreme ontsporingen te schaars. En
anders dan Van Haselen maak ik onderscheid tussen dergelijke aberraties en de - inderdaad
vrij talrijke - plaatsen, waar de dichter zich alleen maar uiterst onhandig en daardoor
66
onduidelijk uitdrukt. Ik laat er daarvan een volgen, die in dit verband door Van Haselen
wordt geciteerd.
Friso heeft zijn hart verloren aan Atosse, en voelt behoefte daarover met een ander te
spreken:
65 De Min houd nimmer op: na de eerste zegepralen
Begind ze weêr om nieuwe en groot're te behalen.
Is 't haar alreeds gelukt den boezem te gebiên,
Zy poogd des te yv'riger zich toegestemd te zien.
Door zich van meer dan een' voor wettig te doen keuren,
70 Denkt zy zich groter magt en Scepter te bespeuren;
Weet aan te groeijen in gewaande hulp, en voed
Zich in de ontdekking, die zy pryst aan het gemoed.
(VI, 65-72; blz. 186)

[‘De Liefde is nooit tevreden; als zij haar eerste overwinningen heeft behaald, wil zij er andere
en grotere. Als het haar gelukt is macht te krijgen over het hart, probeert zij instemming van
anderen te verwerven. Zij meent in macht en aanzien toe te nemen, als meerdere personen
haar bestaan en aanspraken erkennen; zij gedijt in wat zij opvat als de hulp van anderen,
en groeit in het pralen daarop tegenover het hart’]
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Dat is vrijwel onverstaanbaar Nederlands, waarvan de paraphrase een gok blijft. Maar anders
dan bij de deraillementen van daarstraks hebben wij hier in ieder geval te doen met
Nederlands. Zins-constructie en woordvolgorde zijn in overeenstemming met ons taaleigen.
Het manco schuilt in het woordgebruik en het beheersen van woordbetekenissen. Ik schrijf
dat echter niet toe aan gebrekkige kennis van het Nederlands bij de dichter, maar aan
overhaasting, onhandigheid en tekort aan dichterlijke ervaring.
Intussen dringt zich de vraag op, waarom Huydecoper in dergelijke gevallen niet heeft
ingegrepen. Of heeft hij dat wel trachten te doen, maar zonder resultaat? Het antwoord
daarop ligt misschien verscholen in zijn Remarques.

Slotsom
Zoals wij gezien hebben, heeft Van Haren de oer-versie (in tien boeken) van de Friso, zoals
67
hij die in eerste instantie aan Huydecoper voorlegde, binnen één jaar geschreven. De
omvang daarvan valt niet na te gaan, maar zal - gezien het uiteindelijke aantal van 9974
verzen - vermoedelijk zes- of zevenduizend regels hebben bedragen. Daaruit volgt, dat de
dichter in een adembenemend tempo aan zijn epos moet hebben voortgewerkt, zonder zich
tijd te gunnen voor kritische bezinning of correctie.
Deze vaart kwam de structuur van Friso ten goede, maar had een nadelige invloed op
taal en vers. Snel werken was alleen mogelijk door strak vast te houden aan het
oorspronkelijke concept, zonder afwijkingen die tot complicaties of tegenstrijdigheden zouden
kunnen leiden. Maar het betekende tevens: continu dóórschrijven, zonder meer tijd aan
formulering, woordkeus of versbouw te besteden dan strikt noodzakelijk was.
Ook bij het persklaar maken van zijn werk heeft Van Haren meer aandacht geschonken
aan verbeterende uitwerking van zijn concept dan aan taalkundige of poëtische problemen.
Dat blijkt zowel uit zijn correspondentie met Huydecoper als uit de uitbreiding van zijn epos
met niet minder dan twee boeken.
Uit onze exploratie van de Friso is duidelijk aan het licht gekomen, hoezeer deze eenzijdige
gerichtheid van de dichter het resultaat van zijn werk heeft beïnvloed. Beoordeeld naar
concept en structuur is de Friso een uitstekend epos, dat veel beter in elkaar zit dan de
Télémaque; de enkele bezwaren, die ertegen vallen aan te voeren, hebben geen betrekking
op essentiële punten - met uitzondering van de hellevaart, maar die is dan ook een latere
toevoeging. Wat taal- en dichtkundige vormgeving betreft, is de Friso echter goeddeels
blijven steken in het provisorische. In de vaart van zijn schrijven heeft Van Haren zich veel
te vaak beholpen met een ‘voorlopig invullen’, d.w.z. dat hij zich tevreden stelde met wat
hem nog slechts in statu nascendi voor de geest zweefde: ter latere verbetering en verfijning.
Zijn gebrek aan dichterlijke ervaring werkte zowel de quantiteit als de stunteligheid van deze
voorlopigheden in de hand, en gebrek aan tijd maakte het onmogelijk er vóór het drukken
op terug te komen.
Zoals uit zijn brief van 10 februari 1741 aan Huydecoper blijkt, was Van Haren er zich
overigens heel goed van bewust, dat er nog heel wat aan zijn epos ‘te beschaven, te
68
verbeteren’ bleef.

67
68

Zie boven, blz. 361.
Zie boven, blz. 363.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

379

§ 9. Geschiedenis van de tweede druk
Eerst aan het einde van 1753 vond Van Haren gelegenheid zich serieus met de herziening
van zijn epos te gaan bezighouden. In april 1754 was hij er druk mee bezig, en volgens zijn
eigen mededeling in de Voorreden van de tweede druk werd het werk in 1756 voltooid. De
tijd tussen die voltooiing en de verschijning in 1758 ‘is door den Plaatsnyder en de Druk-Pers
69
versleeten’.
Intussen was ook vóór 1753 de Friso nooit helemaal uit de gedachten van zijn dichter
geweest. Hij bleef zijn vrienden om hun oordeel en raadgevingen vragen. De omstandigheden
brachten mee dat daaronder veel Frans-taligen waren, vooral toen Van Haren na de vrede
van Aken, die in 1748 een einde aan de Oostenrijkse Successie-oorlog maakte, benoemd
werd tot gezant van de Republiek aan het hof van de gouverneur-generaal der Oostenrijkse
Nederlanden en zich metterwoon in Brussel vestigde.
Met het oog op degenen, die geen Nederlands kenden en die hij toch graag over zijn werk
wilde raadplegen, was Van Haren al spoedig begonnen met de vertaling van gedeelten
daaruit in het Frans. Zelfs schijnt hij in 1742 plannen te hebben gehad voor de uitgave van
70
een volledige Franse tekst, maar daarvan is niets gekomen. Volgens de Voorreden van
1758 werd ‘de letterlyke Vertaaling van het geheele Werk’ pas in 1754 afgerond, waarna de
dichter ‘dezelve aan den eenen en anderen Kenner, die de Hollandsche Taal niet magtig
71
was, liet leezen’. Maar ook vóór die tijd waren er al vertalingen in omloop, zoals wij beneden
72
zullen zien. Dat behoeft ons, gezien wat in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden te
vinden is, ook niet te verbazen. Van Haselen vat zijn bevindingen daaromtrent als volgt
samen:
De vele nog bestaande overzettingen van de Friso in het Frans, in proza en
in verzen - deels door hem zelf geschreven en daarna weer, soms zelfs
herhaaldelik, veranderd, deels door een ander vervaardigd, maar door hem
nagezien, gewijzigd en verbeterd - zijn de tastelike bewijzen van 's dichters eigen
en van anderer moeizame arbeid, die een schat van tijd en boeken papiers
verslonden heeft. De ene Franse vertaling volgde de andere op, nu eens
geschreven in eigen exemplaar naast de Nederlandse tekst, dan weer op
73
folio-papier.
Het voorleggen van de Friso aan niet-Nederlandse adviseurs in Franse vertaling had in
tweeërlei opzicht een onbedoeld gevolg. In de eerste plaats kregen zij daarvan een geflatteerd
beeld. Het zwakke punt was immers de taal- en dichtkundige vormgeving, die bij vertaling
alleen maar minder stuntelig en onduidelijk kon worden. En in de tweede plaats beperkten
hun op- en aanmerkingen zich tot concept en structuur van het epos: het enige waarover
ook in vertaling te oordelen viel. Zodoende werd Van Haren, bij het voorbereiden van zijn
revisie, door de omstandigheden gestijfd in zijn toch al aanwezige neiging om meer aandacht
te besteden aan de compositie dan aan de verwoording. Het gevolg daarvan is, dat hij heel
wat ‘voorlopige invullingen’ van 1741 in zijn tweede druk onveranderd liet.
Uit de kring van vrienden en correspondenten, met wie de dichter overleg pleegde over
zijn epos, springen twee namen naar voren: die van zijn grote vriend Pieter
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Anthony de Huybert, heer van Kruiningen en Rilland, (1693-1780) en die van ‘de Heer
Clement’. De eerste had ernstige bezwaren tegen enkele veranderingen die Van Haren in
74
de tweede druk wilde aanbrengen, maar moest zich daar tenslotte toch bij neerleggen. De
tweede is in de secundaire literatuur over de Friso anderhalve eeuw lang - sedert J.H.
Halbertsma's Het geslacht der Van Haren's uit 1829 - een wat raadselachtige,
niet-geïdentificeerde figuur gebleven. Het verheugt mij dat ik het raadsel nu kan oplossen,
en mijn volgende paragraaf zal dan ook aan de persoon van Clément worden gewijd. Hier
75
beperk ik mij voorlopig nog tot wat uit Van Haren's voorwerk van 1758 over hem blijkt.
In de Voorreden bij zijn tweede druk vermeldt de dichter hem als adviseur in verband met
‘het By-Verdigtzel (Episodium) van Teuphis, vervullende genoegzaam het gansche Tweede
Boek’.
Reeds in de Voorreden van 1741 had Van Haren zich over deze episode onzeker
betoond. Was zij niet te lang en stond het grootste deel ervan niet te los van de
hoofdhandeling? Teuphis vertelt aan Charsis niet alleen de voorgeschiedenis
van Friso - het ‘verhaal-achteraf’ van het begin mediis in rebus in Boek I -, maar
óók zijn eigen levensloop: de voorgeschiedenis van die voorgeschiedenis. Viel
dat volgens de regels nog te verantwoorden? Van Haren's poging van 1741 om
zijn episode te rechtvaardigen was weinig overtuigend geweest, en in 1758 komt
hij er dan ook op terug: uitvoeriger, maar niet bewijskrachtiger. - Intussen was
er in verband met deze passage een nieuw probleem gerezen. Een Franstalige
correspondent had opgemerkt, dat het verhaal-achteraf door de held zèlf behoorde
76
te worden verteld en niet door een ander. Daarover verontrust, vroeg de dichter
het oordeel ‘van den Heer Clement, van wiens bekwaamheid en onzydigheid de
Schryver reeds overtuigende bewyzen had’. Deze antwoordde hem - en Van
Haren drukt dat in zijn Voorreden van 1758 integraal af - dat de regels voor het
epos ‘ne sont [...] proprement que des Exemples tournés en regles. Mais qui
m'oblige, moi Poëte, de suivre de point en point les Exemples, donnés par
Homere?’ Daarmee betoonde Clément zich een aanhanger van de
anti-klassicistische stroming in de nog altijd slepende ‘Querelle des Anciens et
des Modernes’. En Van Haren kon gerustgesteld concluderen, dat hij in de
episode van Teuphis dus niets ongeoorloofds had gedaan. Het kwam er maar
op aan ‘te kunnen onderscheiden in hoe verre en in welke gevallen men, onder
het zamenstellen van diergelyke Werken, van de algemeene Wetten mag en
zelfs moet afgaan’. De implicatie is, dat zijn criticus dit blijkbaar niet had gekund.
Het valt op, dat Van Haren het niet nodig acht te vermelden, wie of wat ‘de Heer Clement’
was. Hij gaat er kennelijk van uit, dat diens naam bij zijn lezers algemeen bekend is - zoals
hij ook bij voorbaat aanneemt dat diens uitspraak door hen als
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beslissend zal worden aanvaard. Daaruit volgt, dat Clément toentertijd een literaire autoriteit
moet zijn geweest.
Deze veronderstelling vindt steun in het feit, dat Van Haren in zijn tweede druk, in
aansluiting op de Voorreden, een lange beschouwing van hem over de Friso heeft
r

opgenomen: Idée que M . Clement a donné[e] de cet Ouvrage. Hij trekt daar niet minder
dan 15 bladzijden van het voorwerk voor uit, verdeeld in twee kolommen, waarvan telkens
de eerste het Frans van Clément bevat en de tweede een vertaling daarvan in het Nederlands:
Schets en Denkbeeld door den Heere Clement, nopens dit Werk opgegeeven. Dat is een
bijzonder ongebruikelijke manier van doen, maar zij bewijst hoeveel waarde de dichter aan
het oordeel van Clément hechtte. Diens stuk maakt niet de indruk als inleiding voor de
tweede druk geschreven te zijn; het begint zelfs zó abrupt dat men een weggelaten aanhef
vermoedt. Had Clément misschien reeds vóór 1758 een artikel over Van Haren's epos
gepubliceerd?
De gezaghebbende ‘Heer Clement’ heeft bij de revisie van Friso een rol gespeeld, die
herinnert aan wat Huydecoper voor de eerste versie van het epos had gedaan. Alleen was
zijn taak beperkter, omdat het taalgebruik er ditmaal niet onder viel.
Het typeert Van Haren, dat hij blijkbaar behoefte had aan een achterban. Voor zijn eerste
druk steunde hij achtereenvolgens op de ‘geleerde Lieden’ van de logeerpartij uit 1738,
Burmannus Secundus en Huydecoper. Bij de voorbereiding van zijn revisie schakelde hij
een reeks vrienden en correspondenten in, met Clément als voornaamste adviseur. Voor
een deel moet dit uiteraard worden toegeschreven aan de conventies van het literaire
gezelschapsleven uit de 18de eeuw, maar de afhankelijkheid is hier zó uitgesproken, dat
wij er een aanwijzing van gebrek aan zelfvertrouwen in mogen zien.
Ook ditmaal was de Boekzaal der geleerde Waerelt het enige tijdschrift waarin een eigenlijke
aankondiging verscheen. Dat gebeurde in het februari-nummer van 1759, en wel met enige
77
nadruk. Het is duidelijk merkbaar, dat Van Haren sedert 1741 een vooraanstaande
persoonlijkheid is geworden. Bij zijn eerste verschijnen - aldus de recensent - was de Friso
‘eenigen tyd als in het duister en onbekend’ gebleven. Maar toen de auteur zijn Leonidas
had gepubliceerd,
begon men 's Mans waarde te erkennen, en deszelfs Kunst te zien, waarop
straks de gedachten der Dichtminners vielen op dit als in vergetelheid leggende
Heldendicht... (blz. 170)
Zo werd een tweede druk nodig, die echter op zich liet wachten doordat
staatsbeslommeringen de auteur geen tijd lieten de ‘vry wat’ veranderingen aan te brengen
die hij nodig achtte. Totdat het eindelijk lukte en zijn werk ‘in de gedaante, zo als het nu is,
met meerder luister van onder de Drukpers in 't licht verscheen by den Drukker dezer
Boekzaal...’ (blz. 171). Na deze inleiding volgt de recensie, die op de toen gebruikelijke
manier bestaat uit een uitvoerig inhouds-overzicht - in dit geval ontleend aan ‘de Schets en
het Denkbeeld door den Heer Clement’ -, gelardeerd met vaak eveneens uitvoerige citaten.
Na het zesde boek breekt de recensent dit overzicht af, met de belofte ‘in 't Vervolg nog een
Tweede Uittrekzel te zullen opdisschen van eenige fraaie bloemen daar dit Heldendicht zo
vol van is, dat wy in twyffel moeten staan, wat het best te verkiezen zy’ (blz. 207).
Dat vervolg liet om onbekende redenen meer dan drie jaar op zich wachten. Het
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verscheen eerst in mei 1762 en kreeg toen - gezien de vergetelheid van de lezers - meer
78
het karakter van een hernieuwde aankondiging dan van een werkelijk vervolg. De slotzin
brengt een korte prijzende karakteristiek:
Wy zullen 'er alleen byvoegen dat de Heer van Haren krachtig en zaakelyk in
zyn redeneeringen en schilderagtig in zyne verhaalen is, en het plan van zyn
Werk niet tegenstaande de veele tusschen gevallen, tot den einde toe volmaakt
in 't oog heeft gehouden, (blz. 542)
Terloops komt de Friso verder ter sprake in de Tael- en Dicht-kundige By-dragen I,
1759-1760. In zijn Aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst of Waernemingen omtrent
79
het maken van Nederduitsche vaerzen maakt Frans de Haes daar, in verband met het
heldendicht, enkele opmerkingen over Van Haren's epos. Blijkbaar heeft hij zijn stuk
geschreven vóórdat de tweede druk verschenen was of althans vóórdat hij die kende; hij
karakteriseert tenminste de Friso als een verdienstelijk jeugdwerk dat nog beter zou zijn
uitgevallen, als de dichter wat rijper was geweest. Zijn grote bezwaar is, dat de eenheid van
handeling niet ‘volkomen’ genoeg is. Zij wordt zowel door het abrupte begin mediis in rebus
als door de afloop verstoord:
Het stuk begint met een verhael der vlugt van Friso voor Agrammes woede.
Maer wie was Agrammes? en waerom woedde hy dus tegen Friso? dit word in
het tweede boek wel verhaeld; doch de lezer wenscht dit voor al het andere te
weten, 't einde is, onzes bedunkens mede niet volledig; want in plaetse dat men
Friso op zyns vaders troon zoude zien hersteld worden, gelyk de lezer verwacht,
word hy koning van een by hem onbekend volk; 't geen ook strydig is met de
80
Eenheid der daed of des oogmerks van Friso.

§ 10. ‘De Heer Clement’
Het is eigenlijk onbegrijpelijk, dat de identiteit van Clément zo lang onbekend is gebleven.
De sleutel naar de oplossing van het probleem lag reeds meer dan een eeuw voor het
grijpen. In 1874 had namelijk J. van Vloten zijn Leven en Werken van de gebroeders Van
Haren uitgegeven. Daarin wordt een brief geciteerd, die P.A. de Huybert op 19 november
1754 aan Van Haren schreef, nadat hij diens nieuwe Boek X in manuscript of proef gelezen
had:
Dat Heldendicht eindigt nu divinement bien, en zeer approbeer ik 't geen de Hr.
Clément daarover geschreven heeft in zijne Nouvelles littéraires, die nu in 't kort
o

81

in vier stukken in 8 staan in 't licht te komen.

Met dit concrete gegeven als uitgangspunt bleek het niet zo moeilijk, het mysterie-Clément
te ontraadselen.
Pierre Clément was in 1707 te Genève geboren. In 1732 werd hij daar toegelaten als
predikant, maar vertrok naar Parijs waar hij gouverneur werd van de kinderen van Lord
Waldegrave en met hen zowel Engeland als Italië bezocht. Teruggekeerd
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Maandelyke Uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt. Vier-en-negentigste deel (Amsterdam 1762),
blz. 523-542.
Zie daarover: Deel I, blz. 168-173.
Tael- en Dicht-kundige By-dragen, Eerste deel, 1759-1760 (Leiden 1760), blz. 469.
Leven en Werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht door J.
van Vloten (Deventer 1874), blz. 183.
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in Parijs, wijdde hij zich aan de literatuur, met name het toneel; als gevolg daarvan werd hij
door de Kerkeraad van Genève aangezocht afstand te doen van zijn predikants-titel.
Tussen 1748 en 1753 gaf Clément een literair bulletin uit, in de vorm van periodiek
verschijnende nieuwsbrieven. Van 1748 tot 1750 verschenen deze in Den Haag, onder de
titel Nouvelles littéraires. Van 1751 tot 1753 werd de reeks in Parijs voortgezet als Nouvelles
littéraires, &c. de France, en vanaf 1752 als Nouvelles littéraires, &c. de France et
d'Angleterre. De Grand Larousse oordeelt bijzonder gunstig over dit bulletin, dat hij
karakteriseert als ‘écrit avec une singulière indépendence d'esprit, et où les jugements sont
82
concis, impartiaux, précis et lumineux’.
Na de opheffing van zijn bulletin verzorgde Clément er een verzamelde uitgave van. Deze
vond bij intekening plaats en kwam in 1754 in Den Haag van de pers, onder de titel: Les
cinq années littéraires, ou Nouvelles littéraires, &c. des années 1748, 1749, 1750, 1751 et
1752. Het succes was zó groot, dat er nieuwe uitgaven volgden. Met kleine variaties in de
titel werden Les cinq années littéraires zowel in 1755 als in 1756 te Berlijn herdrukt. En
tenslotte zag Clément's bundel in 1767 ook nog eens in Amsterdam het licht, ditmaal onder
de titel Lettres critiques sur divers sujets de littérature, ou Nouvelles littéraires critiques et
amusantes.
In datzelfde jaar 1767 stierf de auteur in het krankzinnigengesticht van Charenton, waar
83
hij al geruime tijd verpleegd werd.
Hoewel de eerste druk van Les cinq années littéraires zich ter K.B. in Den Haag bevindt,
stond deze editie niet ter beschikking. Ik raadpleegde een exemplaar van de Berlijnse druk
uit 1756, dat eigendom is van de U.B. te Leiden (signatuur: 653 C 21). Het bestaat uit twee
delen in duodecimo, waarvan het eerste de Brieven I-LXVIII, en het tweede LXIX-CXVII
bevat.
Onder die Brieven blijken er twee aan Van Haren's Friso te zijn gewijd, namelijk de
nummers 58 en 59, respectievelijk gedateerd ‘Paris, 30 Juillet, 1750’ en ‘Paris, 15 Août,
1750’. Ze komen letterlijk overeen met de Idée zoals Van Haren die in zijn tweede druk
opnam. Alleen blijkt deze inderdaad de aanhef van de eerste brief te hebben weggelaten.
Dat begin luidt:

Monsieur, si au lieu de vous excéder de pièces de Théatre & de nos très petites
nouvelles d'été, je vous faisois connoître un excellent ouvrage, que vous n'auriez
peut-être jamais connu sans moi? Il vient de me tomber un manuscrit entre les
mains, une traduction françoise, presque littérale, & toute des plus informes, au
travers de laquelle j'ai apperçu un beau poëme épique. C'est le poëme Hollandois
qui parut avec tant de succès en Hollande en 1741, fruit des amusemens de Mr.
le Baron de Haren, Député de la Province de Frise aux Etats Généraux, &c.&c.
Friso, qu'on suppose avoir donné son nom...
Vanaf die laatste zin drukt Van Haren de brief in zijn voorwerk af.
Uit de datering van de brieven blijkt, dat Clément reeds in de zomer van 1750 niet alleen
de beschikking had over een vertaling van de Friso in het Frans, maar ook met Van Haren
in contact stond en precies wist welke veranderingen er in de tweede druk zouden worden
aangebracht. Wanneer en waar dichter en criticus elkaar heb-
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ben leren kennen, blijft onzeker, maar het is redelijk aan te nemen dat dit zal zijn gebeurd
tijdens een van de bezoeken die Clément tussen 1748 en 1750 aan de drukker van zijn
Nouvelles littéraires in Den Haag bracht.
Clément's bespreking van de Friso is een uitstekend stuk werk, dat ten volle het gunstige
oordeel van de Grand Larousse over deze criticus bevestigt. In de eerste van zijn beide
brieven geeft hij een inhouds-overzicht van het epos, in de tweede een kritische bespreking.
Het overzicht kenmerkt zich door zijn duidelijkheid, volledigheid en levendige verteltrant. In
de bespreking valt de trefzekerheid op, waarmee de belangrijkste punten worden aangeroerd.
Wat een verschil met de aankondigingen in de Boekzaal!
In zijn tweede brief deelt Clément allereerst mee, dat de eerste tien boeken zullen worden
teruggebracht tot negen, en dat hij in zijn overzicht het elfde en twaalfde boek heeft
weggelaten, omdat die in een nieuwe druk zullen vervallen en worden vervangen door een
geheel nieuw tiende. Dat alles stond dus in 1750 al vast!
De reden voor het schrappen van de laatste twee boeken kent Clément ook. In tegenstelling
tot de tien voorafgaande waren deze opeens ‘absolument merveilleux’; dat werkte verwarrend
en stelde daarom teleur.
Van Haren had zich op dit punt al dadelijk onzeker gevoeld, zoals ons gebleken
84
is uit zijn brief van 19 juni 1740 aan Huydecoper. Maar deze had hem blijkbaar
gerustgesteld. Clément daarentegen keurde zulk een gebrek aan homogeniteit
onvoorwaardelijk af. Het is ongetwijfeld op zijn instigatie geweest, dat Van Haren
tot verandering besloten heeft.
Maar al was zijn overzicht dan niet volledig - zo vervolgt de Geneefse criticus -, een indruk
van het geheel gaf het toch wel:
Mais, à ne juger que sur ce que vous avés vu, quelle grande fable! quelle
multitude & quelle variété d'objets & d'événemens! & si j'avois pu vous représenter
la merveilleuse chaine, qui en résulte; comme tout est lié; comme chaque chose
s'explique l'une par l'autre, comme tout a sa raison dans le sujet: si j'avois pu
vous peindre dans toute l'étendue de son caractére ce jeune héros, point trop
surnaturel, qu'on peut aimer comme son semblable, & qu'on aime autant qu'on
85
l'admire...
Dat is, in alle beknoptheid, een uitstekende karakteristiek, die terecht doet uitkomen hoe
goed de Friso in elkaar zit en hoe menselijk de held ondanks zijn epische opwaardering
gebleven is.
Clément bewondert de grote wetenschappelijke kennis, waarvan Van Haren - misschien
zelfs wat te veel! - blijk geeft. En dat geldt ook voor ‘la Morale, que je trouve quelquefois un
peu trop générale & un peu trop prodiguée’. In het algemeen trouwens ontbreekt het de
dichter wel eens aan gevoel voor de juiste verhouding:
Cet instinct par fois en défaut chez Mr. De Haren, comme chez l'ancien Homére,
me paroit l'avoir jetté dans quelques longueurs, dont j'ai pris la liberté de l'avertir
pour la nouvelle Edition.
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Zie boven, blz. 372.
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Er zijn nòg een paar punten, waarop hij voorstellen tot verbetering zou willen doen: ‘je
voudrois un peu moins de ressemblance entre certains Caractères; un peu moins d'Historique
& plus de Pathétique dans certaines descriptions; un tant soit peu plus d'action dans Friso,
mais il est si jeune! beaucoup moins de discours dans Teuphis...’ Stuk voor stuk zijn dit
opmerkingen, die getuigen van begrip, inzicht en evaluerend vermogen.
Clément besluit zijn notities over de structuur van de Friso met het uitspreken van de
verwachting dat de tweede druk een grote verbetering zal betekenen: ‘J'augure extrêmement
bien de la réduction de douze Livres à dix’. Eigenlijk zou hij nu ook nog een bespreking van
stijl en vers moeten geven, maar op grond van ‘une Traduction à peine ébauchée’ is dat
nauwelijks mogelijk. Toch heeft Clément blijkbaar aangevoeld, dat Van Haren's vers meer
rationeel dan poëtisch is:
J'ai cru entrevoir de tems en tems que le Poëte auroit pu encor plus vivement
sentir que tout ce qui n'est point image, passion, ou sentiment, n'est pas Poësie.
Verder heeft hij zich laten vertellen - door Van Haren zelf? - dat de dichter stelselmatig hiaten
en rimes riches vermijdt. - Met deze mededeling eindigt Clément's tweede brief over de
Friso, abrupt zoals bij de epistolaire kunst van zijn tijd hoort.
In de loop van de 19de eeuw is ‘de Heer Clement’ ten onzent nogal in discrediet geraakt.
Dat begint bij J.H. Halbertsma, die de herziening van de Friso beschouwde als een verraad
van Van Haren aan zichzelf, onder de funeste invloed van Franse of verfranste vrienden,
86
‘en vooral van den aartsbederver Clement’. Over diens persoon doet Halbertsma geen
enkele mededeling, maar hij citeert wel uit diens onuitgegeven brieven aan de dichter en
concludeert dat voor Clement's ‘machtspreukig geblaas de edelste sieraden der Friso als
kaf verdwenen zijn’.
Nicolaas Beets nam dit vrijwel letterlijk over in zijn artikel over ‘Willem van Haren's Friso’
in Verpoozingen op letterkundig gebied (Haarlem 1856). Dit boek werd in 1873 en 1883
herdrukt, en bleef daarmee ook de opvatting van Halbertsma uitdragen.
In zijn proefschrift heeft H.J.L. van Haselen deze zienswijze getoetst aan de hem ter
beschikking staande feiten: de Idée van Clément in de tweede druk van Friso, en diens
bewaard gebleven brieven aan Van Haren. Zijn conclusie luidt: ‘Naar mijn mening heeft
Halbertsma, in zijn ijver om Van Haren's beschavingszucht te vergoeliken, door schromelike
87
overdrijving Clement onrecht gedaan’.
Desondanks waart de door Halbertsma opgeroepen schim nog altijd rond. In de
Bibliographie van Kalma worden vermeld: ‘Brieven van Sacrelaire, Clement en de Joncourt,
88
kunstrechters en bedervers van de Friso’. En in Knuvelder's Handboek heet het: ‘Deze
89
“verbeteringen”, veelal verslechteringen, dankte Van Haren aan een zekere Clément’.
De werkelijkheid is, dat Van Haren evenveel geluk heeft gehad met het vinden van een
adviseur voor de tweede als voor de eerste druk van zijn Friso. Clément
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deed als literair deskundige zeker niet voor Huydecoper onder en overtrof hem in Europese
vermaardheid.

§ 11. Het voorwerk van 1758
Het voorwerk van de tweede druk is véél uitgebreider dan dat van de eerste. In plaats van
twee zijn er nu vijf onderdelen.

Voorreden
De vluchtige notities uit de Voorreden van de eerste druk zijn uitgedijd tot een wat
zwaarwichtige verhandeling. De auteur begint met een geleerde uiteenzetting over de afkomst
van de Europese volken, waaruit naar voren komt ‘hoe onzeker het in 't algemeen is, of wel
eens de Persoon van Friso in wezen zy geweest, maar ook dat de Chronyk Schryvers
genoegzaam alle verschillen in gevoelens’. Vervolgens vertelt hij over de logeerpartij in de
zomer van 1738, waar de mogelijkheid van een epos over de stamvader der Friezen ter
sprake kwam. De moeilijkheden - ‘Doornen’ - leken aanvankelijk onoverkomelijk, ‘Dog het
liet zich wel haast aanzien, dat, onder de veele Doornen, ook Roosen te vinden waren’.
Vooral op vier punten:

a. de eeuw, waarin Friso geleefd zou hebben - die van Alexander de Grote, koning Porus,
en de Romeinse Republiek - ‘was eene der zeldzaamste, die het menschelyk geslagt
gezien heeft’.
b. de leer van Zoroaster maakte het mogelijk zowel een klassiek-heidens als een Christelijk
merveilleux te vermijden.
c. er stond zó weinig over Friso vast, dat de dichter de gebeurtenissen ‘naar welgevallen
schikken, ja dezelve vrymagtig scheppen’ kon.
In verband met dit laatste punt merkt Van Haren op:
Want hoewel het eene voornaame regel der Digtkunst is dat men zich niet
naaukeurig aan de waarheid eener Geschiedenisse moet binden, zoo houd egter
die waarheid veele denkbeelden tegen, die anderszins luister aan een Werk
hadden kunnen byzetten. Terwyl daar niets laffer is, dan het in Vaerzen stellen
van eene waare Gebeurtenisse met derzelver omstandigheden, zo is 'er egter
eene maat, en grenspaal, buiten welke het ook niet behaagen kan dat de waarheid
te grof worde voor het hoofd gestooten.
Daarin vallen drie regels voor het epos te herkennen: 1. de fabula moet een fictie zijn
op basis van een historische of legendarische kern; 2. de weergave van enkel
historische feiten levert een kroniek op en geen epos; 3. de fictie moet waarschijnlijk
blijven (en mag dus niet strijdig zijn met algemeen bekende feiten uit de historie).
d. ‘Men behoefde hier noch de Eeuw noch de Persoonen te ontzien, gelyk had moeten
gebeuren, wanneer de Held uit de hedendaagsche Geschiedenisse ontleend ware
geweest’.
Dan zou immers de dichter voortdurend hebben moeten oppassen ‘om de
tegenwoordige Regeeringsform van zyn Vaderland niet te bedillen’, of voor-
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ouders van gezaghebbende personen te beledigen. Van Haren sluit hier - bewust
90
of onbewust - bij de opvatting van Tasso aan.
Op deze basis kwam het werk tot stand. De auteur vermeldt - minder uitbundig dan in 1741
- de hulp van Huydecoper, de verschijning van de eerste druk, en de redenen die ertoe
geleid hebben dat de tweede zolang op zich heeft laten wachten.
Tot zover vormt de Voorreden een goed opgebouwd en goed in zichzelf afgerond geheel.
Uit een oogpunt van compositie zou Van Haren er dan ook goed aan hebben gedaan het
hierbij te laten. Maar hij kon geen weerstand bieden aan de verleiding daar nog twee punten
aan toe te voegen, die er wat los bijhangen en de oorspronkelijke harmonie verstoren. Die
punten zijn: ‘de Overeenkomsten van dit Gedigt met de Chronyken’, ons bekend uit de
Voorreden van de eerste druk, en het probleem met de episode van Teuphis dat in §9 reeds
91
besproken werd.

Clément en Curtius
Op de Voorreden volgt eerst de Idée van Clément en daarna het fragment uit Curtius dat
ook in de eerste druk voorkomt, beide zowel in de oorspronkelijke taal als in het Nederlands.
Beide stukken zijn reeds eerder ter sprake gekomen, zodat ik er hier niet op behoef in te
92
gaan.

Drempeldichten
Er zijn vijf verzen die als drempeldicht fungeren, maar slechts twee daarvan houden verband
met Van Haren's heldendicht.
Overeenkomstig de hiërarchie der talen gaat het Latijnse lofdicht van Gerhard Schroder,
de partiële vertaler van de Friso in het Latijn, voorop. Eindelijk heeft dan Clio, zo stelt hij,
voor Vergilius een opvolger gevonden aan wie zij de snaren van de heldenlier rustig kan
toevertrouwen: ‘Invenit Harenium tandem...’
Na het Latijn komt het Frans: een - meer merkwaardig dan belangrijk - huldedichtje van
Voltaire voor Van Haren, uit bewondering voor het succes van diens Leonidas, dat de
Staten-Generaal gedwongen had tot actieve deelname aan de Oostenrijkse Successie-oorlog.
Het vers stamt uit 1743 en heeft niets met de Friso te maken.
Om het belang van Voltaire's hulde te onderstrepen laat Van Haren er een ‘Vrye Navolging
der Verzen van den Heere de Voltaire’ op volgen, geschreven door zijn vriend P.A. de
Huybert, heer van Kruiningen.
Eerst daarna krijgt De Huybert gelegenheid de tweede druk van Friso te begroeten: ‘Hoe
heerlyk zien we Uw Helt in nieuw gewaet verschynen!’
Ter afsluiting van de reeks wordt dan nogmaals een vrije vertaling van Voltaire's hulde
afgedrukt, ditmaal van de hand van Jan Jacob Mauricius (1692-1768), poeta minor en
oud-gouverneur van Suriname. De vertaling staat gedateerd op 1743 en stamt dus uit de
tijd dat Van Haren het vers van Voltaire ontving. Waarom zij hier als een soort toegift wordt
afgedrukt, is niet goed duidelijk.

Inhouds-overzicht
90
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doen. Argumenta behoren aan de kop van de afzonderlijke boeken te staan en hebben geen
zelfstandig bestaansrecht. Maar vermoedelijk heeft de dichter nog eens de aandacht willen
vestigen op wat Clément in zijn Idée de ‘multitude & variété d'objets & d'événemens’ had
genoemd.
Van Haren heeft in het voorwerk van 1758 alles gedaan wat mogelijk was om de Friso te
presenteren als een werk van belang. Hij begint met de opsomming van zijn waardigheden
93
op de faux-titre. Dan komen achtereenvolgens: de zwaarwichtige Voorreden, de lof van
Clément, de lof van Voltaire (zij het dan niet op de Friso) en een etalage van de aantrekkelijke
inhoud door middel van de argumenta.

§ 12. De tekst van 1758
Zoals Clément in 1750 al had aangekondigd, is de Friso in zijn tweede druk van twaalf
boeken teruggebracht tot tien: naar Voltaire in plaats van Vergilius. En dat gebeurde op de
manier die hij had aangegeven. De boeken III en IV werden bekort en samengevoegd tot
één, de boeken XI en XII vervangen door een grotendeels nieuw ‘Tiende en Laatste Boek’.
Maar ook de rest van het epos bleef niet onveranderd. Boek voor boek heeft Van Haren
die eveneens zorgvuldig herzien, gebruik makend van de kritische opmerkingen die hij in
de loop der jaren verzameld had. Door dit alles is de omvang van de Friso met ruim 1200
regels verminderd: van 9974 werd hun aantal gereduceerd tot 8684.
De revisie omvat dus drie punten, die elk afzonderlijk onze aandacht vragen: de eigenlijke
herziening; de samensmelting van Boek III en IV; het nieuwe slot. Vervolgens zullen wij
hebben na te gaan, of het geheel bij deze ingrijpende omwerking gewonnen dan wel verloren
heeft.

De eigenlijke herziening
Kenmerkend voor de manier, waarop Van Haren zijn epos herzag, is het feit dat wij ons
94
vrijwel nooit behoeven af te vragen waaròm hij tot wijziging van de tekst besloot. Zijn
veranderingen verklaren zichzelf. Meestal gaat het om een verduidelijking, hetzij door betere
formulering, hetzij door toevoeging van nadere uitleg, soms door beide. Tegenover de
uitbreiding, die daarvan het gevolg kan zijn, staat de weglating van wat Clément ‘longueurs’
noemde: langdradig- en overbodigheden. Daarnaast worden ook wel eens passages
geschrapt, waar de dichter zich naar het oordeel van zijn critici wat al te persoonlijk had
95
laten gaan, zoals die waarin hij uitviel tegen priesters en priester-heerschappij.
In het algemeen zijn de veranderingen inderdaad verbeteringen. Bij vergelijking van de
beide edities raakt men onder de indruk van de trefzekerheid, waarmee Van Haren de
zwakke punten in zijn epos heeft weten te ontdekken. Het heeft er echter
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Zie boven, blz. 351.
Een van de weinige uitzonderingen is b.v. zijn allereerste regel, de aanhef van de propositio. In 1741
luidde deze: ‘Ik onderneem om van dien Jongeling te spreken...’ Bij de revisie werd dit: ‘Myne onderneming
is om van dien Prins te spreken...’ Het is moeilijk daarin een verbetering te zien. Had Van Haren misschien
achteraf bezwaar tegen ‘Jongeling’ als te weinig heroïsche aanduiding van Friso?
Van Haselen wijst er terecht op, dat Van Haren bij de revisie zijn anti-clericale uitlatingen heeft geschrapt
of gemitigeerd (W.v. Haren's Gev. v. Friso, blz. 31 en 92 noot 8). Moeten wij dat toeschrijven aan de
invloed van Clément, die immers predikant was geweest?

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

389

alle schijn van, dat hij dit niet uit eigen kracht deed, maar op grond van kritiek door anderen.
De verbeteringen zijn namelijk steeds van explicerende of compositorische aard, en dragen
nooit een taalkundig of verstechnisch karakter. Met andere woorden: ongerechtigheden, die
aan critici als Clément moesten ontgaan omdat zij niet voorkwamen in de Franse vertaling
waarop zij hun opmerkingen baseerden, bleven bij de revisie gehandhaafd. Er valt dus
moeilijk tot een andere conclusie te komen dan dat Van Haren nauwelijks aandacht besteed
heeft aan passages, waaraan zijn Franstalige raadgevers stilzwijgend waren voorbijgegaan.
Als gevolg daarvan bleef het effect van de revisie beperkt. De veranderingen verbeteren
de Friso als constructie, maar niet als gedicht. Het rationele element in het epos wordt zelfs
sterker. Daarbij komt nog, dat Van Haren in zijn verduidelijkende inlassen wel eens opnieuw
de juiste verhoudingen uit het oog verliest en tot ‘longueurs’ vervalt. Verder blijven de voegen
tussen oud en nieuw soms wat te duidelijk merkbaar, en is er meermalen iets van de
oorspronkelijke vaart verloren gegaan.
Het is onmogelijk in kort bestek de verschillende aspecten van de revisie met voorbeelden
te illustreren. Ik beperk mij daarom tot één willekeurig, maar op zichzelf toch wel representatief
geval.
Als aan het begin van Boek I Friso en zijn metgezellen op hun vlucht door het bos Teuphis
hebben gevonden, wijst deze hun een gereedliggend schip en biedt aan, hen naar Taprobana
te vergezellen:
Hy zweeg. Men neemt het aan. Zy volgen zyne treên,
En zien meer uitkomst in hun wederwaardigheên.
(I, 67-68)

Uit deze regels blijkt onvoldoende, dat het gezelschap zich inderdaad inscheept en de reis
aanvaardt. Bij de revisie worden de bewuste regels dan ook veranderd in:
Hy zwygt. Men neemt het aan. Zy naderen het strand,
En treden in de kiel, zeilvaardig, en bemand.
2

(I , 67-68)

Mooier is het niet, maar rationeler en duidelijker wel.

De samensmelting van Boek III en IV
De bekorting en samenvoeging van het derde en vierde boek is in hoofdzaak gegrond op
dezelfde overwegingen als wij hierboven hebben besproken. Alleen wordt er nu op groter
schaal veranderd. Daar was ook wel aanleiding toe. Zowel inhoudelijk als structureel waren
de betrokken boeken de twee zwakste van het epos. In III komt de handeling volkomen tot
stilstand door wat het argumentum aangeeft als een ‘Zamenspraak tusschen Teuphis en
Friso over 't Hof van Taprobana, en de levenswyze van Cosroës en Pasiphaë’: weinig
relevante bespiegelingen gedurende 176 regels (vs. 419-595). Wat IV betreft, had Clément
in zijn Idée twee onvolkomenheden aangewezen, waaronder ‘un petit vuide d'action, très-aisé
à remplir au commencement du quatriéme Livre’. Een zwak punt was bovendien, dat Friso
niet zelf reageerde op de aanbieding van de kroon door de muiters, maar dat Teuphis die
namens hem - en zonder overleg! - afwees. En tenslotte hadden Van Haren's anti-clericale
gevoelens zich doen gelden in het feit, dat hij het oproer van de Ceylonezen tegen Cosroës
beschreef als door de priesters aangehitst en geleid.
Aan al deze bezwaren werd tegemoet gekomen. De ‘Zamenspraak’ uit III verviel, de ‘vuide
d'action’ in IV werd opgevuld, Friso wees zèlf de kroon van Taprobana af, de opstand tegen
Cosroës werd een volksbeweging in plaats van een priesteroproer. Dat alles betekende een
ingrijpende her-ordening en her-schrijving van de
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stof in meer geserreerde vorm. Van Haren heeft dit aangedurfd, en het resultaat is inderdaad
een aanzienlijke verbetering. Maar ook hier geldt, dat deze uitsluitend concept en structuur
betreft; aan de taal en het vers wordt geen bijzondere aandacht gewijd.

Het nieuwe slot
Anders dan bij het derde en vierde boek ging het bij de verbetering van het slot niet om
her-ordening, maar om vervanging. Clément had het merveilleux van de vurige draak en
van Friso's tocht door de hel afgewezen. In de plaats daarvan moest een niet-mirakuleus,
maar liefst toch wel enigszins apotheotisch einde komen. Van Haren koos daarvoor een
oplossing naar het voorbeeld van Voltaire. In zijn Henriade had deze het Wonderbaarlijke
gerationaliseerd door Henri diens bezoek aan het Hiernamaals en de revue van zijn
nakomelingen te laten beleven in een droom. Formeel was zodoende het bovennatuurlijke
teruggebracht tot een natuurlijk verschijnsel, dat door de rede als geloofwaardig kon worden
aanvaard.
Anders dan Voltaire beperkte Van Haren echter de droom van zijn held tot het uiterste.
Van een hellevaart is voor Friso ditmaal geen sprake. Het enige wat hij te dromen krijgt, is
het visioen van de toekomst die zijn nakomelingen wacht. Dat gaat als volgt:
In de nacht nadat de Alanen hem de kroon hebben aangeboden, ziet Friso in de droom
een Engel verschijnen die hem Gods wil kenbaar maakt: ‘Betreur 't verlies niet meer van uw
Geboortestrand, // En schenk uw tederheid aan 't nieuw verkreegen Land’ (X, 497-498; blz.
263). Daarna voert de Engel hem hoog in de lucht en doet hem plaats nemen op een stoel
van lucht en wolken. Vandaar ziet Friso het panorama van de Nederlanden zoals zij eens
zullen zijn, terwijl de Engel zijn aandacht van het ene detail naar het andere leidt.
Achtereenvolgens trekken, in een wisseling van feiten en personen, aan hem voorbij: ‘De
Godsdienst-verschillen in de Nederlanden’; Philips II; Willem van Oranje; de moord op de
Prins; de slag bij Nieuwpoort; Frederik Hendrik en Willem II; Willem III ‘Die, boven 's Vaders
Staf, nog met een Kroon zal pronken’ (vs. 648; blz. 267); de bloei van Amsterdam; de
veroveringen van de Verenigde Oostindische Compagnie; een van de grote zeeslagen onder
De Ruyter; Willem IV, de te vroeg gestorvene; en tenslotte het kind dat een nieuwe toekomst
belooft: de opgroeiende Willem V. Het zien van dit ‘teeder Kind’ met zijn koninklijke moeder
ontroert Friso zózeer, dat hij er wakker van schrikt en ‘Dat, tevens met den Slaap, zoo snel,
als onverwagt, // Het Godd'lyk Schildery verdwynt, met al zyn pragt’ (vs. 777-778; blz. 271).
Met zijn bijna 300 regels is de droom toch niet lang genoeg om aan het Nieuwe Boek X
voldoende uitgebreidheid te geven. Om daaraan tegemoet te komen liet Van Haren het
verhaal van Segonax met een honderdtal regels uitdijen. Segonax is de woordvoerder van
de drie priesters die bij ontstentenis van een koning over de Alanen regeren. In de eerste
druk legt hij Friso enkel uit, hoe de laatste koning de toorn der goden over het volk gebracht
heeft en de vloek van de vurige draak. In de tweede druk doet hij dit niet alleen uitvoeriger
(zij het met eliminatie van de draak!), maar laat hij er ook de voorgeschiedenis van de Alanen
aan voorafgaan. De dichter valt daarvoor terug op een motief van de kroniekschrijvers, dat
hij tot dusver niet gebruikt had. Zoals volgens hun voorstelling Friso en zijn broers de leiders
waren geweest van een groep emigranten, die bij loting waren aangewezen om elders een
96
bestaan te gaan zoeken, zo had volgens Segonax eens een zekere Alanus een land-

96
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verhuizing van lotelingen uit Midden-Duitsland naar de monding van de Vlie-stroom geleid.
- Noch de uitbreiding van Segonax' verhaal noch de toekomst-droom van Friso zijn
bevredigend uitgevallen. Het relaas van de oude priester is nu met zijn 240 regels te lang
geworden om blijvend te kunnen boeien; het leidt tot ‘longueurs’ en veroorzaakt in de eerste
helft van het nieuwe Boek X een ‘vuide d'action’. Maar erger is, dat het visioen van Friso zo
teleurstelt. Om te beginnen is dit veel te weinig concreet en beeldend. Er wordt meer betoogd
dan beschreven, en dan nog met weinig samenhang. Maar dat is niet alles. Zonder enige
toelichting vindt er een verschuiving plaats. Friso ziet niet de toekomst van Friesland, maar
die van de Republiek der Verenigde Nederlanden! In plaats van de heersers uit zijn geslacht
trekken aan hem de stadhouders uit het Huis van Oranje voorbij. Niet het door hem gestichte
Stavoren komt tot bloei, maar Amsterdam. Niet een Friese zeeheld wordt verheerlijkt, maar
een Zeeuwse. Onweerstaanbaar dringt de conclusie zich op dat Van Haren aan Friso een
toekomstvisioen heeft toegedicht, dat niet het zijne is maar dat van... Baeto! Aan het slot
van zijn epos gaat de held in die van een andere legende op, zoals Friesland was opgegaan
in de Republiek. Men zou daarin een symbool kunnen zien. Maar dat werd er niet mee
bedoeld. De verschuiving is eenvoudig een fout van de dichter, die zich niet genoeg
rekenschap gaf van wat hij deed.

De revisie als geheel
De vraag of de revisie van Friso als geheel een verbetering betekent ten opzichte van de
oorspronkelijke tekst, kan niet met een enkel ja of neen worden beantwoord.
Wat de veranderingen in de eerste negen boeken van de tweede druk betreft, moet worden
erkend dat zij vrijwel altijd verduidelijkend werken en/of de structuur ten goede komen. In
het bijzonder de bekorting en samenvoeging van de oorspronkelijke boeken III en IV tot een
nieuw derde boek, betekent een aperte verbetering. Toch is dit alles niet enkel winst. Doordat
de veranderingen uitsluitend van intellectieve en nooit van poëtische aard zijn, maken zij
het gedicht kil. De revisie heeft minder dode plekken dan de tekst van 1741, maar ook minder
leven. Desondanks gaat mijn voorkeur, enigszins aarzelend, er toch naar uit.
In het tiende boek heeft de dichter niet alleen zijn tekst, maar ook zijn concept veranderd.
De nieuwe idee berust echter op een inconsequentie, die bovendien onhandig werd
uitgewerkt. Ondanks de bezwaren, die tegen het slot van 1741 vallen aan te voeren, is dit
toch stellig acceptabeler dan het nieuwe.

§ 13. Conclusie
Met de Gevallen van Friso door Willem van Haren verschijnt in de Nederlandse literatuur
van de 18de eeuw voor het eerst een oorspronkelijk profaan epos. Enerzijds mag het een
hoogtepunt heten, anderzijds werd het een gemiste kans.
Het eerste van deze twee aspecten wordt in de regel te veel over het hoofd gezien. Niet
alleen beheerste Van Haren de theorie van het genre beter dan zijn meeste voorgangers,
maar bovendien ontwierp hij een concept dat - afgezien van de apotheose - meesterlijk in
elkaar zit. Het lijkt mij niet overdreven te zeggen, dat daarmee in principe de mogelijkheid
was gegeven voor een epos dat zich naast de Henriade kon handhaven, al zou het minder
Tassoniaans en duidelijker eigentijds zijn geweest.
Die mogelijkheid werd niet gerealiseerd. Daarvoor was Van Haren te uitsluitend verstandsen te weinig ook gevoelsmens: denker veel meer dan dichter. Hij was zó
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vervuld met de idee van zijn epos, dat hij geen aandacht overhield voor verdieping of inleving
en nauwelijks belangstelling had voor versvorm of stijl. Vandaar de ‘voorlopige invullingen’
waarop nooit werd teruggekomen, de mislukking van de apotheose, de intellectualiteit van
de revisie. Vandaar tenslotte de teloorgang in middelmatigheid.
Willem van Haren werd niet uitverkoren. Maar hij behoorde wel tot de geroepenen. Zijn
Friso draagt daar de sporen van.
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Hoofdstuk XV
De ‘Verloren Zoon’ van Frans de Haes
1743
§ 1. De auteur
Frans de Haes is geen onbekende voor ons. Wij hebben hem op 18 april 1708 in Rotterdam
zien geboren worden als zoon van Joan de Haes, de dichter van Judas de Verrader en
1
Jonas de Boetgezant. Later hebben wij hem teruggevonden als lid van het kunstgenootschap
Natura et Arte, dat in 1726 door Willem en Kornelis van der Pot werd opgericht en waartoe
2
hij vanaf het begin behoorde. Als zodanig zagen wij hem drempeldichten schrijven voor de
uitgave van Dirk Smits' Israëls Baälfegorsdienst in 1737 en voor de vierde druk van Hoogvliet's
3
Abraham de Aartsvader in 1744. En tenslotte hebben wij hem leren kennen als auteur van
de Aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst of Waernemingen omtrent het maken van
Nederduitsche vaerzen in de Tael- en Dichtkundige By-dragen I van 1759-1760, waarin hij
4
een vrij onorthodoxe theorie over het epos ontwikkelde en in verband daarmee kritiek
5
oefende op de structuur van Willem van Haren's Friso.
De Haes was koopman in katoen en contrarolleur-boekhouder van de wisselbank in zijn
geboortestad. Daarnaast besteedde hij echter een belangrijk deel van zijn tijd aan literaire
bezigheden. Met deze combinatie van koopmanschap en poëzie zette hij de traditie van zijn
vader voort. Maar dat is niet het enige punt, waarop diens invloed zich deed gelden. Uit dit
hoofdstuk zal naar voren komen, hoézeer Frans de Haes als dichter de zoon van zijn vader
is geweest.
Zijn oeuvre is betrekkelijk gering van omvang, ongetwijfeld mede als gevolg van een
langdurige nierziekte op middelbare leeftijd. Zijn eerste publikatie was de poëtische uitbreiding
van de Verloren Zoon, die in dit hoofdstuk besproken wordt en in 1743 het licht zag. Drie
jaar later verscheen een bundel stichtelijke gedichten. Maar dan duurt het twaalf jaar, voordat
er opnieuw iets van de pers komt: Het verheerlykte en vernederde Portugal uit 1758. Achter
dit dichtstuk is een ‘Verzameling van verscheide gedichten’ toegevoegd, die kan worden
beschouwd als een tweede bundel losse verzen na die van 1746. Maar daar is het tijdens
De Haes' leven bij gebleven, althans wat oorspronkelijk poëtisch werk betreft. Wel publiceerde
hij nog enkele vertalingen en kwam ook zijn Aenleiding in de openbaarheid. Bovendien gaf
hij in 1753 de nagelaten poëzie uit van de rector der Latijnse school in Leiden, Hendrik
Snakenburg. Met deze uitgave zullen wij nog te maken krijgen.
Op 14 april 1761 overleed Frans de Haes in zijn huis aan de Schie in Rotterdam. Zijn
tweede vrouw, Alida Reessen, bezorgde een editie van zijn nagelaten gedichten

1
2
3
4
5

Zie boven, blz. 81.
Zie boven, blz. 211.
Zie boven, resp. blz. 335 en 213.
Zie Deel I, blz. 168-173.
Zie boven, blz. 382.
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en een door hem samengestelde Nederduitse spraakkunst, die in twee delen het licht zag
(1764).
De meeste bekendheid heeft Frans de Haes zich verworven met zijn dichtstuk Het
6
verheerlykte en vernederde Portugal. Aanleiding tot het schrijven daarvan was de
verschrikkelijke aardbeving, die op 1 november 1755 Portugal geteisterd en Lissabon
grotendeels verwoest had. De Haes zag daarin een ernstige waarschuwing voor Nederland.
God had Portugal voor zijn zonden gestraft, zo hield hij zijn landgenoten voor, maar: ‘Gy
hebt niet min misdaen. // 't Zal u, bekeert ge u niet, als Portugal vergaen. // Wat zonden
heerschten daer, die niet by u regeren?’ (blz. 76-77). Het werk eindigt dan ook met een
oproep tot berouw en boete.

§ 2. De uitgaven
Frans de Haes was 35 jaar oud, toen zijn dichterlijke bewerking van de Verloren Zoon
verscheen. Het titelblad, gedrukt in rood en zwart, vermeldt:
Poëtische // Uitbreiding // en // Bespiegeling // over de // Euangelische Gelykenis
// van den // Verloren Zoon; // door // Frans de Haes. // vignet // Te Rotterdam,
// By Philippus Losel, MDCCXLIII.
Het boek, uitgegeven in quarto, is in een kloeke letter gezet, maar wordt ontsierd door een
paar zinstorende drukfouten. Vooraf gaat een fraaie titelprent - naar een ontwerp van Dionys
van Nijmegen gegraveerd door Jan Punt - die de ontvangst van de verloren zoon door zijn
vader uitbeeldt. Verdere platen zijn er niet.
Het titelblad moet zó worden verstaan, dat het hier gaat om twee elkaar aanvullende
dichtstukken: enerzijds een Poëtische uitbreiding over de Euangelische gelykenis van den
Verloren Zoon in drie boeken, anderzijds een Bespiegeling over de voorgaende Euangelische
gelykenis. De boeken II en III van de Uitbreiding worden dan ook in de eigen titel boven de
aanhef terecht enkel als zodanig aangeduid; bij die van het eerste boek is echter per abuis
de combinatie ‘uitbreiding en bespiegeling’ van het titelblad overgenomen.
- Blijkbaar was Frans de Haes achteraf toch niet helemaal tevreden met de tekst, die hij
had laten afdrukken. Ook de fouten in de uitgave zullen hem hebben gehinderd. In ieder
geval verscheen er reeds na één jaar een tweede druk met aanvullingen en verbeteringen.
Het titelblad van de nieuwe editie luidt:
Poëtische // Uitbreiding // en // Bespiegeling // over de // Euangelische Gelykenis
// van den // Verloren Zoon; // door // Frans de Haes. // De tweede druk. // vignet
// Te Rotterdam, // By Philippus Losel, MDCCXLIV. // Met Privelegie.
Het uiterlijk voorkomen van het boek is onveranderd gebleven, maar de drukfouten werden
verbeterd - óók de vergissing in de titel bij het eerste boek van de Uitbreiding. Achteraf
bleken er echter nieuwe ‘Drukfeilen’ te zijn ingeslopen, zodat tussen voorwerk en tekst een
blad met verbeteringen werd ingevoegd; de lijst is evenwel niet volledig. Het - inmiddels
blijkbaar verkregen - auteurs- of drukkers-privilegie werd niet afgedrukt.

6

Het // verheerlykte // en // vernederde // Portugal, // begrepen in drie boeken; // waer achter gevoegd is
// eene Verzameling // van // verscheide gedichten; // door // Frans de Haes. // vignet // Te Amsteldam,
// By F. Houttuyn. 1758.
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In de tekst werden door het gehele werk heen hier en daar regels gewijzigd, maar hun aantal
is niet groot. Belangrijker zijn de toevoegingen. In het eerste boek van de Uitbreiding laste
De Haes 120 regels in, 12 in het tweede, en géén in het derde; de Bespiegeling werd met
8 regels vermeerderd. Daardoor dijde het boek uit van 97 tot 104 bladzijden.

§ 3. Het voorwerk
Het voorwerk bestaat uitsluitend uit drempeldichten, zeven in getal. Voorop gaat dat van de
toen 22-jarige Lucretia Wihelmina van Merken, evenals De Haes zelf in vrouwelijke lijn een
nakomeling van de beroemde Geeraardt Brandt; zij noemt hem dan ook haar ‘neve’.
In de tweede druk van het boek werden er ook vier regels uit haar lofdicht
veranderd. Dat wijst op contact tussen de auteur en haar over de nieuwe uitgave.
Daarop volgt een lange beschouwing-in-verzen van Ds. Kornelis Westerbaen (1690-1774),
sedert 1737 Remonstrants predikant in Rotterdam. Hij noemt De Haes ‘myn Vriend’ en eert
hem als de telg ‘Dier flonkerlichten in de kunst van Baerles, Branden, // En Haezen’, daarmee
doelende op vader Joan de Haes, overgrootvader Geeraardt Brandt en bet-overgrootvader
Caspar Barlaeus (wiens dochter Brandt had gehuwd); drie namen met klank in de
Nederlandse poëzie.
De derde drempeldichter is Arnold Hoogvliet, nestor van de Maas-poëten. Aan het slot
van zijn vers wil deze tot uitdrukking brengen, dat Frans de Haes een even goed Bijbeldichter
is als zijn vader vóór hem. Maar de beeldspraak, waarin hij deze gedachte kleedt, is niet
gelukkig uitgevallen:
Wie, daar de Haes zyn Kunst laat hooren
Als uit zyns Vaders Geest geboren,
Roept niet tot eer der Dichtkunste uit,
Dat zy de Hazen meenigmalen
Hervormt in Bybelnachtegalen,
Begaaft met godlyk maatgeluit.

En tenslotte komen De Haes' medeleden van Natura et Arte aan het woord. Alle vier geven
zij blijk van hun waardering en medeleven: Willem van der Pot, Adriaen van der Vliet, Dirk
Smits, Nikolaes Versteeg. De meest sprekende regel vindt men in het vers van Smits: ‘Myn
ziel verliest zichzelf in uw' verloren Zoon'!’ Verder valt het op, dat ook Versteeg de dichter
aanspreekt als zijn neef; op welke gronden, heb ik niet kunnen achterhalen.
Zeven drempeldichten lijkt heel wat. Maar zij bestrijken slechts een kleine kring: een
Amsterdamse verwante van de auteur, zijn predikant, zijn plaatselijke dichtervrienden. Dat
karakteriseert De Haes als een toen nog lokale grootheid.

§ 4. Inhouds-overzicht
Van de twee onderdelen, die samen De Haes' bundel vormen, kan alleen de Poëtische
uitbreiding in drie boeken als een verschijningsvorm van het (Bijbelse) epos worden
beschouwd. De daarop volgende Bespiegeling heeft geen episch karakter en zou dus op
formele gronden onbesproken kunnen blijven. De auteur presenteert echter zijn twee
heterogene dichtstukken zó nadrukkelijk als een samenhangend geheel, dat er niet aan valt
te ontkomen ook de Bespiegeling in ons onderzoek te
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betrekken. Alleen zo kunnen wij nagaan, wat hij met deze combinatie heeft bedoeld en wat
er het resultaat van is.

Uitbreiding, boek I (634 regels; blz. 1-27)
De propositio begint met de Ovidiaanse aanhef die door Vondel voor het Bijbelepos in zwang
was gebracht, ‘Het lustme’:
7

't Lust ons een' Jongeling, [die, ] door zyn wulpsche zeden
En onbezonnen drift van 't spoor der zuivre reden
En godvrucht' afgedwaelt, doch, door boetvaerdigheit
En 't rein genadelicht der Oppermajesteit
[5] Getroffen in het hart, met tranen op de wangen,
Intyds te rug gekeert, in zyn gedrag en gangen
En lyf- en zielsgebrek en angst' daer uit ontstaen,
In zedig maetgedicht, met aendacht', gaê te slaen...
(blz. 1)

Dat is nog maar het begin; de dichter heeft tien verdere regels nodig om de aankondiging
van zijn onderwerp af te ronden. De breedvoerigheid in het exordium, die vanaf Joannes de
Boetgezant kenmerkend voor het Nederlandse Bijbel-epos is geweest, zet zich bij Frans de
Haes voort.
Zij beheerst ook de invocatio: een woordenrijke aanroep tot God om hulp bij het
‘nateekenen in poëzy’ van ‘Een heilig Boettafreel, een Liefdeschildery, // Gemaelt door uwen
Zoon, toen Hy op aerd' verkeerde’ (blz. 2-3). En zij doet zich nogmaals gelden in de afsluiting
8
daarvan, waar de dichter vaststelt dat zijn gebed werd verhoord:
't Gaet wel. onze aendacht schynt in nieuwen lust te groeien,
De dichtstof reeds, naer wensch, den dichtgeest' toe te vloeien.
Wy voelen de aders zelfs van eedlen yver slaen,
En vangen des, gesterkt door 's Hemels bystand, aen.
(blz. 3)

Na de laatste regel verwacht men, dat nu onmiddellijk de narratio zal beginnen. Maar dit
blijkt niet het geval. Eerst wordt nog in ruim 70 regels uiteengezet, onder welke
omstandigheden en met welke bedoeling Jezus de gelijkenissen van het verloren schaap,
de verloren penning en de verloren zoon heeft uitgesproken. Van die drie, zo voegt De Haes
daaraan toe, heeft vooral de laatste hem van oudsher getroffen en geboeid: ‘Des zingen wy
haer thans Gods grooten Naem' ter eer'’ (blz. 6).
Deze persoonlijke mededeling maakt het onmogelijk de uiteenzetting omtrent
de achtergrond van de gelijkenis op te vatten als een toelichting die reeds tot
het verhaal behoort: een soort descriptio loci. Het ongewone geval doet zich dus
hier voor, dat er feitelijk twéé inleidingen zijn: een episch exordium, gevolgd door
een schriftuurlijke introductie.
- Na 124 regels vangt dan inderdaad de narratio aan. De Haes volgt de structurele opbouw
van de gelijkenis op de voet, maar voegt telkens bijzonderheden toe die het verhaal wat
minder schablonisch maken. Zo lijkt hij - in een weinig duidelijke passage - te willen
suggereren, dat de jongste zoon vroeg zijn moeder verloren had

7
8

Dit woord past niet in het verdere verloop van de zin. In de tweede druk werd het dan ook geschrapt: ‘'t
Lust ons een' Jongeling, door zyne wulpsche zeden...’
Ongetwijfeld naar het voorbeeld van Arnold Hoogvliet in Abraham de Aartsvader (I, 66). Maar deze had
daarvoor aan één regel genoeg.
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9

en toen door een oude buurvrouw schromelijk was verwend. Daardoor is hij opgegroeid tot
iemand met wie geen land te bezeilen valt. Zodra hij ‘op den trap // Van wettige voogdy' en
eigenmeesterschapp'’ (blz. 7) gekomen is, besluit hij het vaderlijk huis te verlaten en vraagt
hij om uitkering van zijn erfdeel. In een indringende aanspraak van 72 regels tracht de vader
hem tot andere gedachten te brengen: ‘Om Gods wil, blyf, myn Zoon, verlaet uw' Vader niet’
(blz. 11). Maar tevergeefs. De jongeling pakt bijeen wat hem toekomt - ‘Niet anders of zyn
goed, indien hy 't langer liet // In 't Vaderlyk bewind, versmelten zou tot niet’ (blz. 12) - en
10
vertrekt. De dichter geeft hem een hoofdschuddende allocutie na, en beschrijft dan hoe de
vader troost zoekt bij zijn oudste zoon. Maar deze acht zijn rebelse broer geen klacht of zorg
meer waard: ‘Ik walg van zooveel reên, // Zegt de oudste Zoon, en laet zyn' Vader nu alleen’
(blz. 15).
Uitvoerig, maar in vage en algemene bewoordingen vertelt De Haes vervolgens, hoe de
jongste zoon in het buitenland zijn goed verbrast en tot armoede vervalt. Wanneer er dan
hongersnood komt, kan hij zich nauwelijks in leven houden als zwijnenhoeder. Tenslotte
valt hij aan de wanhoop ten prooi,
En scheurt zyn kleed, en borst, en kromt, en wringt de handen,
En jammert, dat het gilt, door de omgelegen landen,
Als een krankzinnig mensch...
(blz. 22)

In meer dan honderd regels schreeuwt hij zijn verlorenheid, heimwee en schuldbesef uit.
Dan daalt de nacht, waarin hij ‘In 't eind' aen 't sluimren raekt door stompheit van gedachten’
(blz. 27).

Uitbreiding, boek II (562 regels; blz. 28-51)
Het tweede boek begint met het aanbreken van de nieuwe dag:
De nyvre Morgenzon, die, met een vlugge vaert
Ten rustbedde afgestapt, weêr krachten had vergaêrt,
En, met een dubble toorts', al barnende aen kwam pralen,
Had naeuwlyks veld en vee, thans schuw voor hare stralen,
5 In hunnen slaep' gesteurt, of de arme Jongeling
Schiet ylings uit zyn' dut en bange sluimering'.
(blz. 28)

Maar hij heeft een vreemde droom gehad, die hem niet loslaat. In die droom was hij verdwaald
in een bos, waar ‘een vreeselyke Leeuw // Met gryze manen’ (blz. 29) hem tegemoet kwam.
In doodsangst sloeg hij op de vlucht. Maar het dier deed hem geen kwaad; het bewees hem
integendeel alle mogelijke vriendelijkheid. En toen hij even later door een tijger bedreigd
werd, stelde de leeuw zich beschermend vóór hem op en brulde zó toornig, dat hij er wakker
van schrok. Nu vraagt hij zich af, welke betekenis die droom kan hebben gehad:
Wie zou die schutsheer zyn, dien ik het eerst moest vreezen?
o Hemel! zou het wel myn gryze Vader wezen?
Maer 't grimmig Tygerdier...? neen, in ons huisgezin
Bloeit alles in de rust' en onderlinge min.
(blz. 31)

9
10

In de tweede druk werden een aantal regels ingevoegd, waaruit blijkt dat de verwenster kinderloos was
en ‘door kinderzucht te byster aengedreven’ werd.
Dit gedeelte werd in de tweede druk aanzienlijk uitgebreid, o.m. met een laatste poging van de vader
zijn zoon van de afreis te weerhouden (aanspraak van 56 regels).
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De lezer, die het verdere verloop van de gelijkenis kent, weet echter dat de jongeling zich
op dit laatste punt vergist. De tijger is de jaloerse oudste broer, tegen wie de vader straks
zijn jongste zoon in bescherming zal moeten nemen.
Bij De Haes brengt deze droom de verloren zoon tot het besluit naar zijn vader terug te
keren. Als de droom hem bedrogen heeft en zijn vader hem zou afwijzen: ‘wat hadde ik toch
verloren, // Ik, die reeds alles mis; wat kan die tocht my schaên? // Hier moet ik van gebrek
en honger toch vergaen’ (blz. 32).
De volgende morgen zegt hij zijn dienst op - dit wordt geconcretiseerd in een korte dialoog,
die de hardvochtigheid van de meester moet doen uitkomen - en begeeft zich op weg.
Omstandig beschrijft de dichter hoe hij, berooid en berouwvol, van dag tot dag voorttrekt.
Even uitvoerig komen vervolgens de thuiskomst, de blijdschap van de vader en de feestviering
met het gemeste kalf aan de orde. Maar opnieuw treft het ons, hoezeer De Haes ondanks
al zijn uitbreidingen toch ‘in het algemeen’ blijft vertellen. Zijn personen krijgen geen eigen
individualiteit; slechts af en toe komt er even een menselijke trek om de hoek kijken. Zo bij
de oudste broer, wanneer deze bij zijn terugkeer van de akker het huis in feestvreugde vindt.
Hij is woedend:
Waer' ik hier voogt geweest, ik had dien braven Zoon,
Op zyne wederkomst, een' andren deun en toon
Doen zingen, en begroet met zweep en geesselslagen,
En voorts van daer hy kwam gezwind te rug doen jagen.
(blz. 51)

Op deze noot breekt het tweede boek vrij abrupt af.

Uitbreiding, boek III (480 regels; blz. 52-72)
In het laatste boek komt de verloren zoon niet meer voor. Het gaat daarin uitsluitend om de
poging van de vader de oudste broer tot rede te brengen. Ook hier houdt De Haes zich strikt
aan de gegevens uit de gelijkenis (Lucas 15:29-32), maar hij werkt zowel het verwijt van de
broer als de weerlegging daarvan door de vader uit tot lange betogen over en weer. Er kan
niet worden ontkend, dat deze knap in elkaar zitten en meermalen scherpzinnige argumenten
bevatten, maar zij hebben te veel het karakter van een juridisch debat om in het kader van
de gelijkenis te voldoen. Tenslotte breekt de vader het uitzichtloze gesprek af, ‘om met de
blyde scharen // In zyn gegronde vreugd weêr rustig voort te varen’ (blz. 71).
Daarmee is de ‘Poëtische Uitbreiding over de gelykenis van den Verloren Zoon’ voltooid.
Maar zoals De Haes er twee inleidingen aan had doen voorafgaan, zo laat hij er ook twee
epilogen op volgen die daarmee corresponderen: een schriftuurlijke en een epische. De
eerste voert opnieuw de gelijkenis terug op Christus en de omstandigheden waaronder Hij
ze uitsprak: ‘Dus eindigde en voltrof Gods Zoon zyn boettafreel’ (blz. 71). Daarna geeft de
epische epiloog - ook hier weer naar het voorbeeld van Hoogvliet in Abraham de Aartsvader
- een gebed tot afsluiting. De dichter vraagt Christus om verschoning voor wat er aan zijn
weergave van de gelijkenis mocht ontbreken, en beroept zich op de bedoeling die hij met
zijn werk had:
Wy teekenden dees schets van uw Menschlievendheit,
O Eindelooze liefde alleen uw' Naem' ter eere,
Opdat de zondaer zich intyds voor u vemeêre,
En door boetvaerdigheit en schuldbelydenis
5 Eens deel kryge aen de vreugd', die onvergangbaer is.
Des worde aen ons de schuld van 't geen hier zy misdreven,
En van het goede aen u alleen de lof gegeven. (blz. 71-72)
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Bespiegeling (588 regels; blz. 73-97)
De Bespiegeling kan het best worden vergeleken met de ‘toepassing’ in het laatste gedeelte
van een preek. Punt voor punt passeert de gelijkenis nogmaals de revue, maar nu met het
oog op de les, de waarschuwing, de troost of bemoediging, die er voor de gelovige in besloten
ligt. Daarbij wordt - in tegenstelling tot wat in de Uitbreiding het geval was - nauwelijks
aandacht besteed aan de oudste broer. Centraal staan de liefde van de vader en het berouw
van zijn ontspoorde zoon. Het zwaarste accent valt echter op dat laatste, waarbij De Haes
‘berouw’ en ‘boetvaardigheid’ praktisch als synoniemen hanteert. Met klem houdt hij zijn
lezers voor, hoeveel een oprecht berouw op God vermag:
Zoo groot, o menschen, is het wonderbaer vermogen,
Van 't schuldbelydend hart en schuldbeweenende oogen.
Blonk immer in het oog der Oppermajesteit
Eene aerdsche parel schoon, het was Boetvaerdigheit.
5 Zy legt door haer gebeën Gods strenge wraek aen banden;
Neemt Haer, al smeekende, de tuchtroê uit de handen,
En bluscht, terwyl haer kracht Gods grammen donder stuit,
Het bliksemvuur der straff' met laeuwe tranen uit.
(blz. 85)

Ten bewijze daarvan wordt aan een reeks Bijbelse geschiedenissen herinnerd, waarin de
tijdige inkeer van de betrokkenen inderdaad God verzoend heeft: het geval van de Ninivieten,
van David, Manasse, Nebukadnezar, Maria Magdalena, Simon Petrus, de goede moordenaar
aan het kruis. ‘Zoo veel, o zondig mensch, vermag Boetvaerdigheit’ (blz. 86).
Waaròm het berouw dit verzoenend vermogen heeft, zien wij aan de vader uit de gelijkenis
als beeld van God:
In deze Liefdeschets' word u verbeeld naer 't leven,
Van welk een drift de Bron der Liefde word gedreven,
En welk een liefdegloed haer' zuivren boezem blaekt,
Als haer Boetvaerdigheit van verre slechts genaekt.
(blz. 88)

In het exordium van zijn Uitbreiding had De Haes de gelijkenis van de verloren zoon ‘Een
11
heilig Boettafreel, een Liefdeschildery’ genoemd. Zijn bewerking en bespiegeling hebben
de juistheid daarvan nogmaals onderstreept. De cirkel sluit met de gedachte waarmee hij
begon.

§ 5. Strekking en achtergrond
Uit de manier, waarop Frans de Haes de gelijkenis van de verloren zoon heeft uitgewerkt
en toegelicht, blijkt duidelijk dat hij die in de eerste plaats opvatte als een geschiedenis van
berouw. Volgens hem had Jezus daarmee willen aangeven, dat berouw en boete voor de
zondige mens een reddende weg naar God vormen; Hij gaf de gelijkenis als een wegwijzer.
En de dichter wilde de aandacht van zijn landgenoten nog eens nadrukkelijk op die wegwijzer
vestigen en hen aansporen zich daarnaar te richten. Zo kreeg zijn Verloren Zoon het karakter
van een oproep tot bekering.
De Haes' eerste dichtwerk heeft dus dezelfde strekking als vijftien jaar nadien zijn laatste
publikatie, Het verheerlykte en vernederde Portugal. Ook daarin roept hij op tot bezinning
en bekering; in de Voorrede geeft hij aan waaròm:
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ten einde wy gerechtigheit mogten leeren, eer 's Hemels strenge Oordeelen
waervan de voorboden zoo vele jaren reeds ons tot bekeering vermaenden, tot
onzen bodem oversloegen, en dus van de heilzame vruchten eener tydige boete
deên versteken zyn.
Typerend is verder dat het eerste vers uit de ‘Verzameling van verscheide gedichten’, die
achter deze bundel is opgenomen, Boetvaerdigheit heet (blz. 117-124). En daarin vinden
wij vrijwel dezelfde reeks Bijbelse voorbeelden van tijdig berouw terug, die in de Bespiegeling
voorkomt. Alleen is ditmaal de moordenaar aan het kruis vervangen door... de verloren zoon.
Er valt dus een opmerkelijke continuïteit in de gerichtheid van De Haes' dichterschap waar
te nemen. Zijn leven lang is hij in de eerste plaats prediker en verheerlijker van de boete
geweest.
12
Daarmee volgde hij het voorbeeld, dat zijn vader in Jonas de Boetgezant gegeven had.
Deze had daarin de waarschuwende prediking van Jona voor zijn landgenoten herhaald,
maar hen tevens gewezen op het lichtende voorbeeld van de Ninivieten, die door hun inkeer
en boete intijds de toorn van God hadden verzoend: ‘Wilt u by tyts beraên, // Nogh veertigh
dagen, dan zal Nederlant vergaen. // Ten zy ge, als Ninivé, u wilt tot Godt bekeeren...’ Deze
combinatie van dreiging en uitweg moet zóveel indruk op de jonge Frans de Haes hebben
gemaakt, dat zij een constante werd in zijn eigen poëzie.
Niet alleen in motief is er verwantschap tussen het laatste werk van de vader en het eerste
van de zoon. Ook in hun opbouw doen zij op een bepaald punt aan elkaar denken. In de
Jonas was het Joan de Haes aanvankelijk slechts om de boetpredikatie van Jona en het
reddende berouw van de Ninivieten te doen geweest. Eerst achteraf besloot hij, zoals hij in
zijn voorbericht meedeelt, ook de andere episoden uit het Bijbelboek ‘in vaerzen te begrypen’:
Jona op de vlucht voor God en in de buik van de vis, Jona en de les van de wonderboom.
In het geheel van zijn werk bleven deze gedeelten echter aanhangsels, die noch ideëel noch
structureel op een bevredigende manier met het hoofdmotief waren verbonden. - In de
Verloren Zoon is iets dergelijks het geval. Feitelijk heeft Frans de Haes alleen belangstelling
voor de afdwaling en de inkeer van zijn hoofdpersoon; dat blijkt zowel uit de manier van
vertellen als uit de Bespiegeling. Maar hij heeft te veel eerbied voor de Bijbelse gelijkenis
om een gedeelte daarvan weg te laten; ook de episode van de oudste broer neemt hij dus
in zijn bewerking op. Uit structureel oogpunt doet hij dit echter op een vrij onhandige manier.
In plaats van die episode in de hoofdhandeling te integreren, maakt hij er een apart verhaal
van, dat verteld wordt in een afzonderlijk boek waarin de hoofdpersoon niet meer voorkomt.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft Frans de Haes in de keuze van zijn titel eveneens de
invloed van zijn vader ondergaan. Deze had aan zijn Jonas de Boetgezant als subtitel
meegegeven: Poëtische uitbreiding zyner Histori. Het lijkt mij vrijwel zeker, dat dit verklaart
hoe Frans ertoe kwam zijn bewerking van de gelijkenis over de verloren zoon als ‘Poëtische
uitbreiding’ te betitelen.
Er is nog een dieper gaande overeenkomst tussen het werk van de vader en de zoon. In
beide gevallen doet zich daarin de invloed gelden van Les Tableaux de la Pénitence, de
befaamde bundel waarin de Franse bisschop Antoine Godeau 22 ge-
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Voor Jonas de Boetgezant zie boven, blz. 98-114. Het citaat uit de volgende zin op blz. 105.
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schiedenissen van berouw - op één na alle ontleend aan de Bijbel - had uitgewerkt en
13
toegelicht, met een sterke nadruk op de reddende kracht die er van tijdige inkeer kan uitgaan.
Indertijd hebben wij gezien, dat Joan de Haes daaraan niet alleen een gedicht voor de dank14
en bededag van 1722 te danken had, maar dat bovendien het grootste gedeelte van zijn
Jonas in vrije vertaling aan het zesde Tableau is ontleend. Bij de zoon is de invloed moeilijker
aanwijsbaar, omdat deze niet uit rechtstreekse ontleningen blijkt. Maar als Frans de Haes
in zijn Bespiegeling over de verloren zoon, en later in het gedicht Boetvaerdigheit, een reeks
Bijbelse voorbeelden van berouw wil geven, dan kiest hij gevallen die stuk voor stuk in de
bundel van Godeau voorkomen. In de gegeven omstandigheden mag het uitgesloten worden
geacht, dat dit toeval zou zijn. Zoals het ook geen toeval is, dat in de Verloren Zoon bij
herhaling gesproken wordt van een ‘Boettafreel’: tableau de la pénitence.
Ik meen, dat wij verder mogen gaan. Tot de geschiedenissen van berouw, die door Godeau
worden behandeld, behoort ook die van de verloren zoon. De veronderstelling ligt dus voor
de hand, dat het desbetreffende 16de Tableau Frans de Haes tot de keuze van het onderwerp
voor zijn eerste grote dichtwerk heeft gebracht. Ik twijfel er niet aan, dat dit inderdaad het
geval is geweest.
Hoe dit intussen ook zij, Frans de Haes heeft kennelijk aan het Oud-Testamentische
boet-tafereel van zijn vader een Nieuw-Testamentische tegenhanger willen geven, waarin
de reddende kracht van het berouw niet minder centraal stond. Hij koos daarvoor de gelijkenis
van de verloren zoon - vermoedelijk geïnspireerd door Godeau, maar zonder meer aan hem
te ontlenen dan het motief en de idee. Voor de uitwerking richtte hij zich naar het model van
de Jonas: poëtische uitbreiding van de vollèdige Bijbelhistorie.

§ 6. Karakteristiek en evaluatie
Wat het titelblad van de Verloren Zoon aangeeft, blijkt bij analyse inderdaad het geval: de
drie boeken van de epische Uitbreiding en de niet-epische Bespiegeling vormen samen één
geheel. Ondanks zijn formele zelfstandigheid is het beschouwende gedicht een onmisbare
aanvulling op de epopisering van de gelijkenis; het bevat de zingeving die daaraan betekenis
verleent. Op grond van deze saamhorigheid zouden wij de Verloren Zoon - naar analogie
van het ‘sonnet-met-staart’ - kunnen karakteriseren als een ‘epos met staart’. Uit genologisch
oogpunt is dit een onding, waarvan ik geen tweede voorbeeld zou weten te noemen. Hoe
moeten wij het voorkomen daarvan dan verklaren bij Frans de Haes, die een ontwikkeld
man was met kennis van het Latijn en die later een poëtica voor beginnende dichters zou
schrijven?
Ik meen, dat wij ook hier weer moeten denken aan invloed van Godeau. Diens Tableaux
zijn steeds opgebouwd uit een combinatie van verhalende beschrijving en vermanende
meditatie, met een overwegende nadruk op de laatste. Ik neem aan, dat deze combinatie
zich in De Haes' geest had vastgezet als behandelingswijze bij uitstek voor geschiedenissen
van berouw; als bij de weergave daarvan niet aan beide aspecten recht was gedaan, deed
dit hem aan als een onvolledigheid. Toen hij de epische bewerking van zijn Verloren Zoon
naar het model van de Jonas had voltooid, was het werk naar zijn gevoel dan ook nog niet
bevredigend afgerond; er ontbrak iets dat erbij behoorde. Dat iets werd de Bespiegeling.
Wanneer wij deze suppositie aanvaarden, doet zich echter dadelijk een nieuw pro-
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bleem voor. Hoe komt het dan, dat Frans de Haes zich gerechtigd achtte zózeer af te wijken
van de genologische conventie als hij hier doet? Opnieuw moet mijn antwoord tentatief
blijven, maar opnieuw ook zoek ik het in de achtergrond van de dichter. Ik veronderstel dan,
dat Frans de Haes van zijn vader diens mening over het vrije karakter van Bijbelse epiek
overgenomen had. In het hoofdstuk over Joan de Haes hebben wij opgemerkt, dat deze
‘ten onrechte uit Vondel's Joannes had afgeleid dat de Bijbelse variant van het epos
gekenmerkt werd door de vrijheid van de dichter om naar eigen inzicht al dan niet van epische
vorm-elementen en conventies gebruik te maken’. In de Jonas had hij deze lijn nog verder
doorgetrokken, zodat er van gebondenheid aan regels vrijwel niets overbleef: ‘Bijbelse epiek
behoefde met het officiële epos nauwelijks iets meer gemeen te hebben dan het vertellende
karakter - dat overigens meestal door een moraliserende strekking eveneens werd
15
gemodificeerd’. Als wij ervan uitgaan dat Frans de Haes deze opvatting deelde, wordt het
minder vreemd dat hij zich een epos met moreel-bespiegelende staart veroorloofde.
Onze veronderstelling vindt steun in het feit dat de wijze van epopiseren in de Uitbreiding
al evenmin getuigt van eerbied voor de regels. Het meest onorthodox is de schriftuurlijke
inleiding, die het epische exordium doubleert en de aanhef zowel langdradig als tweeslachtig
16
maakt. De bedoeling daarvan is overigens duidelijk. Als op propositio en invocatio
onmiddellijk het begin van de narratio was gevolgd, had de lezer - althans formeel - kunnen
menen dat het hier ging om een wàre geschiedenis uit de Bijbel. Om dit ‘misverstand’ te
voorkomen, situeerde De Haes zijn narratio in het kader van Jezus' prediking waar zij als
gelijkenis thuis hoort. Zorgvuldigheid tegenover de Schrift moest praevaleren boven de vorm.
Wanneer de dichter eindelijk aan het vertellen van de gelijkenis toekomt, wordt zijn structuur
strakker en overtuigender. Maar het is in geen enkel opzicht de structuur van een epos. Van
een begin mediis in rebus, een verhaal achteraf, een merveilleux als drager van de centrale
idee, valt geen spoor te ontdekken. De Haes handhaaft de rechtlijnige, kroniekmatige opbouw
van de oorspronkelijke gelijkenis. Men kan in zijn Uitbreiding de tekst uit Lucas 15 van
Bijbelvers tot Bijbelvers terugvinden. De verleiding is dan ook groot om dit werk - afgezien
17
van de Schriftuurlijke encadrering - een geversificeerde Bijbelhistorie te noemen. Dat klopt
echter niet helemaal. In een geversificeerde Bijbelhistorie onthoudt de dichter zich van eigen
vindingen; de details, die hij toevoegt, zijn in de oorspronkelijke tekst stilzwijgend
verondersteld. In de Verloren Zoon behoort het overgrote deel van De Haes' uitbreidingen
tot deze soort; met name geldt dit voor de vermanende betogen van de vader. Maar daarnaast
komen er drie details voor, die niet zonder meer inhaerent aan de gelijkenis zijn: de
verwenning van de jongste zoon door een buurvrouw, zijn droom van een leeuw met grijze
manen, en zijn gesprek met de barse eigenaar van de zwijnen. In het eerste en laatste geval
zou men nog kunnen aanvoeren, dat zij te bijkomstig zijn om als echte inventio te worden
aangemerkt. Maar bij de droom ligt dit anders. Niet alleen neemt deze episode ruim vijftig
regels in beslag, maar bovendien betekent zij een keerpunt in het verhaal: het is door die
droom dat de verloren zoon tot het besluit komt naar zijn vader terug te gaan. Er is hier dus
een treffend detail toegevoegd, dat tevens wordt gehanteerd als structuur-element. De
dichter is inderdaad creatief bezig.
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Het is dit element van vrije inventio, dat er mij toe brengt De Haes' bewerking een half-epos
te noemen: tussenvorm tussen werkelijk epos en geversificeerde Bijbelhistorie. Overigens
moet worden erkend, dat de inventieve momenten schaars zijn. Behalve het aperte geval
van de droom vallen er slechts twee wat dubieuse voorbeelden aan te wijzen. Voor het
overige tendeert de Uitbreiding van Frans de Haes onmiskenbaar naar de geversificeerde
Bijbelhistorie.
Onze bevindingen laten zich als volgt samenvatten:
De twee gedeelten van de Verloren Zoon vormen samen een eenheid. Die eenheid heeft
het karakter van een epos met staart. Laat men de staart buiten beschouwing, dan blijft een
half-epos over, dat nauwelijks uitkomt boven de geversificeerde Bijbelhistorie.
In deze karakteristiek ligt de evaluatie al besloten. Het is duidelijk, dat er over de Uitbreiding
als epos weinig positiefs te zeggen valt. De dichter had geen belangstelling voor de epische
vormgeving van zijn verhaal; het was hem slechts te doen om de duidelijkheid en de
overtuigingskracht daarvan. Vandaar ook de excessieve plaats, die het gesproken woord
in zijn bewerking inneemt.
Hoeveel Frans de Haes ook met zijn vader gemeen had, in zijn dichterschap vertoont hij
vrijwel het tegenovergestelde beeld. Wij hebben Joan de Haes leren kennen als een auteur
die sterk ontvankelijk was voor poëzie, maar het vermogen miste tot zelfstandige creativiteit.
‘Hij kon slechts werken met “gebloemde sieraden”, die hij aan anderen ontleende en
18
applicerend samenvoegde tot een eigen maaksel’. De zoon is minder poëzie-gevoelig,
zelfverzekerder en nuchterder. Hij heeft geen behoefte aan ontleningen van anderen, maar
komt ook zelden tot eigen dichterlijke vondsten. Zakelijk en nadrukkelijk zet hij uiteen wat
hij te zeggen heeft, met meer aandacht voor de zin dan voor de vorm. Hij schrijft een krachtig
en vloeiend, hoewel weinig bewogen vers. Zijn alexandrijnen laten zich dan ook vlot lezen.
Hun zwakke punt is een neiging tot langwijligheid, die meer dan eens wordt versterkt door
de formele herhalingen van een rhetorische pathetiek. Van dit laatste geef ik een sprekend
voorbeeld.
In het derde boek van de Uitbreiding verwijt de oudste zoon zijn vader, dat deze ter ere
van de teruggekeerde rebel het gemeste kalf heeft laten slachten, terwijl hij zelf als loon
voor zijn trouwe diensten nooit een bokje heeft ontvangen:
Heb ik van u, heb ik, myn gansche leven langk,
Voor mijn getrouwe vlyt, voor myn dienstvaerdigheden,
Heb ik, die uw geboôn zelfs nooit heb overtreden,
Of immer iet misdaen, van al uw kostlykheên,
5 Heb ik van al uw' schat een giftje zelfs, hoe kleen,
Hoe nietig in waerdy', ooit van uw hand' genoten?
19
Wat heb ik ooit by u gewonnen of beschoten ?
Hebt gy my immer wel voor all' myn' arrebeid',
Opdat ik ook myn hart in gulle vrolykheit
10 Met mynen vriendenstoet eens rustig mogt' ontfonken,
Een eenig boksken wel in eigendom geschonken?
(blz. 53)

18
19

Zie boven, blz. 114.
beschoten: als voordeel behaald (WNT II, 2, 1977).
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§ 7. Conclusie
Het merkwaardige van De Haes' Verloren Zoon is, dat daarin een Bijbels epos verbonden
wordt met een niet-epische Bijbelzang, die er de afsluiting van vormt. Quantitatief domineert
het epos, de Uitbreiding, maar het is de Bespiegeling die uiteindelijk het karakter van het
geheel bepaalt. En dat karakter is te vermanend-demonstrerend om nog als episch te kunnen
worden aangemerkt. Men kan daarom zeggen, dat het epos hier een ondergeschikte positie
inneemt en fungeert als bouwmateriaal.
Dat is nieuw en opvallend. Maar het duidt tevens op een depreciatie van het genre. Het
Bijbels epos heeft hier zijn superioriteit verloren en wordt nog slechts beschouwd als een
van de verschillende vormen waarin Bijbel-poëzie kan worden geschreven. De gevolgtrekking
ligt voor de hand. Als die vormen gelijkwaardig zijn, kan er ook geen bezwaar tegen bestaan
ze met elkaar te verbinden. Een andere consequentie van deze opvatting is, dat de regels
hun bindende kracht verliezen en worden teruggebracht tot conventies, waarvan een dichter
naar behoefte of voorkeur al dan niet gebruik kan maken. In beide opzichten kan de Verloren
Zoon gelden als exemplair.
Het is niet de eerste keer, dat wij met de depreciatie van het Bijbels epos als zelfstandig
20
genre in aanraking komen. Wij hebben ze al eerder aangetroffen bij Govert Klinkhamer.
Zijn dit incidentele gevallen of begint zich een meer algemene tendens af te tekenen?

20

Zie boven, blz. 177.
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Hoofdstuk XVI
Resumé van de tweede periode
§ 1. Algemeen
Aan het einde van de eerste periode uit zijn 18de-eeuwse geschiedenis had het Nederlandse
epos een dieptepunt bereikt. Het profane heldendicht werd praktisch niet meer beoefend,
en het Bijbelse was gedegenereerd tot Bijbel-berijming en moraliserend Bijbeldicht. Het
einde van het genre leek nabij.
In plaats van dat einde brengt de tweede periode echter een onverwachte opbloei. Hoewel
de negatieve tendensen zich in een aantal publikaties nog altijd doen gelden, is het toch
duidelijk dat een opgaande lijn domineert.
Er valt voor deze plotselinge omkeer geen eigenlijke verklaring te geven. Wij kunnen enkel
zeggen, dat er op een gegeven ogenblik genoeg dichters met epische belangstelling en
episch talent waren om een verandering te bewerkstelligen. Waarom eerst niet en toen wel,
blijft het geheim van de Geest, die evenals de wind blaast waarheen hij wil.
De omslag is groot genoeg om het woord ‘opbloei’ te rechtvaardigen. Maar de betekenis
daarvan moet niet worden overschat. In algemeen-literair verband kan deze opleving slechts
bescheiden en moeizaam worden genoemd. Eerst uit genologisch oogpunt wordt zij belangrijk.
Tenslotte. Evenals in de eerste periode staan ook in de tweede het Bijbelse en het profane
epos volkomen los naast elkaar. In overeenstemming daarmee bespreek ik ook ditmaal in
mijn resumé de beide subgenres elk in een afzonderlijke paragraaf.

§ 2. Het Bijbelse epos
Het eerst en het meest overtuigend manifesteerde de vernieuwing zich in het Bijbelse epos,
met de verrassende verschijning van Abraham de Aartsvader in 1728. Het opmerkelijke is,
dat Arnold Hoogvliet daarin niet aansloot bij het werk van zijn tijdgenoten en onmiddellijke
voorgangers, maar teruggreep naar het voorbeeld van Vondel in Joannes de Boetgezant.
Impliciet verwierp hij daarmee de fundamentalistische en utilistische overwegingen, die de
latere ontwikkeling van het genre hadden bepaald. Binnen de grenzen van het oorbare had
de dichter recht op vrijheid van verbeelding, óók ten aanzien van Bijbelstof.
Na de Joannes is de Abraham het eerste Bijbel-epos in onze literatuur, dat werkelijk recht
op die naam heeft. Een meesterwerk kan het niet worden genoemd; daarvoor is het peil te
ongelijkmatig, poëtisch zowel als structureel. Maar een werk van formaat is het wèl, ook
buiten genologisch verband.
De verschijning van Abraham de Aartsvader plaatste het Bijbelse epos om zo te zeggen
‘am Scheidewege’. Zou het kiezen voor de dichterlijke vrijheid van Hoogvliet of vasthouden
aan het utilistisch fundamentalisme uit de eerste periode?
Het antwoord op deze vraag valt uit de tweede periode nog niet af te lezen. Wel
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begint zich daarin het succes van de Abraham bij de lezers al af te tekenen. In 1744 staat
de vierde druk op het punt van verschijnen, voor het eerst in een editie met platen.
Het zijn echter niet de herdrukken die de ontwikkeling van een genre bepalen, maar de
nieuwe publikaties. In de tweede periode waren dit:
1730:

Jona de Profeet door Laurentius Steversloot

1737:

Israëls Baälfegorsdienst door Dirk Smits

1740:

Het Leven van den Propheet Elisa door
Govert Klinkhamer

1743:

Poëtische Uitbreiding en Bespiegeling over
de Evangelische Gelykenis van den Verloren
Zoon door Frans de Haes

1743-1744:

Het Leven van Israëls Koning David door
Adriaan van Cattenburgh

De hierboven genoemde werken van Steversloot, Klinkhamer en Van Cattenburgh heb
1
ik in mijn elfde hoofdstuk besproken als ‘Nawerking van de eerste periode’. Daarmee wilde
ik doen uitkomen, dat zij niet als een koersbepaling ten opzichte van de Abraham kunnen
worden beschouwd. De Jona verscheen te vroeg om als stelling-name in aanmerking te
komen. De Elisa werd volgens mijn hypothese vóór het verschijnen van de Abraham
2
geschreven. Ten aanzien van de Koning David is enige twijfel mogelijk; men zou in het
3
fundamentalistisch credo uit de Voorreden een afwijzing van de Abraham kunnen zien.
Maar Van Cattenburgh was bijna tachtig jaar, toen hij deze Voorreden schreef; zijn stem is
te veel die van het verleden om er actualiteit aan toe te kennen.
Daarentegen behoren de epen van Dirk Smits en Frans de Haes voluit tot de tweede
periode. Maar dat is ook vrijwel het enige dat zij gemeen hebben; genologisch wijzen deze
werken in tegengestelde richting.
De Baälfegorsdienst van Smits is het eerste epos, dat onder invloed van de Abraham
geschreven werd. Ondanks sterke sporen van afhankelijkheid is het toch geen directe
navolging daarvan; anders dan Hoogvliet koos Smits voor een niet-biographische Bijbelstof.
Bij gebrek aan structurele inventiviteit kwam hij niet veel verder dan het uitbreidend navertellen
van zijn bronnen; zijn werk is sterker als poëzie dan als epos. Maar de aandacht voor het
verbeeldings-element maakt duidelijk, dat hij ‘am Scheidewege’ nadrukkelijk gekozen had
voor de Vondeliaanse richting van Hoogvliet.
Dat kan niet worden gezegd van Frans de Haes. In zijn Verloren Zoon maakte deze van
het epos op eenzelfde utilistische wijze gebruik als zijn voorgangers uit de eerste periode.
Op het eerste gezicht lijkt dit moeilijk te rijmen met het feit, dat hij in 1744 een lofdicht schreef
voor de vierde druk van de Abraham. Maar de schijnbare inconsistentie wordt begrijpelijk,
als wij ervan uitgaan dat voor hem ‘de Bijbelse variant van het epos gekenmerkt werd door
de vrijheid van de dichter om naar eigen inzicht al dan niet van epische vorm-elementen
4
gebruik te maken’. Dat veronderstelt een grote mate van verscheidenheid. Op die basis
was het mogelijk, enerzijds oprechte waardering te hebben voor wat Hoogvliet in de Abraham
bereikt had, en anderzijds zelf geheel anders te werk te gaan bij de uitbeelding van een
‘Boettafreel’. Intussen verandert dit niets aan het feit, dat Frans de Haes ‘am Scheidewege’
tenslotte voor de oude weg koos. In de praktijk betekende dit, dat hij tegen de principes van
Hoogvliet inging.

1
2
3
4

Zie boven, blz. 291-300.
Zie boven, blz. 187-188.
Zie boven, blz. 297-298.
Zie boven, blz. 402.
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Noch het epos van Smits noch de Verloren Zoon waren belangrijk genoeg om bij de keuze
tussen oud en nieuw van doorslaggevende betekenis te kunnen zijn. Zij hielden slechts
elkaar zo ongeveer in evenwicht. En zo stond het Bijbelse epos aan het einde van de tweede
periode nog altijd op de tweesprong van 1728.

De vertalingen van ‘Paradise lost’
Formeel behoren de vertalingen van Paradise lost tot de geschiedenis van het Nederlandse
Bijbel-epos. In werkelijkheid staan zij echter volkomen buiten de hierboven geschetste
ontwikkeling. Het exuberante karakter van Milton's Hemel- en Hel-verbeeldingen maakte
zijn epos hier te lande als Bijbelse poëzie onaanvaardbaar. De belangstelling aan het begin
van de 18de eeuw was dan ook literair gefundeerd en beperkt.
Ook de vertaling van Jacobus van Zanten, verschenen in 1728, ontstond uit literaire
interesse. Het verrassende is echter, dat deze meer de vorm dan de inhoud van het epos
5
betrof en tot een poging leidde Milton's blank verse in het Nederlands over te brengen. Dat
betekende een nieuwe manier van vertalen, waarmee Van Zanten zijn tijd een halve eeuw
vóór was. Maar hij voelde zich te veel leek om in zijn gelijk te durven geloven. Toen zijn
werk onder het patronaat van Pieter Langendijk in druk verscheen, verontschuldigde hij in
de Voorreeden zijn non-conformisme, al voegde hij daaraan toe dat ‘rymelooze Maat’ wel
degelijk haar verdedigers had. Twee jaar later streek Lambertus Paludanus de oneffenheid
in Van Zanten's vertaling glad door diens rijmloze vijfvoeters om te zetten in de gepaard
rijmende alexandrijnen, waarin volgens de conventie een heldendicht zowel geschreven als
vertaald behoorde te worden. Hoewel zijn eigen boek daardoor op zij geschoven werd,
6
dankte Van Zanten hem ‘voor die eer’.
Het is een merkwaardige coïncidentie, dat het jaar 1728 zowel voor het oorspronkelijke
als voor het vertaalde Bijbel-epos een belangrijke doorbraak bracht. Niet minder merkwaardig
is de efficiënte vanzelfsprekendheid, waarmee de vernieuwing van Van Zanten werd
ingekapseld en geneutraliseerd.

§ 3. Het profane epos
Vijf jaar nadat Hoogvliet het Bijbelse epos een nieuwe kans had gegeven, kwam ook de
beoefening van het profane eindelijk weer in beweging. In 1733 verscheen de Telemachus,
waarin Sybrand Feitama de Télémaque van Fénelon vertalenderwijs in epopiserende verzen
had overgebracht. Daarmee kreeg het profane epos voor het eerst in de 18de eeuw een
volwaardige Nederlandse representant. Bovendien had Feitama de controverse over de
vraag of de Télémaque ondanks zijn proza-vorm een epos mocht worden genoemd, althans
in het Nederlands tot een afdoende oplossing gebracht: hij had er een epos van gemáákt
dat aan de regels en conventies voldeed.
Men kan in Feitama's Telemachus de tegenhanger zien van Van Zanten's Paradys
verlooren. Dat laatste werk werd uitgeschakeld, omdat Van Zanten - in
overeenstemming met Milton - van de conventie had durven afwijken.
Daarentegen werd Feitama beroemd, omdat hij - tegen Fénelon in - de Télémaque
aan de conventie had aangepast.

5
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Zie boven, blz. 267.
Zie boven, blz. 286.
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Hoewel de Telemachus naar de vorm als een Nederlands epos kon worden beschouwd,
bleef dit werk naar zijn inhoud toch een vertaling uit het Frans. In zoverre droeg de doorbraak
van 1733 een partieel en eenzijdig karakter. Maar in 1741 brachten Willem van Haren's
Gevallen van Friso de aanvulling en afronding, door te bewijzen dat ook naar de stof het
Nederlandse epos zichzelf kon zijn.
7
De Friso is ondenkbaar zonder het bestaan van de Télémaque, maar vertoont geen enkel
aanknopingspunt met de Telemachus. Ondanks hun gemeenschappelijke achtergrond staan
de beide Nederlandse epen volkomen los naast elkaar. Ik neem aan dat Van Haren de
Telemachus kende, maar voor zijn Friso was dit niet relevant.
De twee epen, waarin de herleving van het profane epos zich openbaarde, hadden beide
een sterk rationeel karakter. De Telemachus was een technisch goed verantwoorde, maar
poëtisch weinig bezielde epopisering van Fénelon's proza. Bij de Friso waren idee en opzet
meesterlijk, maar lieten het taalgebruik en de verstaanbaarheid véél te wensen over, omdat
Van Haren daaraan als verstandsmens niet de nodige aandacht had besteed. In beide
gevallen was het resultaat te uitgesproken intellectief om voor volgende dichters inspirerend
te zijn. Ik zie daarin een van de redenen, dat er voorlopig niets blijkt van verdere beoefening
van het genre.
Een andere factor was het ontbreken van een traditie die - zoals bij het Bijbelse epos de dichter bij het vinden van zijn onderwerp kon leiden en stimuleren. Als uitgangspunt voor
zulk een traditie kwamen noch de Telemachus noch de Friso in aanmerking. De manier,
waarop Fénelon zijn stof aan de Odyssee had ontleend, was niet voor herhaling vatbaar.
Naast de avonturen van Friso konden (nog altijd!) die van Baeto worden gesteld, maar
daarmee was de reeks van mogelijke ‘aankomstepen’ dan ook uitgeput; bovendien liet de
verbinding van legende en historie, zoals Van Haren die had weten te realiseren, zich niet
met een andere held doubleren.
Intussen had de periode 1728-1743 als het ware op het tweede plan toch wel enkele
vingerwijzingen naar een bepaalde stof opgeleverd. Zo was er in 1735 een nieuwe druk
8
verschenen van Rotgans' Wilhem de Derde. Daarin werd een eigentijdse held verheerlijkt.
Waarom zou men niet opnieuw van een dergelijke stof gebruik kunnen maken? - Wijder nog
was het perspectief, dat geopend werd door de Henriade. In de loop van de tweede periode
was dit epos hier te lande bekend en beroemd geworden bij allen die het Frans beheersten.
Voltaire had zijn stof ontleend aan de nationale geschiedenis uit een betrekkelijk recent
verleden. Waarom zou een Nederlandse epicus hetzelfde niet kunnen doen? - Weliswaar
sloten strikt genomen de regels zowel stof uit de eigen tijd als uit het recente verleden voor
behandeling in een epos uit. Maar wanneer dichters als Rotgans en Voltaire zich daardoor
niet lieten weerhouden, waarom zou een ander dit dan wèl doen? Het gezag van de regels
was trouwens door de praktijk van het Bijbelse epos langzamerhand grondig afgezwakt.
Aan het einde van de tweede periode werden deze vingerwijzingen nog niet gevolgd,
maar onopgemerkt konden zij op de duur niet blijven. De vraag was, wannéér er gebruik
van zou worden gemaakt, en hoe, en door wie.

7
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Zie boven, blz. 350.
Zie Deel I, blz. 716-717.
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Derde periode (1744-1766)
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Hoofdstuk XVII
De contemporaine vertalingen van de Henriade
1744; 1753
§ 1. Opmerkingen vooraf
De Henriade van Voltaire is driemaal in Nederlandse verzen overgebracht: tweemaal door
tijdgenoten van de auteur en eenmaal in de 19de eeuw. In 1744 verscheen de vertaling van
Govert Klinkhamer, in 1753 die van Sybrand Feitama, en in 1819 volgde op verre afstand
nog die van Abraham Louis Barbaz. In dit hoofdstuk beperk ik mij tot een bespreking van
de twee overzettingen uit de 18de eeuw. De vertaling van Barbaz behoort tot een andere
literatuur-periode en kan dus beter in de eigentijdse context besproken worden.
1
Evenals bij de proza-vertalingen van de Télémaque in mijn tweede hoofdstuk was het
ook ditmaal wenselijk, aan de behandeling van mijn eigenlijke onderwerp een inleiding te
doen voorafgaan, waarin enkele punten aan de orde komen die voor een goed begrip daarvan
moeilijk kunnen worden gemist.

Het proefschrift van Minderhoud
In de voorafgaande hoofdstukken heb ik reeds enkele malen verwezen naar het proefschrift,
dat in 1927 door H.J. Minderhoud werd gewijd aan de invloed van de Henriade op de
2
Nederlandse letterkunde. Daarin krijgen uiteraard ook de vertalingen de nodige aandacht;
elk van de drie wordt in een afzonderlijk hoofdstuk onderzocht en beoordeeld. Minderhoud
heeft aan dit gedeelte van zijn werk kennelijk veel tijd en moeite besteed. Ik heb dan ook
3
zijn hoofdstukken over de vertalingen van Klinkhamer en Feitama ten aanzien van
verschillende details met profijt geraadpleegd. In het algemeen echter blijken zijn
beschouwingen en conclusies na ruim vijftig jaar te duidelijk gedateerd om nog bruikbaar
te kunnen zijn.
In de eerste plaats hanteert Minderhoud bij zijn evaluatie de nauwkeurigheid van de
vertaling als voornaamste criterium. Alle punten, waarop de Nederlandse tekst afwijkt van
het oorspronkelijke Frans, worden door hem zonder meer als fouten of onvolkomenheden
aangemerkt. Daarmee begaat hij de onbillijkheid een moderne maatstaf aan te leggen om
de qualiteit te bepalen van vertalingen, die volgens een geheel ander principe geschreven
werden dan het huidige. ‘Het is er Renaissancistisch-klassicistische vertalers immers slechts
om te doen de voorstellingsinhoud van het oorspronkelijke - zoals Verwey het uitdrukt - over
4
te brengen in hun eigen taal, en nièt om een nauwkeurige kopie ervan te vervaardigen’.
Doordat Minderhoud nog niet van dit nieuwe inzicht kon uitgaan, kwam hij tot een vertekend
beeld van de werkelijkheid.

1
2
3
4

Zie boven, blz. 13-17.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927).
Blz. 15-44: ‘La traduction de Klinkhamer’; blz. 45-68: ‘La traduction de Feitama’.
Zie Deel I, blz. 247-252, over ‘De vertaal-trant van Renaissancisten en klassicisten’. Het citaat op blz.
249.
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Verder deelt Minderhoud nergens mee, welke - oude of moderne - uitgave van de Henriade
hij als basistekst gebruikt heeft voor het doen van aanhalingen, het nummeren van de
versregels en het bepalen van hun aantal in elke zang. Toch is dit geen vanzelfsprekende
zaak. Voltaire heeft tot het einde van zijn leven aan de tekst van zijn epos gedokterd, zowel
door verandering als door weglating of toevoeging van regels en passages. Daardoor lopen
de verschillende edities onderling nogal uiteen. Dat wist Minderhoud trouwens heel goed;
hij verwijst meermalen naar varianten, waarvan de vertalers gebruik zouden hebben gemaakt.
Maar opnieuw laat hij zijn lezers in het ongewisse over de herkomst van de gegevens die
hij hanteert. Heeft hij zijn varianten-apparaat aan een wetenschappelijke publikatie ontleend,
of berust dit op de resultaten van eigen onderzoek? Hoe dit ook zij, in ieder geval moeten
zijn informaties met voorzichtigheid worden gebruikt. Zo geeft hij aan, dat in de vertaling
5
van Klinkhamer twee plaatsen uit het achtste boek teruggaan op een variant van 1723; de
implicatie daarvan is, dat Klinkhamer ook de voorlopige versie van de Henriade moet hebben
6
gekend. De bewuste varianten blijken echter niet alleen in de editie(s) van 1723 voor te
komen, maar ook in latere uitgaven, de ene tot 1738, de andere tot 1732. Er is hier dus niets
uitzonderlijks aan de hand. - Elders geeft Minderhoud een lijstje van de passages, die
7
Klinkhamer bij het vertalen zou hebben overgeslagen. Maar deze passages ontbreken stuk
voor stuk in de Franse tekst van 1732, waarnaar hij vertaalde. Er is van overslaan dus geen
sprake.

Drukken van de Henriade
In verband met de varianten is het nodig ook iets te zeggen over de drukken, waarin zij
voorkomen. Zoals men weet, ondervond Voltaire bij de uitgave van zijn epos in Frankrijk
grote moeilijkheden. Toen in 1723 de voorlopige versie verscheen - onder de titel La ligue
ou Henry le Grand -, was dit een clandestiene editie. Deze wekte echter belangstelling,
zodat er in de loop van 1723 en 1724 nog vier herdrukken verschenen. De laatste daarvan
8
werd waarschijnlijk uitgegeven in Amsterdam. - In 1728 volgde de eerste officiële uitgave
van het inmiddels voltooide epos, dat nu La Henriade werd genoemd; zij verscheen in Londen
en was opgedragen aan de koningin van Engeland. In het spoor daarvan kwamen er ook
goedkopere edities op de markt, terwijl nog in datzelfde jaar eveneens een uitgave het licht
zag in Den Haag. - Belangrijk voor de kennis van de Henriade hier te lande was verder de
Amsterdamse editie van Estienne Ledet uit 1732, als eerste deel van de Oeuvres de M. de
Voltaire. Het was deze editie, waarop Klinkhamer zijn vertaling baseerde en die het
uitgangspunt vormde voor de overzetting van Feitama. Dezelfde Ledet publiceerde in
1738-1739 een nieuwe, verbeterde en vermeerderde uitgave van de Oeuvres, opnieuw met
de Henriade als eerste deel.
Ik voeg hieraan nog één opmerking toe. Minderhoud heeft opgemerkt, dat Feitama in de
9
zesde zang een passage uit 1723 heeft ingelast. Ditmaal vergist hij zich niet. De bewuste
passage - een vijftiental regels - komt inderdaad alleen voor in de edities van La ligue uit
1723 en 1724. Feitama moet dus hebben beschikt over een exemplaar van een van deze
vroege uitgaven. Het is niet waarschijnlijk, dat hij dit

5
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9

H.J. Minderhoud, La Henriade.., blz. 17, noot 1.
Vgl. mijn volgende perikoop.
H.J. Minderhoud, La Henriade.., blz. 27.
Het uitgeversadres op het titelblad geeft daaromtrent geen absolute zekerheid. De drie voorafgaande
uitgaven, waarvan vaststaat dat zij in Frankrijk werden gedrukt, vermelden op het titelblad gefingeerde
adressen in Genève en Amsterdam.
H.J. Minderhoud, La Henriade.., blz. 54.
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reeds vóór 1732 in zijn bezit heeft gehad. Uit de Voorrede van Telemachus valt niet anders
10
op te maken dan dat hij bij het schrijven daarvan Voltaire's epos nog niet kende.
Vermoedelijk heeft hij het boekje pas in handen gekregen, toen hij voor zijn vertaling zocht
naar alles wat met de Henriade te maken had. Met nadruk deelt hij in de Voorrede van Henrik
de Groote mee, dat hij zich niet alleen naar de uitgave van 1732 heeft gericht, ‘maar ook
naar vroeger, en vooral naar later Drukken’. Het lijkt mij een gerechtvaardigde
veronderstelling, dat wij bij ‘vroeger Drukken’ (mede) moeten denken aan de hierboven
vermelde Amsterdamse editie van La ligue uit 1724 en de Haagse uitgave van de Henriade
uit 1728. Onder dit licht wordt ook de waarschijnlijkheid groter, dat de bewuste druk van La
ligue inderdaad in Amsterdam verschenen is. In ieder geval blijkt uit de inlas van Feitama,
dat exemplaren van de voorlopige versies uit 1723 en 1724 tot ons land waren
doorgedrongen. Daaruit volgt dan weer dat de Henriade, zij het op beperkte schaal, hier
reeds vóór 1728 bekend geweest moet zijn.

Bron-vermelding
Om niet in de fout van Minderhoud te vervallen, geef ik tenslotte nog aan, welke uitgave van
de Henriade ik in dit hoofdstuk heb gebruikt. Dat is: ‘Voltaire, La Henriade, édition critique
avec une introduction et des notes par O.R. Taylor, 3 tomes (Studies on Voltaire and the
eighteenth century, vol. XXXVIII-XL), Genève 1965’.
Taylor geeft de tekst naar de laatste editie, waaraan Voltaire heeft meegewerkt, die van
1775. Dat is dus zeker niet de tekst, waarvan Klinkhamer en Feitama gebruik hebben
gemaakt. Maar doordat Taylor aan de voet der bladzijden de varianten vermeldt, liet dit
bezwaar zich gemakkelijk ondervangen. Zowel mijn citaten als mijn vermelding van varianten
zijn dus steeds aan deze uitgave ontleend.

§ 2. De vertaling van Govert Klinkhamer
Ik behoef Klinkhamer niet meer te introduceren. Wij hebben hem reeds leren kennen als
auteur van twee Bijbelse epen - De Kruisgezant en Het Leven van den Propheet Elisa -, en
11
naar aanleiding daarvan heb ik een paragraaf gewijd aan zijn persoon en zijn werk. Hier
kan ik dus dadelijk overgaan tot een bespreking van zijn vertaling.

De uitgave
Deze verscheen in 1744, in groot octavo en met het volgende titelblad:
Henrik // de // Vierde, // Koning van Vrankryk en Navarre. // Gevolgt naar het
Fransche van den Heere de Voltaire. // In tien boeken, // door // G. Klinkhamer.
// vignet // T' Amsterdam, // By Jacobus Hayman, Boekverkoper aan de Oostzyde
// van de Beurs, over 't Zeelands Comptoir. M.D.CC.XLIV. // Met Consent van
de Ed. Gr. Agtb. Heeren Burgermeesteren // der Stad Amsterdam.

10

11

Zie boven, blz. 309, noot 17. De door Feitama vermelde uitgave van 1732 bij J. Desbordes is dezelfde
als die van Estienne Ledet. Er zijn exemplaren met verschillende boekverkopersnamen op het titelblad.
Zie Georges Bengesco, Voltaire, bibliographie de ses oeuvres, deel IV (Parijs 1890), blz. 3, noot 2 (nr.
2118).
Zie boven, blz. 169-172.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

414

Het boek is voorzien van een frontispice, in 1743 ontworpen en gegraveerd door J.C. Philips.
De daarbij behorende ‘Verklaring van de Tytel-print’ (in 28 gekruist rijmende alexandrijnen)
werd geleverd door H.V.E. Deze mag ongetwijfeld worden geïdentificeerd met H(enrik) van
Elvervelt, de auteur van een der lofdichten.
In de Universiteits-bibliotheek van Amsterdam bevindt zich een exemplaar van een
titel-uitgave uit 1766 (signatuur: 603 H 35). Er valt duidelijk te zien, dat het oorspronkelijke
titelblad werd uitgescheurd en hoe het nieuwe is aangebracht. Dit laatste werd zorgvuldig
naar het voorbeeld van 1744 nagedrukt, met behoud van het oorspronkelijke vignet. Alleen
de regels met het boekverkopers-adres en wat daarbij behoort, zijn gewijzigd. Deze luiden
thans: ‘Te Amsterdam, // By Pieter Jan Entrop, Boekverkooper op // den hoek van de
Heeregragt en 't Konings-Plyn. 1766. // Met Consent van de Ed. Gr. Agtb. Heeren Burger// meesteren der Stad Amsterdam.’ - Op het frontispice is echter de naam van de
oorspronkelijke uitgever blijven staan.

Het voorwerk
Het voorwerk omvat een Opdracht in 36 gepaard rijmende alexandrijnen, een ‘Voorreden
aan den Lezer’, en zes drempeldichten.
In de Opdracht wijdt Klinkhamer zijn boek toe aan Joan Couck, ‘beminnaar der
Nederduitsche dichtkunst’. Ik heb hem slechts in het Biographisch Woordenboek van A.J.
van der Aa vermeld gevonden. Daar heet hij ‘een vermaard kunstliefhebber [te Amsterdam]
die den 31sten October 1690 geboren werd’, en worden twee werken genoemd die hij uitgaf.
De drempeldichten zijn van de hand van: N. Capelle, L. van den Broek, Stephanus
Opterbeek Jan Caspersz., H. Houtkamp, Pieter Oursiere, en H. van Elvervelt. Van hen heb
ik Capelle en Oursiere niet nader kunnen identificeren. De anderen waren auteurs uit de
achterban. Van den Broek is ons reeds bekend; hij is de Paludanus, die Jacobus van Zanten's
12
rijmloze vertaling van Paradise lost in alexandrijnen overbracht. Opterbeek vertaalde een
Duitse navolging van Marino. Hendrik Houtkamp en Henrik van Elvervelt werkten als
toneeldichters en -vertalers. Naar alle waarschijnlijkheid behoorden al deze auteurs tot de
vriendenkring van Klinkhamer.
Tussen Opdracht en drempeldichten in staat de Voorreden. Daarin herinnert de schrijver
13
eraan, dat hij al in 1734 een vertaling van de Henriade beloofd had. Dat de inlossing van
deze belofte zo lang op zich liet wachten, is een gevolg van het feit dat volgens de geruchten
ook anderen een vertaling hadden ondernomen. Dat deed hem publikatie van de zijne
uitstellen. In het bijzonder had hij ‘naar eene van die Dichtwerken’ uitgezien, maar tot dusver
tevergeefs. Daarom geeft hij nu eindelijk toch maar zijn eigen vertaling in het licht, al weet
hij zich een dichter met beperkte gaven.
De bedoeling van deze ietwat cryptische passage was voor de tijdgenoten
duidelijk genoeg. Men wist, dat Feitama een vertaling van de Henriade voltooid
14
had, en verwachtte de spoedige verschijning daarvan. Wellicht stonden er zoals Klinkhamer suggereert - ook nog andere overzettingen op stapel,

12
13
14

Zie boven, blz. 279-286.
Hij zegt er niet bij, waar. Hij deed dit echter in de Voor-reede bij zijn vertaling van Voltaire's Zaïre, die in
1734 verschenen was. Zie boven, blz. 171.
In de Voorrede van zijn Henrik de Groote deelt Feitama mee: ‘Vreemd is het [...] aan vele
Dichtminnaren voorgekomen, dat ik dezen Nederduitschen Henrik den Grooten, in 't jaar 1744,
ren
even vóór, of kort na de uitgave van des H
Klinkhamers Henrik den Vierden, niet ter drukperse
overgaf...’ (blz. iii-iv).
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maar het lijkt mij niet uitgesloten dat het meervoud in diens formulering als een
stilistische wending moet worden beschouwd. In ieder geval had hij heel in het
bijzonder ‘eene van die Dichtwerken’ op het oog: die van Feitama. En het is
begrijpelijk, dat hij niet de kans wilde lopen zijn vertaling van de Henriade kort
vóór of na die van zijn beroemde stadgenoot te zien uitkomen. Tegen de dichter
van Telemachus kon hij niet op. Wij mogen, dunkt mij, dan ook aannemen dat
Klinkhamer zijn vertaling in portefeuille zou hebben gehouden, als Feitama de
zijne in 1744 had uitgegeven. Toen dit niet gebeurde, liet hij zich ‘door verscheide
Liefhebberen’ - de auteurs van de drempeldichten? - overhalen tot publikatie.
De auteur vervolgt zijn Voorreden met de mededeling, dat hij zijn kennis van het Frans niet
groot genoeg achtte om naar de Franse tekst te kunnen werken: ‘... daarom hebben we
liever de Vertaling daar van, door den Heere B. Phaff uit enkele Liefhebbery gedaan,
gebruyken, en daar voor aan dien Heer willen verpligt zyn, dan daaromtrent op onze eigen
wieken te dryven’.
Dank zij Nederland's Patriciaat bleek het mogelijk deze vertaler te identificeren.
Hij was Benjamin Phaff (1707-1761), notaris te Amsterdam, zoon van de
meester-timmerman George Christiaan Phaff, en jongere broer van de Lutherse
15
predikant Johannes Phaff. Men mag veronderstellen, dat ook hij tot de vriendenof kennissenkring van Klinkhamer behoorde.
Over de wijze, waarop hij te werk is gegaan, merkt Klinkhamer op ‘dat wy niet stiptelyk regel
tegen regel het Duitsche na het Fransche gevolgt hebben’, al heeft hij hier en daar ook wel
eens letterlijk vertaald. Steeds echter heeft hij getracht ‘den zin des Franschen Dichters, zo
na te blyven als doenlyk is’.
Dan volgt een waarschuwing. Er komen in het werk ‘eenige uitingen en beschryvingen’
voor, die Protestanten onaangenaam aandoen. Maar zo staat het er nu eenmaal bij Voltaire,
en Klinkhamer meende dat het hem niet voegde ‘om van het spoor van den Geleerden
Dichter af te wyken’ als hij het niet met hem eens was. Hij heeft dus dergelijke passages
niet weggelaten, ‘latende aan ieder de vryheid om dezelve aan te nemen of af te keuren,
voor zo ver het met zyn begrip over een komt’.
Tenslotte verantwoordt de dichter nog de vorm van zijn argumenta ‘boven ieder Boek’.
Voltaire gaf ze in proza, maar hijzelf heeft ze overeenkomstig de traditie in verzen gesteld.
Overeenkomstig diezelfde traditie verving hij stilzwijgend tevens Voltaire's aanduiding van
de onderdelen uit zijn epos als ‘chants’ door het gebruikelijke ‘boeken’.

Vragen bij de vertaling van Phaff
Het zou gemakkelijker zijn ons een oordeel over het werk van Klinkhamer te vormen, als
wij meer wisten over de vertaling van Phaff en de manier waarop hij die gebruikt heeft.
Klinkhamer laat daarover praktisch alles in het midden. Ongetwijfeld ging het om een
proza-vertaling die hij in verzen heeft overgebracht, maar zèggen doet hij zelfs dat niet.
Vandaar de vragen.
Wanneer had Phaff zijn vertaling gemaakt, en naar welke editie van de Franse tekst? Het
tweede deel van deze vraag valt het gemakkelijkst te beantwoorden. In zijn Voorrede bij
Henrik de Groote zegt Feitama, dat het werk van zijn voorganger ‘alleen naar den Franschen
Druk van 't jaar 1732’ werd samengesteld; bij implicatie

15

Nederland's Patriciaat LXII (1976), blz. 170.
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geldt dit ook voor de onderliggende vertaling. In tegenstelling tot Minderhoud, die ten onrechte
16
meent bij Klinkhamer ook sporen van vroegere en latere edities te kunnen ontdekken, zie
ik geen enkele reden aan de juistheid van Feitama's ‘alleen’ te twijfelen. Ik neem dus aan,
dat Phaff uitsluitend naar de Amsterdamse uitgave van 1732 heeft vertaald. - Bij ons antwoord
op het ‘wanneer’ moeten wij rekening houden met het feit, dat Klinkhamer in de Voor-reede
bij zijn vertaling van Zaïre, gedateerd 31 juli 1734, meedeelt een overzetting van de Henriade
‘reets ter halver bane gebragt’ te hebben. Als hij toen reeds op de vertaling van Phaff steunde,
moet deze op die datum minstens even ver zijn geweest. Daaruit volgt dan weer, dat Phaff
kort na de verschijning van de editie- 1732 met zijn werk begonnen moet zijn. - Maar het is
niet uitgesloten, dat Klinkhamer in eerste instantie getracht heeft de Henriade op eigen
kracht te vertalen, en er pas later toe overgegaan is steun bij Phaff te zoeken. In dat geval
zou deze laatste zijn vertaling ook enige tijd nà 1732 opgezet kunnen hebben. - Van de twee
mogelijkheden lijkt mij overigens de eerste de meest waarschijnlijke.
Een andere vraag is: vertaalde Phaff letterlijk of betrekkelijk vrij? Klinkhamer bereidt er
zijn lezers op voor, dat hij ‘niet stiptelyk regel tegen regel’ het Frans heeft gevolgd. Sloot hij
daarin bij het voorbeeld van Phaff aan, of is zijn omschrijvende weergave enkel het gevolg
van zijn manier van berijmen?
Verder zouden wij willen weten, of Klinkhamer bij zijn versificatie uitsluitend van de vertaling
uitging dan wel óók de Franse tekst raadpleegde. Als het laatste het geval was, ging hij dan
bij de interpretatie wel eens zijn eigen weg? Achter deze vraag doemt nog een andere op:
wie is verantwoordelijk voor de ernstige vertaalfouten in de Nederlandse tekst, Phaff of
Klinkhamer of beiden gelijkelijk?
Bij de bespreking van Klinkhamer's Henrik de Vierde laat ik deze vragen verder rusten.
Zij vallen nu eenmaal niet te beantwoorden. Maar wij dienen er ons bij de onderstaande
beschouwingen van bewust te blijven, dat zij bestaan. Daarom moesten zij vooraf worden
gesteld.

De vertaling
Uit de vertaling van Klinkhamer blijkt telkens, dat hij het Frans veel te onvoldoende beheerste
om opgewassen te zijn tegen zijn taak. Bovendien had hij de neiging tot slordig lezen, wat
de gevolgen nog erger maakte. Ik geef een drietal voorbeelden, waarbij ik de woorden
cursiveer waarom het in dit verband gaat.
‘Non qu' après tout Valois ait un coeur inhumain’ (II, 299) wordt weergegeven met ‘Niet
dat hy zelfs hier naa op moorden was gezet’ (blz. 47). - ‘Turenne de Condé le généreux
rival’ (VII, 387) wordt ‘Den dapperen Turenne, een edel medeminnaar // Van dezen Prins
17
[= Condé]’ (blz. 177). - Als Voltaire van La Discorde zegt: ‘Sa fière activité ménage ces
instans’ (IX, 307), vertaalt Klinkhamer: ‘Haar trotse werkzaamheid verkort haar ogenblikken
(blz. 231).
Erger nog wordt het, als Klinkhamer een gehele passage niet begrijpt en er dan op eigen
gelegenheid wat van maakt. In de vijfde zang komen in verband met de moord op Hendrik
III door de dominicaner monnik Jacques Clément de beroemde regels voor (vs. 200-202):

16
17

H.J. Minderhoud, La Henriade.., blz. 17, noot 1, en blz. 25. Alles wat door Klinkhamer werd vertaald,
komt voor in de editie-Ledet van 1732.
Even verder wordt Villars, de tegenstander van Eugenius van Savoye (‘digne rival d'Eugène’, VII, 398)
evenzo ‘Meê-minnaar van Eugeen’ (blz. 179).
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Le crime a ses héros, l'erreur a ses martyrs:
Du vrai zèle & du faux, vains juges que nous sommes,
Souvent des scélérats ressemblent aux grands-hommes.

In de Nederlandse vertaling wordt dit verhaspeld tot:
De misdaad toond zigh op het heldehart verbolgen,
En d'yd'le dwaling om het martelspoor te volgen;
Verblinde Rechters, ja verdwaalden als wy zyn,
Die dikwils onbedagt de ware en valsche schyn
5 Niet onderscheidende, de hoog-geroemde mannen
Waardeeren op één prys met boose en snoô tirannen.
(blz. 120-121)

De eerste twee regels zijn in hun samenhang niet te begrijpen; de vier volgende drukken
een geheel andere gedachte uit dan die van Voltaire.
Een nog sprekender voorbeeld vindt men aan het begin van de zevende zang. Er wordt
daar gesproken over de dood, die alle bewoners der aarde voor de rechterstoel van God
voert (vs. 81-84):
Elle amène à la fois les Bonzes, les Bracmanes,
Du grand Confucius les disciples profanes,
Des antiques Persans les secrets successeurs,
De Zoroastre encor aveugles sectateurs..

Klinkhamer ‘vertaalt’:
Daar [= voor dien Rechter-stoel] zien zigh overtuigt de Bonzes en Brachmannen;
De blinde leidsliên, die met een verkeert begrip
Het menschelyk geslacht verwarren, en geen stip
Afwyken van den dienst der oude Perzianen,
5 En den verblinden hoop der Zoroastriänen...
(blz. 159)

De naam van Confucius is verdwenen. Het lijkt er haast op, of deze gelezen en vertaald
werd als ‘confusion’; dat zou tenminste de nadruk verklaren, die er op de betrokken dwaalleer
wordt gelegd: blinde; verkeert; verwarren. Overigens heeft Klinkhamer niet begrepen, dat
Voltaire belijders van geheel verschillende godsdiensten opsomt; bij hem zijn de bonzen en
brahmanen ‘blinde leidsliên’ die dezelfde religie hebben als de oude Perzen en de aanhangers
van Zoroaster.
- Het is bij vertalers van ‘de oude school’ helemaal niet ongewoon, dat zij - zoals in de
twee bovenstaande voorbeelden - een eigen gedachtengang substitueren voor die van een
niet begrepen passage uit de oorspronkelijke tekst. Maar het is veel minder gebruikelijk, dat
zij dit ook doen, wanneer zij geen moeite hebben met het origineel. Wel wordt er gewoonlijk
meer naar de zin dan naar de letter vertaald, met verwaarlozing van nuances en kleine
details of zelfs met kleine ‘verbeteringen’, maar in het algemeen blijft daarbij de voorstelling
toch dezelfde.
Het valt daarom op, dat Klinkhamer een neiging vertoont om ook zonder noodzaak af te
wijken van de originele tekst. Hij vertelt graag een passage op zijn eigen manier na, waarbij
hij zich laat leiden door conventionele associaties en door rijmwoorden waaraan hij behoefte
heeft. Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden wij in het negende boek. In navolging van
Aeneis IV, 160-166, beschrijft Voltaire daar, hoe Hendrik IV op een jachtpartij wordt overvallen
door noodweer dat hem naar het kasteel van Gabrielle d'Estrées drijft. Dat noodweer is het
werk van ‘l'Amour’, die de koning in zijn macht wil brengen. Zodra hij zijn slachtoffer ontdekt
heeft, roept hij de elementen te hulp:
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L'Amour sent à sa vûe une joie inhumaine;
Il aiguise ses traits, il prépare sa chaîne;
Il agite les airs que lui-même a calmés;
18
Il parle, on voit soudain les élémens armés.
5 D'un bout du Monde à l'autre appellant les orages,
Sa voix commande aux vents d'assembler les nuages,
De verser ces torrens suspendus dans les airs,
Et d'apporter la nuit, la foudre & les éclairs.
Déja les Aquilons à ses ordres fidèles,
10 Dans les Cieux obscurcis ont déployé leurs ailes;
La plus affreuse nuit succède au plus beau jour;
La nature en gémit, & reconnaît l'Amour.
(IX, 137-148)

Bij Klinkhamer vinden wij deze passage als volgt weergegeven:
De loze Min, zo dra hy dezen Vorst aanschouwt,
Gevoeldt een nieuwe vreugd, hy scherpt zyn snelle schigten
Om 't onverwinlyk hart des Konings te doen zwigten;
Hy maakt zyn banden klaar, om hem in 't Mingareel
5 Te leiden naar zyn wil; natuur neemt zelfs haar deel,
Om hem ten dienst te staan; de Hemel, door den luister
Der gulde zon verlicht, bekleedt in 't naare duister,
Vertoont een droeve nacht; op 't horen van zyn stem
Staan d'elementen zelfs gereet, om, nevens hem,
10 Den Koning aan te doen19; de winden, voortgeschoten
In woede, bersten los; men hoort de donderklooten
Heensnorren door de lucht, des blixems felle kragt
Verspreidt alöm zyn vuur, de wolken, door de magt
Van 't water overlast, ontdoen zigh van malkander,
15 En de eene regevlaag volgt schielyk op den ander.
De guure Noorde windt voert overal 't gezag,
En eene naare nacht volgt op een schonen dagh;
Daar zelf natuur van zuchte en dus de Liefde erkende.
(blz. 221-222)

In reg. 1-5a herkent men een vertaling van reg. 1-2 uit de Franse tekst; evenzo in reg. 17-18
de weergave van reg. 11-12 daaruit. Maar daartussen-in tekent Klinkhamer het noodweer
praktisch onafhankelijk van Voltaire. En niet onverdienstelijk! De donderslagen, die als
kanonskogels door de lucht ‘heensnorren’, en de wolken, die zich openen voor het doorlaten
van bui na bui, hebben ondanks de conventionele beeldspraak door de rake formulering
wel degelijk hun effect.
- Het bovenstaande is een uitzonderlijk geval. Zelden krijgt Klinkhamer de kans zich zó
vrij náást de oorspronkelijke tekst te bewegen. Maar binnen de grenzen van het mogelijke
manifesteert hij telkens zijn voorliefde voor een eigen formulering. Ik geef van deze meer
normale zelfstandigheid twee proeven.
Als Hendrik IV in liefde voor Gabrielle d'Estrées is ontvlamd, kent hij aanvankelijk nog
ogenblikken van aarzeling:
Quelque tems de Henri la valeur immortelle
Vers ses drapeaux vainqueurs en secret le rapelle:
Une invisible main le retient malgré lui.
Dans sa vertu première il cherche un vain appui.

18

In de editie-1732 luiden de regels 3-4:

Il souleve avec lui les élémens armez,
Il trouble en un moment les airs qu'il a calmez;
19

aan te doen: aan te vallen (WNT I, 102).
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5 Sa vertu l'abandonne, & son ame enyvrée
N'aime, ne voit, n'entend, ne connaît que d'Estrée.
(IX, 233-238)

Het aequivalent daarvan bij Klinkhamer luidt:
In 't midden van dien vloedt van weelde en minnery,
Ontstaat in 't moedig hart des Konings een gety
Van driften, 't Oorlogsvuur, zyn standaarts, zyn soldaten
Herroepen hem in 't veldt, maar alles kan niet baaten,
5 Een ongeziene magt stuit zyne dapperheidt,
In 't kort, zyn moedt bezwykt; hy voelt zyn ziel geleidt
Langs beemden van vermaak, op dat geen zorg hem kwelle,
Hy kend, nogh mindt, nogh ziet niets dan zyn Gabrielle.
(blz. 227)

In reg. 5-6a sluit de Nederlandse tekst het dichtst bij de Franse aan, zij het dat dapperheidt
en moedt hier geen gelukkige vertalingen zijn. Daarentegen is reg. 8 een mooie weergave
van Voltaire's zesde regel, al moeten wij die rimae causa betalen met een hinderlijke stoplap
in de voorafgaande regel (‘op dat geen zorg hem kwelle’). Het best op dreef is Klinkhamer
echter in de rest van deze passage, waar hij zijn eigen gang gaat. Het ‘gety van driften’ in
het hart van de koning is een goed beeld voor de alternatie van hartstocht en plichtsgevoel.
En in reg. 6-7 doen de ‘beemden van vermaak’ het helemaal niet slecht.
Mijn tweede voorbeeld ontleen ik aan de zesde zang. Terwijl Hendrik IV zijn volgelingen
aanvuurt bij een aanval op Parijs, verschijnt hem Saint Louis:
Comme il parlait ainsi, du profond d'une nue
Un fantôme éclatant se présente à sa vue.
Son corps majestueux, maître des élémens,
Descendait vers Bourbon sur les ailes des vents.
5 De la Divinité les vives étincelles
Etalaient sur son front des beautés immortelles:
Ses yeux semblaient remplis de tendresse & d'horreur:
Arrête, cria-t-il, trop malheureux vainqueur!
(VI, 319-326)

Klinkhamer vertelt dit op zijn eigen manier na:
Hier zweeg Navarres Vorst, terwyl hem uit een wolk
Een helder licht verschynt, een schynsel met de stralen
Van eeuwig licht verlicht, kwam tot hem nederdalen,
Vertoonende 't gelaat een's Godts, alwaar de glans
5 Der schoonte in uitblonk als de zon aan 's Hemels trans:
De Onsterff'lykheid blonk op zyn aanzigt, en zyne oogen
Weêrschitterden van liefde en teder mededogen.
Sta stil, rampspoedige verwinnaar als gy zyt!
Dus riep hem 't schynsel toe...
(blz. 150)

Het is niet wat Voltaire zegt, maar het doet er naar mijn gevoel niet voor onder. Minderhoud
heeft bezwaar tegen de herhaling van licht in reg. 2-3, en schrijft de vervanging van ‘horreur’
20
door mededogen in reg. 7 aan rijmdwang toe. Wat het eerste punt betreft, kan ik alleen
maar zeggen de intensiverende werking van de herhaling juist te waarderen. Ten aanzien
van het tweede heeft hij ongetwijfeld gelijk, maar mededogen past in de context even goed
als ‘horreur’: Saint Louis daalt im-

20

H.J. Minderhoud, La Henriade..., blz. 24.
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mers neer om Parijs te behoeden voor de brandstichting en plundering die het bedreigen.
- De zwakke punten van de passage liggen in reg. 1 en 8. ‘Hier zweeg Navarres Vorst’
suggereert inderdaad ten onrechte dat Hendrik IV, zoals Minderhoud opmerkt, ‘était arrivé
au bout de son discours’. En in reg. 8 is ‘arrête’ op dezelfde schoolse manier verkeerd
vertaald als hierboven ‘rival’.
- Lang niet altijd zijn de eigenzinnigheden in Klinkhamer's vertaling even gelukkig. Vaak
zijn zij zelfs onverdedigbaar. Bovendien is het onmogelijk precies aan te geven, wáár hij vrij
gaat vertalen uit onbegrip en wáár uit ‘inspiratie’. Of is dit laatste een te groot woord, en
moeten wij eerder denken aan gemakzucht? Waren zijn vrijpostige vertalingen in de eerste
plaats een middel om te ontkomen aan de inspanning van een meer nauwgezette weergave
van de Franse tekst? Voor een (groot) deel wel, vrees ik. Maar toch niet helemaal, getuige
wat hij af en toe wist te bereiken.
Minderhoud meent, dat Klinkhamer de denkbeelden van Voltaire naar zijn eigen overtuiging
21
en geloofsopvatting heeft veranderd of gemitigeerd. Dat kan op verschillende plaatsen
moeilijk worden ontkend en is op zichzelf voor een vertaler van de oude school ook niet
ongewoon. Maar in zijn Voorreden verklaart Klinkhamer uitdrukkelijk dit nièt te hebben
22
gedaan. Ik meen dat deze tegenstrijdigheid als volgt moet worden verklaard. Klinkhamer
is er inderdaad niet op uit geweest Voltaire te protestantiseren. Maar bij zijn uiterst vrije
manier van werken ging er onbedoeld toch telkens iets van de oorspronkelijke dichter verloren
en kwam er iets van de vertaler voor in de plaats. Als Klinkhamer zelf ging formuleren, deed
hij dat niet volgens de opvattingen van Voltaire. Zodoende heeft Minderhoud gelijk, terwijl
de dichter te goeder trouw het tegendeel beweert.

Conclusie
Kenmerkend voor Klinkhamer's manier van vertalen is zijn neiging tot substituerend
omschrijven van wat er in de Franse tekst staat. Op zichzelf had hij daarmee, naar de oude
opvatting van vertalen, misschien een boeiend resultaat kunnen bereiken. Maar dan had hij
zijn Frans beter moeten kennen en een beter dichter moeten zijn.
Zijn kennis van het Frans stelde hem in staat de grote lijn van de Henriade te volgen,
maar was volstrekt onvoldoende om hem de achtergronden en finesses te doen begrijpen.
Telkens weer moeten zijn afwijkingen van de oorspronkelijke tekst camoufleren dat hij daar
niet uitgekomen is. Dat leidt tot onbegrijpelijkheden en inconsistenties, die de zin van zijn
werk aantasten.
Ook als dichter schoot Klinkhamer te kort. Hij kon op gelukkige momenten een treffend
woord of een verrassende wending vinden, maar die momenten waren schaars en zijn
vondsten werden geneutraliseerd door stoplappen of andersoortige onhandigheden. Aan
zijn verzen kan een zekere levendigheid niet worden ontzegd, maar zijn taalgebruik is
conventioneel, omslachtig en dikwijls slordig.
De negatieve elementen winnen het van de positieve. In zijn geheel genomen, is Henrik
de Vierde een mislukte vertaling.

21
22

Ibidem, blz. 44.
Zie boven, blz. 415.
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§ 3. De vertaling van Feitama
Ook bij de persoon van Sybrand Feitama behoef ik niet meer stil te staan; dat heb ik gedaan
23
in het hoofdstuk over zijn Telemachus. Ik stel hier dus zonder inleiding zijn vertaling van
de Henriade aan de orde.

De uitgave
Deze verscheen negen jaren na die van Klinkhamer, in quarto en met het volgende titelblad:
Henrik // de Groote, // Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere // de
Voltaire // in Nederduitsche Dichtmaat overgebragt, // onder de Zinspreuk //
ren

Studio Fovetur Ingenium. // Met Privilegie der Ed. Gr.Mog. H

d

Staten van Holl .

d

en Westvriesl . // vignet // Te Amsteldam, // By A. Slaats, T. Bliek, en P. Meyer,
Boekverkoopers, 1753.
Zoals steeds bij zijn grotere uitgaven vervangt Feitama ook ditmaal zijn naam door zijn
zinspreuk, waarvan de woorden met zijn initialen beginnen. Het privilegie is op een
ongebruikelijke plaats afgedrukt, namelijk tussen het opdrachtvers en de Voorrede in; het
is gedateerd op 25 januari 1747 en dient ter vervanging van dat uit 1732, waaronder de
Telemachus verschenen was, maar dat na vijftien jaar zijn geldigheid had verloren.

Voor- en nawerk
De eigenlijke tekst wordt omraamd door een uitgebreid voor- en nawerk van zestig bladzijden
elk. De inhoud daarvan laat zich in drie groepen onderscheiden. Voorop gaan de Opdracht
en Voorrede (met het Privilegie daartussen-in). Dan volgen de stukken, die toelichting geven
op de Henriade; het nawerk is daar een voortzetting van. Tenslotte sluiten een aantal
drempeldichten het inleidende gedeelte af.

Opdracht en Voorrede
Met een ‘Toewying aan den Nederlandschen Helikon’ in drie zwaar-klinkende strofen draagt
Feitama zijn vertaling op aan de gezamenlijke Hollandse dichters, die hem door hun
voortdurende aandrang ‘gedwongen’ hebben met het polijsten van zijn werk op te houden
en dat eindelijk uit te geven: ‘hoe spaê [...] misschien te vroeg’.
In de Voorrede wordt allereerst de ontstaansgeschiedenis van het werk verteld. Reeds
‘omtrent de jaren 1733 en 1734’ had Feitama het begin van de eerste zang in Nederlandse
verzen overgebracht. Maar de moeilijkheden bleken zó groot, dat hij er niet mee doorging
en zich aan de uitgave van zijn toneelpoëzie ging wijden. Toen deze in 1735 was voltooid,
drongen ‘eenige voorname Dichtminnaren’ er bij hem op aan, de vertaling van de Henriade
opnieuw ter hand te nemen. Maar er waren drie redenen, die hem daarvan weerhielden: 1.
‘de aangeroerde Zwarigheden’; 2. het feit dat Klinkhamer met een vertaling bezig was; 3.
24
de mening van zijn vriend en adviseur Charles Sebille, dat het epos van Voltaire vanwege
zijn onnavolgbare stijl ‘volstrektelyk onvertaalbaar’ was. Blijkbaar woog de laatste reden het
zwaarst, want toen die wegviel, werd over de beide andere bezwaren heengestapt.
Niet zonder trots vertelt Feitama, hoe hij zijn vriend tot andere gedachten bracht.

23
24

Zie boven, blz. 301-302.
Zie boven, blz. 302, noot 6.
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Diens ‘onvertaalbaar’ werkte op hem als een uitdaging. Daarom kon hij het niet laten, een
van de z.g. onvertaalbare passages ‘in even zo veel Nederduitsche vaerzen (welke ik sedert
25
noch beschaeft heb,)’ op papier te zetten en aan Sebille voor te leggen. Tegen zijn
verwachting in reageerde deze niet met een afwijzing, maar met voorstellen tot verbetering.
En zo kwam de vertaling - in voortdurend overleg met Sebille's ‘dooröefende kundigheid’ langzaam weer op gang.
In 1738 was Feitama ‘omtrent halverwegs gevorderd', toen de plotselinge dood van Sebille
opnieuw de voortgang van het werk kwam belemmeren. Bijna een jaar lang ontbraken hem
‘de lust en de moed’ om verder te gaan. Maar uiteindelijk kwam het daar toch toe, en in 1743
was de vertaling in eerste instantie voltooid. Toen moest zij echter nog worden ‘beschaafd’,
en daarmee had de dichter zich niet laten haasten, óók niet in verband met de uitgave van
Klinkhamer's Henrik de Vierde. Achteraf bleek het langdurige uitstel van de publikatie ook
nog het voordeel te hebben opgeleverd, dat hij gebruik kon maken van latere toevoegingen
26
en veranderingen die Voltaire in zijn tekst had aangebracht.
- Na de ontstaansgeschiedenis stelt Feitama - kort en zonder enige nadruk, als iets dat
eigenlijk vanzelf spreekt - het principe aan de orde, dat hij bij zijn vertaling heeft gevolgd.
Hij heeft ‘in het geheele Werk onvertaald achterwege gelaten, of verzagt, en zo veel bekort
als de kunstregels [...] konden gehengen, alles wat my toescheen tegen de achtbaarheid
der Godlyke Openbaringe strydig te wezen’. Op dit punt is hij dus minder ‘modern’ dan
27
Klinkhamer die - althans bewust - niets uit de tekst van Voltaire had weggelaten.
- Vervolgens komen de aantekeningen en toelichtingen ter sprake. Hier, zo verklaart
Feitama, ligt het grote verschil tussen zijn vertaling en die van zijn voorganger. Klinkhamer
gaf slechts ‘de Fransche Aanteekeningen’ (= de annotatie van Voltai-

25

Het ging om ‘de zes aanmerkelyke regels tegen 't ketterdooden’ aan het begin van de tweede zang (reg.
17-22). Als proeve van wat Feitama en Sebille onder adaequaat vertalen verstonden, geef ik hier ter
vergelijking de Franse en de Nederlandse tekst. Daarbij houde men overigens in het oog, dat de laatste
‘sedert noch beschaeft’ werd. Maar dat zal wel bijkomstigheden hebben betroffen.
Hendrik IV vertelt in Londen aan koningin Elizabeth over de godsdiensttwisten die Frankrijk teisteren.
Naar aanleiding van de geloofsvervolgingen roept hij uit:

Et périsse à jamais l'affreuse politique,
Qui prétend sur les coeurs un pouvoir despotique,
Qui veut le fer en main convertir les mortels,
Qui du sang hérétique arrose les autels,
Et suivant un faux zèle, ou l'intérêt pour guides,
Ne sert un Dieu de paix que par des homicides.
In de uiteindelijke versie van Feitama luidt deze passage:

Men smoor' voor eeuwig dat staatkundige vermeten,
't Geen de overheersching zoekt op 't dwangeloos geweten,
Hervormen wil met staal, met martelvlammen woed,
De heiligdommen schend, bespat met kettersch bloed,
En, door belang of drift, in dat gewaand bekeeren,
Een' God van liefde wil door menschenmoorden eeren.

26

27

De weergave is niet onverdienstelijk, maar maakt toch niet duidelijk waarom Sebille overstag ging.
Feitama's vertaling illustreert tenslotte zijn gelijk!
Feitama verwijst in dat verband naar ‘Tome VI, by Ledet & Comp. 1745’. De volledige titel van deze
uitgave luidt: ‘Oeuvres de M. de Voltaire, tome sixième, contenant des pièces qui ne se trouvaient pas
dans cette édition, et d'autres morceaux très curieux qui n'ont jamais paru jusqu' à présent’. Vgl. Georges
Bengesco, Voltaire, bibliographie de ses oeuvres, deel IV, blz. 10, sub nr. 2120.
Zie boven, blz. 420.
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re) volgens de druk van 1732. Hijzelf heeft zich echter, zowel voor de tekst als voor de
aantekeningen, óók naar vroegere en latere drukken gericht. Bovendien heeft hij de
aantekeningen uitgebreid ‘door min of meer noodige Byvoegselen van myn eigen opstel’,
die ter onderscheiding tussen vierkante haken werden geplaatst.
- Tenslotte: om de lezer zo min mogelijk te storen, werden de aantekeningen niet aan de
voet der bladzijden, maar àchter de tekst afgedrukt. Een uitzondering werd slechts gemaakt
voor annotaties ‘die terstond behooren in 't oog te loopen’, hetzij ter waarschuwing voor een
onjuiste godsdienstige opvatting bij Voltaire, hetzij ter verklaring van een naam. Opnieuw
blijkt hier, hoe Feitama ook als vertaler waakt voor het geestelijk welzijn van zijn lezers.

Stukken ter toelichting
De toelichtingen op en bij de Henriade zijn zó uitgebreid, dat zij van de Nederlandse editie
een soort standaard-uitgave maken. Uit de voorredenen en bijlagen van de Franse drukken,
die hij ter beschikking had, heeft Feitama alle stukken bijeengezocht waaruit de
ontstaansgeschiedenis, de roem, de bouw (Idée de la Henriade) en de historische achtergrond
(Histoire abrégée des événemens sur lesquels est fondée la fable du poéme de la Henriade)
28
van Voltaire's epos blijken. Omdat anders het voorwerk te uitgebreid zou worden - de
drempeldichten moesten daarin ook nog een plaats krijgen -, verschoof Feitama zijn vertaling
van de Histoire abrégée naar het nawerk, waar zij als het ware de annotatie inleidt. Op deze
manier werd een even zinvolle als doeltreffende spreiding van het overvloedige materiaal
verkregen.

De drempeldichten
In de ‘Toewying’ had de dichter-vertaler zijn werk opgedragen aan de Nederlandse Helicon,
d.w.z. de gezamenlijke Nederlandse dichters. In de drempeldichten brengen dezen hem
dank voor het toegeven aan hun aandrang om de publikatie niet langer uit tè stellen. Vrijwel
de hele Nederlandse Helicon komt hier aan het woord: er zijn niet minder dan elf lofdichten,
die tezamen dertig bladzijden beslaan.
Even systematisch als hij zijn bijlagen rangschikte, groepeerde Feitama ook de liminaria.
Voorop gaan die van dichteressen; daarna komen de mannen aan het woord. En in beide
groepen wordt de volgorde kennelijk bepaald door de ancienniteit. De lezer oordele zelf:
1. Sara Maria van der Wilp (1716-1803)
2. Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789)
3. Pieter Langendijk (1683-1756)
4. Arnold Hoogvliet (1687-1763)
5. Jan de Marre (1696-1763)
6. Jan Luyken29 ? ?
7. Lucas Pater (1707-1781)
8. Bernardus de Bosch (1709-1786)
9. F(rans) V(an) Steenwyk (1715-1788)
10. Nicolaas Simon van Winter (1718-1795)
11. Pieter Meyer30 (1718-1781)

28
29
30

Volgens zijn opgaven ontleende hij dit alles aan de Amsterdamse drukken van 1732 en vooral van 1739.
Dit waren echter niet de eerste edities, waarin de bewuste stukken voorkomen.
Een kleinzoon van de beroemde etser-dichter.
Hij was tevens een van de drie boekverkopers, die Feitama's vertaling uitgaven.
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Al deze namen, de een meer en de ander wat minder, hadden klank in de literatuur van het
midden der 18de eeuw. Behalve Jan Luyken vindt men ze dan ook alle bij Te Winkel terug.
Evenmin als op hun persoon ga ik hier nader op hun lofdichten in. Deze zijn niet slechter,
maar ook niet beter dan wat in deze omstandigheden gebruikelijk is. Meer behoeft er niet
over te worden gezegd.
Ik maak echter een uitzondering voor enkele regels uit het drempeldicht van Lucretia
Wilhelmina van Merken, omdat daaruit zo duidelijk blijkt wat Feitama's tijdgenoten in hem
bewonderden. ‘Des Aemstels hooftpoëet’ noemt zij hem, en vervolgt:
Britanje moog' haer' Pope, ons Holland Vondel eeren,
Wier Zangnimf in Homeers en Maroos voetspoor streeft;
De Dichter onzer eeuw, dien wy op 't hoogst waerdeeren,
[ ................................................................................. ]
Is de eerste lauwerkroon, met Pope en Vondel, waerd.

Pope en Vondel worden hier geëerd als heldendicht-vertalers, de eerste van Homerus, de
laatste van Vergilius. Naast hen hoort nu Feitama genoemd te worden als vertaler van het
epos van Voltaire. Impliciet wordt dit laatste daarmee op het plan van de Ilias en de Aeneis
gesteld.

De vertaling
Anders dan bij Klinkhamer kan er bij Feitama niet getwijfeld worden aan zijn grondige kennis
31
van het Frans. Een enkele maal vergist hij zich wel eens, maar voor het overige moeten
32
zijn ‘fouten’ - zoals Minderhoud ze noemt - worden beschouwd als vrije vertalingen. Feitama
was namelijk een typische vertaler uit de oude school. Hij zag het als zijn recht, om niet te
zeggen zijn plicht, de oorspronkelijke tekst naar eigen inzicht weer te geven en zo nodig te
verbeteren. Daarom had hij niet geschroomd de Télémaque te epopiseren tot zijn
Telemachus, en vond hij het vanzelfsprekend in zijn Henrik de Groote de Roomse en
deïstische opmerkingen uit de Henriade zoveel mogelijk te elimineren.
Er is dan ook geen wezenlijk verschil tussen de vertaalmethode van Feitama en die van
Klinkhamer. Alleen maken zij er een verschillend gebruik van. Bij Klinkhamer moet de vrije
vertaling dienen om te camoufleren wat hij niet begrepen heeft, de inspanning van een
nauwgezette weergave te vermijden, en het toegeven aan eigen formuleerlust mogelijk te
maken. Bij Feitama wordt zij gebruikt om aan de Nederlandse versie in alle opzichten de
vorm en de inhoud te geven, die de vertaler voor de beste houdt.
Als voorbeeld van overeenkomst tussen de beide vertalingen laat ik hier Feitama's
overzetting volgen van de passage, waarin Hendrik IV verrast wordt door het noodweer dat
hem naar het kasteel van Gabrielle d'Estrées drijft (IX, 137-148). Men behoeft die slechts
33
naast de Franse tekst en de ‘vertaling’ van Klinkhamer te leggen, om te zien hoe ook
Feitama onbekommerd zijn eigen weg gaat:

31

32
33

Zo zegt Hendrik IV bij Voltaire over zijn huwelijk met Margaretha van Valois (de Bloedbruiloft van de
Bartholomeüsnacht): ‘Hymen qui de nos maux fut le premier signal! // Tes flambeaux que du ciel alluma
la colère...’ (II, 164-165). Feitama vertaalt: ‘ô Huwlyk, eerste leus van 't ons beschoren wee! // Uw toortsen,
die zo fel des Hemels toorn ontstaken..’ (blz. 29). Hij heeft de laatste regel dus blijkbaar gelezen alsof er
stond ‘qui du ciel allumèrent la colère’.
H.J. Minderhoud, La Henriade.., blz. 49.
Zie boven, blz. 418.
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Het Minnewicht, hem ziende aan 't hoofd der Heldenjeugd
Ter jagt naar 't woud gesneld, scherpt, met barbaarsche vreugd,
't Vergiftig wapentuig door nieuwe toovertreken;
Zengt, door zyn toorts dit uur in feller gloed te ontsteken,
5 De blyde Zephirs; daagt, op hun gezwinde vlucht,
All' de Elementen uit; beroert door hen de lucht,
Vloekt de onweêrwinden op; wil dat, van bei' de kimmen,
Een akelige orkaan de wolken op doe klimmen,
En in een duistre nacht de vrolyke Natuur
10 Ontstell' door 's hemels vloed, verschrikk' door 't bliksemvuur.
Fluks ziet hy 't windenheir zo fel in woede ontstoken,
Het zwanger wolkgespan zo heftig losgebroken,
En, na den schoonsten dag, zo naar een nacht ontstaan,
34
Alsof 't heelal, geschokt, ontheisterd , moest vergaan.
(blz. 176-177)

Men kan zeker niet zeggen, dat Feitama hier dichter bij de Franse tekst blijft dan zijn
voorganger, en evenmin dat hij hem in poëtisch opzicht overtreft. In beide opzichten is
veeleer het tegendeel het geval. Alleen heeft Feitama minder versregels nodig, en dat blijkt
inderdaad een onderscheid tussen de beide vertalers. Terwijl Klinkhamer in zijn overzetting
35
het epos met ruim 900 verzen doet uitdijen, weet Feitama steeds te volstaan met ongeveer
hetzelfde aantal regels als Voltaire.
Minderhoud heeft als bezwaar tegen Feitama's vertaling ‘une trop grande recherche de
36
beaux vers’ genoemd. Dat is niet onjuist, maar ik zou het bedoelde verschijnsel toch liever
anders willen typeren. Feitama is er voortdurend op uit, door zijn woordkeus en taalgebruik
zowel de voorstelling als de stijl van Voltaire ‘aan te dikken’: heviger, aangrijpender, zwaarder
van toon te maken. Ik geef een drietal voorbeelden ter illustratie van wat ik daarmee bedoel.
1. Hendrik IV beschrijft aan koningin Elizabeth het Parijs van de Bartholomeüsnacht; hij
doet dit in indirecte vorm:
Je ne vous peindrai point le tumulte & les cris,
Le sang de tous côtés ruisselant dans Paris,
Le fils assassiné sur le corps de son père,
Le frère avec la soeur, la fille avec la mère,
5 Les époux expirans sous leurs toits embrasés,
Les enfans au berceau sur la pierre écrasés..
(II, 259-264)

Feitama tracht daarentegen een rechtstreeks beeld van de verschrikkingen op te roepen:
Verbeeld u 't naar gedruisch; het bloed, by gantsche stroomen
37
Door all' de wyken van 't verbaasd Parys vernomen;
Den zoon op 's vaders lyk onmenschelyk geslagt,
De dochter tevens met de moeder omgebragt;
5 De zuster, broeder, wreed doorgriefd38; de wedergaden,
Daar de echtkoets blaakt in vlam, zieltogende, gebraden,
Verstikt, tot stof vernield; hunn' zuigling aan den wand
Verplet, of nevens hen verteerende in dien brand.
(blz. 33-34)

34
35
36
37
38

ontheisterd: vernield, geteisterd (WNT X, 1864).
H.J. Minderhoud, La Henriade.., blz. 27.
Ibidem, blz. 67.
verbaasd: verbijsterd.
doorgriefd: doorboord.
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2. La Discorde heeft l'Amour in zijn tempel op Cyprus opgezocht en bezweert hem paal en
perk te stellen aan de overwinningen van Hendrik IV:
Aux remparts de Paris Henri porte la foudre.
Ce Héros va combattre, & vaincre & pardonner;
De cent chaînes d'airain son bras va m'enchaîner.
C'est à toi d'arrêter ce torrent dans sa course.
5 Va de tant de hauts faits empoisonner la source.
Que sous ton joug, Amour, il gémisse, abattu;
Va domter son courage au sein de la vertu.
(IX, 82-88)

Bij Feitama is de Tweedragt nog hartstochtelijker. Opmerking verdient vooral de manier
waarop reg. 5 uit de Franse tekst in het Nederlands wordt getransformeerd:
Bourbon zal 't veeg Parys doen voor zyn' bliksem bukken.
Die Held grypt aan, verwint, wischt aller misdryf uit,
En boeit ('t en zy uw list zyn krygsdeugd schielyk stuit',)
My, van den troon gebonsd, aan onverbreekbre banden.
5 Vlieg heen; uw sterkst vergif doorgriev' zyne ingewanden!
Betoon dus, my ter wrake, op nieuw uw meesterstuk;
Boei, boei, in spyt der Deugd, zyn hart en krygsgeluk.
(blz. 174)

3. Tijdens het beleg van Parijs door Hendrik IV vindt er een tweekamp plaats tussen d'Aumale,
die de Ligueurs, en Turenne, die de partij van Hendrik vertegenwoordigt. Tenslotte raakt
d'Aumale vermoeid:
D'Aumale en vains efforts épuise sa vigueur:
Bientôt son bras lassé ne sert plus sa valeur.
Turenne, qui l'observe, apperçoit sa faiblesse;
Il se ranime alors, il le pousse, il le presse.
5 Enfin d'un coup mortel il lui perce le flanc.
D'Aumale est renversé dans les flots de son sang.
(X, 143-148)

Feitama tracht suggestiever en plastischer te zijn, vooral in zijn weergave van de laatste
twee regels:
Aumale spilt zyn kracht, mist in 't doldriftig treffen:
Zyn arm, allengs vermoeid, kan naauwlyks zich verheffen.
Turenne, wien meer vuurs hieröp door de adren snelt,
Vlamt op zyn voordeel, perst, beklemt den fieren Held;
5 Hy grieft hem in de borst, en doet hem, fel getroffen,
In 't vreeslykstroomend bloed knarstandend' nederploffen.
(blz. 195)

Dit zijn extreme voorbeelden, die niet moeten worden beschouwd als representatief voor
het werk als geheel. Maar zij geven er wel een onmiskenbare tendens van aan. Bovendien
maken zij duidelijk, dat deze tendens een vergrovende werking heeft.
- Tegenover de bovenstaande gevallen van geweld stel ik een passage van geheel andere
aard, om na te gaan wat Feitama dáármee doet. Het gaat hier om een beschrijving en
karakteristiek van Gabrielle d'Estrées:
L'or de ses blonds cheveux, qui flotte au gré des vents,
Tantôt couvre sa gorge, & ses trésors naissans;
Tantôt expose aux yeux leur charme inexprimable.
Sa modestie encor la rendait plus aimable:
5 Non pas cette farouche & triste austérité,
Qui fait fuir les amours, & même la beauté;
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Mais cette pudeur douce, innocente, enfantine,
Qui colore le front d'une rougeur divine,
Inspire le respect, enflamme les desirs,
10 Et de qui la peut vaincre augmente les plaisirs.
(IX, 195-204)

Bij Feitama vinden wij dit als volgt terug:
De blonde hairlok, die, door Zephirs aêm gestreeld,
Met gouden golven blyde om hals en schoudren speelt,
Zweeft langs de blanke borst, wier zwelling, yllings de oogen
Verrukkende, yllings word door 't goudgeel floers betogen.
5 Zy kent geen stuursheid, die de liefde al 't zoet ontzeit,
De schoonheid zelf misvormt: haar heusche zedigheid,
Die haar meer luister geeft, doet, als een beemd van rozen,
't Eenvouwig aanzicht van godinneschaamte blozen;
Verwekt een diep ontzag; kweekt waarder liefdegloed,
10 Die 't heldenhart met hoop op blyder zege voed.
(blz. 179-180)

Het komt wel zo ongeveer overeen met wat er bij Voltaire staat, maar helemaal hetzelfde
is het toch niet. Bij Feitama is de schijnbaar argeloze manier, waarmee trek na trek aan het
beeld van Gabrielle wordt toegevoegd, minder direct en minder volledig geworden. De
tekening doet wat geforceerd en gemaniëreerd aan. De uitwerking van ‘une rougeur divine’
in reg. 8 van de Franse tekst tot ‘godinneschaamte’ die Gabrielle's gezicht de kleur van een
rozenperk geeft, is weer een van Feitama's vergrovende ‘aandikkingen’. Waar moeten wij
bij godinneschaamte trouwens aan denken?
- Tenslotte laat ik nog Feitama's weergave volgen van Voltaire's beroemde sententie:
Le crime a ses héros, l'erreur a ses martyrs:
Du vrai zèle & du faux, vains juges que nous sommes,
Souvent des scélérats ressemblent aux grands-hommes.
(V, 200-202)

Dat is voor Feitama blijkbaar een veel te relativerende uitspraak geweest. Goed en kwaad
lopen volgens hem niet zo verwarrend in elkaar over. Het kwaad kan alleen maar behoren
tot het rijk van de Hel. In deze zin corrigeert hij dan ook de sententie van Voltaire:
De Hel, die meê haar kroost op 't Godlyk heil doet staren,
Heeft ook haar heldenheir, heeft ook haar martelscharen,
Stelt valschen yver stout als waren Godsdienst voor:
Gedrochten gaan somtyds voor groote mannen door.
(blz. 92-93)

Er blijkt steeds weer hetzelfde. Feitama geeft de feiten in het algemeen vrij nauwkeurig weer,
maar doet dat op zijn eigen manier. Het is mij een raadsel, hoe Te Winkel tot de conclusie
kan komen dat Feitama zó nauwkeurig vertaalde ‘dat niet alleen de zin van het Nederlandsch
39
aan het Fransch volkomen beantwoordde, maar ook de kleur en de kracht der woorden’.
In werkelijkheid is Henrik de Groote nauwelijks minder een transpositie dan de Telemachus;
het valt alleen minder op,

39
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J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V (Haarlem 1924), blz. 261.
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omdat ditmaal de versvorm met het origineel gegeven was. Maar toon en sfeer en taal zijn
volkomen anders. Wat er in de Henriade aan luchtigheid en bevalligheid van stijl te vinden
was, is bij Feitama verdwenen om plaats te maken voor zwaarwichtige en gemaniëreerde
nadrukkelijkheid.
Minderhoud merkt op ‘que le style affecté et maniéré, qui nous gêne, n'a pas dû offusquer
40
les poètes du XVIIIe siècle. Pour eux ce style ajoutait au charme de l'oeuvre’. Gezien de
algemene bewondering van Feitama's tijdgenoten voor zijn twee epos-vertalingen, is dit een
conclusie waaraan inderdaad niet te ontkomen valt. Ik zou zelfs nog iets verder willen gaan.
Zij beschouwden zijn taalgebruik en stijl als bij uitstek die van het Nederlandse heldenvers.
Voor hen had Feitama in zijn Telemachus en Henrik de Groote méér gedaan dan enkel het
werk van Fénelon en Voltaire vertalen - hij had er typisch Nederlandse heldendichten van
gemaakt. De Nederlandse versie van de Télémaque overtrof de Franse, en de Nederlandse
tekst van de Henriade was op zijn minst gelijkwaardig aan die van Voltaire. ‘Zo paaren, in
de ruime lucht, // Twee adelaars hun steile vlucht’, stelde Pieter Meyer in zijn drempeldicht
vast. En Jan Luyken duidde op de beide vertalingen als op zelfstandig werk: ‘Gantsch
Neêrland roemt uw Heldendichten’.

§ 4. Nawoord
Voor zover valt na te gaan, is Klinkhamer's vertaling van de Henriade geen succes geweest.
Dat er in 1766 nog genoeg exemplaren voorradig waren om een titel-uitgave te
rechtvaardigen, wijst op een slechte verkoop. Ik geloof overigens niet, dat deze alleen moet
worden toegeschreven aan de twijfelachtige qualiteit van het werk. Veeleer zullen wij moeten
denken aan terughouding bij het lezerspubliek. Men wist dat er binnen afzienbare tijd een
vertaling van Feitama kon worden verwacht; dat zal er velen toe hebben gebracht, aan die
van Klinkhamer voorbij te gaan.
Daarentegen is de betekenis van Feitama's overzetting groot geweest. Niet dat dit werk
veel tot vermeerdering van de kennis en de roem van Voltaire's epos in de Republiek zal
hebben bijgedragen. Toen het in 1753 verscheen, was de Henriade hier reeds algemeen
gekend en bewonderd. Bij de Franse oriëntatie van onze cultuur in die tijd was daarvoor
geen vertaling nodig. Het was dan ook niet de vertaling als zodanig, die zo uitbundig in
Henrik de Groote werd begroet, maar het epos dat Feitama daarvan had weten te maken:
een epos dat in alle opzichten voldeed aan wat zijn tijdgenoten, naar taal en stijl en toon,
van een Nederlands heldendicht verwachtten. Overtuigender nog dan met de Telemachus
had hij daarmee het (profane) epos in de Nederlandse literatuur gebracht. Het is aan deze
verworvenheid, dat Lucretia Wilhelmina van Merken in haar lofdicht een juichtoon wijdt:
Juich, Nederlands Parnas! roer nu de blyde snaeren;
Verban 't vermoeden, dat de Heldenpoëzy
Met al haer' heldenstoet ten hemel dreigt te vaeren;
Zie, zie hoe glorieryk zy stand houdt aen het Y.

40

H.J. Minderhoud, La Henriade..., blz. 68.
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Hoofdstuk XVIII
Een Zuidnederlandse proza-vertaling van de ‘Aeneis’
1747
§ 1. Externe gegevens
Voor het laatst hebben wij Zuid-Nederland aan de beoefening van het Nederlandse epos
deel zien nemen in 1662. Het ging toen om de onvoltooid gebleven versvertaling van de
1
Aeneis door de Antwerpse dichter Roeland van Engelen. Eerst na 85 jaar kreeg deze
deelneming een vervolg, en merkwaardig genoeg betrof dit opnieuw een vertaling van de
Aeneis, zij het ditmaal in proza. Het bewuste werk zag in 1747 te Antwerpen het licht, met
een omslachtig titelblad van de volgende inhoud:
Nederduytsche // Overzettinge // der // XII. Boecken // van // Publius Virgilius
Maro, // behelzende de wonderlycke gevallen // van den grooten // Aeneas; //
De verwoestinge van het Trojaensch Ryck; de oprechtinge // van Carthago; de
doot van Dido; de stichtinge van het // Ryck van Alba, en van Romen met hunne
Regeerders; // de beschryvinge van out, en nieuw Italien met haere //
aengrenzende Eylanden; de Oorlogen van Aeneas in die // gewesten tegen
Turnus; den Godts-dienst, Begraeffe- // nisse, en geloof van de Heydensche
Romeynen; de Fabels // ten opzichte van hunne Goden &c &c &c. // Seer dienstig
voor alle Lief-hebbers der Historien, en vrye Konsten. // Alles opgeheldert // Door
de uytlegginge der duystere plaetsen, verçieringen // der Poëten &c. // Door den
Eerw: Heer // Franciscus Cockelet, // Priester. // vignet // T'Antwerpen, // By
Joannes Franciscus van Soest, Boeck-verkooper, // op de Steen-houwers Vest
in t'Hoog-huys. 1747. // Met Approbatie en Privilegie.
Het boek - uitgegeven in groot octavo en in een duidelijke letter gezet, maar wat slordig
afgedrukt - werd dus in de eerste plaats aangekondigd als leerboek. In overeenstemming
daarmee is er geen spoor van enige versiering; ook een frontispice ontbreekt. Wel vindt
men een aanhangsel van 18 ongepagineerde bladzijden, die een ‘Bladt-wyser Der
besonderste Naemen, de welcke in dit Werck begrepen zyn’ bevatten.
In het voorwerk is de Approbatie opgenomen. Deze werd verleend door J. vander Staack,
deken van de St. Jakobskerk en ‘Keurder der Boecken’. Het Privilegie kreeg een plaats aan
het einde van de Bladt-wyser, op de laatste bladzijde van het boek. Het werd te Brussel
gedateerd op 15 maart 1747 en is verleend door ‘Ludovicus by de Gratie Godts Koninck
van Vranckryk en Naverre &c.’ De Oostenrijkse Successie-oorlog was toen in volle gang,
en de Fransen hadden zowel Antwerpen als Brussel bezet!

De auteur
Omtrent de auteur weten wij niet meer dan het titelblad vermeldt: dat hij Fran-

1

Zie Deel I, blz. 611-623.
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ciscus Cockelet heette en priester was. Noch in de Biographie Nationale de Belgique noch
in de tot dusver verschenen - zeven - delen van het Nationaal Biografisch Woordenboek
van België komt zijn naam voor. J. Smeyers noemt hem in zijn overzicht van de 18de-eeuwse
Nederlandse letterkunde in het Zuiden, maar zonder iets toe te voegen aan de gegevens
2
van het titelblad.

§ 2. Het voor- en bijwerk
Het voorwerk omvat een lofdicht, de reeds vermelde Approbatie, en een ‘Nootsakelycke
Voor-reden tot den gunstigen Leser’.
Het lofdicht is van de hand van Thomas Biddelo, ‘Praefect van t'Collegie der EE: PP:
Augustynen’ te Antwerpen, die het op 22 februari 1747 dagtekende. Er valt niet uit op te
maken, in welke relatie hij tot Cockelet stond. Was deze enkel een vriend, of had hij op de
een of andere manier verbindingen met het Augustijner Collegie? De laatste vier van Biddelo's
bijzonder stuntelige alexandrijnen - 28 in getal - zouden kunnen doen vermoeden, dat
Cockelet er les gaf. Zij luiden:
Dit Werck dan tot gebruyck dient alle leerelingen,
Om naer des Dichters sin hun Dichten op te singen,
En trots den vollen klanck te geven in de konst,
Waer uyt dat volgen moet voor arbydt lof, en jonst.

- Evenals uit de bewoordingen van het titelblad blijkt ook uit de Nootsakelycke Voor-reden,
dat het Cockelet in de Aeneis meer om de historie dan om de poëzie te doen was. In zes
paragrafen deelt hij zijn lezers mee wat zij dienen te weten om het epos met profijt te kunnen
lezen. Vergilius schreef het ‘om de eerste beginsels van de verheve heerschappye der
Romeynen [...] op te haelen’, en in het bijzonder ‘de afkomste, en den oorspronck van den
overtreffelycken Stam der twee eerste Roomsche Keysers’, Caesar en Augustus. Men dient
er evenwel rekening mee te houden, dat Aeneas nooit in Carthago is geweest en de gehele
episode met Dido als een verzinsel moet worden beschouwd:
Misschiens heeft onsen Poët dese verdichte by-een-komste in het laeste van
sijn eerste, en door geheel sijn 4. Boeck ingevoordert, het zy om in sijn Doorl:
werck gewag te maeken van de Roomsche Oorlogen tegen Carthago, die als
dan noch nieuw waeren; het zy om door eene vernufte afleydinge van het
waerachtig tot het gene verdicht is, de Roomsche Jonckheyt te leeren, in wat
ongeluckige rampen de onbeteugelde en onwettige Minnezucht kan vervallen.
In zijn zesde paragraaf geeft Cockelet een beschrijving van Italië, aardrijkskundig zowel
als historisch. In dat laaste verband neemt hij een lijst op met de namen van alle Romeinse
en Rooms-Duitse keizers: van Julius Caesar tot en met Augustulus, en van Karel de Grote
3
tot en met ‘Franciscus I noch regeerende’. Vervolgens besluit hij de Voor-reden met de
verklaring zijn werk te hebben verricht
tot onderstant der vrye Konsten, ontdeckinge der Outheden, ontvouwinge der
Heydensche dwaelingen, en wel besonderlyck tot lof van den alderhoogsten

2
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J. Smeyers, De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, in: Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, deel VI (Antwerpen-Amsterdam z.j. [1975]), blz. 329-595. De vermelding van Cockelet op
blz. 427.
Frans I (1708-1765), de echtgenoot van Maria Theresia van Oostenrijk, werd in 1745 tot Rooms-Duits
keizer gekroond.
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[...], die ons sonder onse verdiensten uyt soo swaere duisternissen (als wy gaen
verhandelen) tot het wonderlyck Licht van het waerachtig Geloof geroepen heeft.
Als tegenhanger van deze inleiding vindt men op blz. 465-466, aan het einde van de
vertaling, een Noodig Byvoegsel, waarin wordt aangegeven hoe de geschiedenis na de
overwinning van Aeneas op Turnus verder verliep. Dit overzicht eindigt ermee, dat Aeneas
Silvius, de zoon van Aeneas en Lavinia, zich als erfgenaam van Ascanius in Alba Longa
vestigt, ‘uyt welckers Coningen daer naer de magt der Romeynen, en de opper-Regeerders
van dat aldervermaerste Keyser-ryck gesproten zyn, welckers afkomste onsen Poët door
dit vertaelt werck heeft trachten te betoonen’.
Tussen Voor-reden en Byvoegsel ligt Vergilius' epos stevig verankerd in de historie.
Daartoe dragen ook de talrijke en vaak uitvoerige noten bij, waarin Cockelet al het
wetenswaardige vermeldt, dat hij over personen, plaatsen of feiten heeft kunnen vinden. Er
blijkt uit, dat hij goed thuis was in de commentaren op de Aeneis, maar er een weinig kritisch
gebruik van maakte. Vermoedelijk zou men uit zijn annotatie kunnen afleiden, op welke
editie(s) en verdere bronnen zijn werk is gebaseerd. In het kader van deze studie heb ik
daar geen pogingen toe ondernomen. Ik beperk mij tot het geven van één enkel voorbeeld,
om te laten zien hoe Cockelet zich van zijn toelichtende taak kwijt.
In boek VII (reg. 152 vv.) zendt Aeneas honderd gezanten naar Latinus, koning van
Laurentum. In het portaal van diens hof staan de cederhouten beelden van zijn voorvaderen,
van wie er enkelen met name worden genoemd en de anderen aangeduid als ‘ab origine
4
reges’ (vs. 181). Cockelet kent blijkbaar de commentaar van Servius, die aangeeft dat dit
moet worden opgevat als ‘Aboriginum reges’, en vertaalt het dus met ‘Aboriginische Coningen’
(blz. 236). In een noot licht hij deze term toe:

Aboriginische Coningen, dat is: Coningen van de Aborigines, seer oude, ja
misschiens de alder outste Inwoonders van Italien, en van wie alle de andere in
dat Lant hunnen oorspronck nemen (Quasi ab Origine). Den beruchten Annius
5
van Viterbo is van gevoelen, dat sy ten tyde van Cham, den derden, en jongsten
Sone van Noe, in Italien aengekomen zyn. Livius meynt, dat sy Lantsoekers uyt
Arcadien waeren. Den geleerden Genebrardus, Arts-Bisschop van Aix in
6
Provence, schryft, dat sy Volckeren geweest zyn, die, door Josuë uyt Chanaan
verjaegt, naer Italien de vlucht genomen hebben.

§ 3. De vertaling
In het algemeen laat de vertaling van Cockelet zich vlot lezen. Hij kent zijn Latijn en weet
dat in een redelijk Nederlands over te brengen. Het voornaamste, dat men hem kan verwijten,
is zijn neiging tot al te letterlijk vertalen, waardoor zijn taalgebruik meermalen onnatuurlijk
aandoet. Daar staat tegenover, dat hij niet schroomt ingewikkelde Latijnse constructies tot
overzichtelijke enkelvoudige zinnen te herlei-

4
5
6

Servius: de Romeinse grammaticus Servius Maurus Honoratus uit de tweede helft van de vierde eeuw
n.Chr., van wie een commentaar op de werken van Vergilius bewaard is gebleven.
Annius van Viterbo: de Dominicaner monnik Giovanni Nanni (± 1432-1502), uitgever - wellicht te
goeder trouw - van historische falsificaties.
Genebrardus: de Benedictijner monnik Gilbert Génébrard (1537-1597), fervent aanhanger van
de Ligue, door wier toedoen hij in 1592 aartsbisschop van Aix werd.
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den. Ook vervangt hij wel eens een Latijnse uitdrukking door een Nederlandse. Kennelijk
heeft de Antwerpse priester getracht het midden te houden tussen te grote vrijheid en te
grote gebondenheid. Het resultaat is een duidelijke, maar ietwat schoolse vertaling, die haar
peil goed weet te handhaven. Af en toe begaat Cockelet wel eens een kleine vergissing, en
soms slaat hij een stukje Latijnse tekst over of voegt hij een toelichtende uitbreiding toe.
Maar dat zijn onvermijdelijkheden, die de betrouwbaarheid van zijn werk niet aantasten.
Ter adstructie van deze karakteristiek geef ik een tweetal voorbeelden. Als eerste koos
ik een korte passage uit boek II. Aeneas en zijn vrienden hebben zich, op raad van Chorebus,
als Grieken vermomd om des te meer afbreuk te kunnen doen aan de binnengedrongen
vijand. Maar Troje is niet meer te redden:
[1] Siet daer, de Maget Cassandra, Dochter van Priamus, wirt met het
hangenden
[2] Hair uyt den binnen Tempel van Minerva getrocken. Sy sloeg haere brandende
[3] Oogen te vergeefs naer den Hemel; ick segge, haere Oogen, want haere
teere
[4] Handen waeren geboeyt. Op dit aensien is het gemoet van Choraebus met
eene
[5] dulle gramschap onsteken. Hy heeft sich in het midden der Griecken, geene
[6] doodt vreesende, geworpen. Wy volgen hem al te samen op, sluyten ons
dicht
[7] in een, en beginnen dapper te vechten. Maer hier worden wy door ons eygen
[8] Volck (mey[n]ende aen onse Wapens en aen de Grieksche Pluymen, dat wy
[9] Vyanden waeren) met Pylen overrompelt, die op ons van het Dack des Tem[10] pels nedergeschoten wirden, waer door menigen Helt deirelyck om hals
7
gebroght wirt.
(blz. 57-58)
Dat is een heel behoorlijke vertaling. Alleen de toevoeging ‘en beginnen dapper te vechten’
in reg. 7 moet minder gelukkig heten, omdat zij volkomen overbodig is. Daarentegen is de
vrije weergave van de Latijnse regel 412 als ‘meynende... dat wy Vyanden waeren’ (reg.
8-9) een goede oplossing.
Mijn tweede voorbeeld ontleen ik aan het tiende boek. In een verbitterde strijd hebben de
Rutuliërs onder leiding van Turnus de Trojanen ernstig in het nauw gebracht. Bovendien
wordt Aeneas' jonge vriend Pallas door Turnus gedood. Wanneer dit Aeneas ter ore komt,
stort hij zich als een razende in het gevecht:
[1] De vier jonge Sonen van Sulmon, en even soo veel die Ufens opvoedt, neemt
[2] hy levende mede, om hun voor de aflyvige Ziele te slachten, en den branden[3] den Lyck-Autaer met gevangen Bloet te besproeyen. Hier naer, soo hy met
[4] groote grammoedigheyt eene Pyke van verre naer Magus wirp, heeft desen
de
[5] selve met soodanige behendigheyt weten te ontwyken, dat de zidderende
Pyke
[6] hem boven het Hooft hene vloog. Magus viel als dan voor de Voeten van
7

Aeneis II, 403-412:

405

410

Ecce trahebatur passis Priameïa virgo
Crinibus a templo Cassandra adytisque Minervae,
Ad caelum tendens ardentia lumina frustra,
Lumina, nam teneras arcebant vincula palmas.
Non tulit hanc speciem furiata mente Coroebus
Et sese medium injecit periturus in agmen.
Consequimur cuncti et densis incurrimus armis.
Hic primum ex alto delubri culmine telis
Nostrorum obruimur, oriturque miserrima caedes
Armorum facie et Grajarum errore jubarum.
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[8] Geest van uwen afgestorven Vader, door de hope van den opkomenden
Jülus,
[9] bewaert dit leven voor mynen Sone en mynen Vader. Ick besit een machtig
[10] Huys; in het selve is een ryck gestel van konstig Silver-werck onder de Aerde
[11] verborgen. Ick hebbe veel gemunt en ongemunt Gout. Aen myne doot en
is
[12] den Zegenprael der Trojaenen niet vast, of myn doot Lichaem en sal den
hoop
[13] der neder-gevelde Rutulen niet grootelycks vermeerderen’.
[14] Aeneas antwoorde: ‘Bewaert die menigvuldige Schatten van Silver en Gout
[15] voor uwe Kinders. Turnus heeft dien Coophandel in den Oorlog van dan af
[16] weg-genomen, als hy Pallas vermoort heeft. Dese nederlaege heeft den
Geest
[17] van mynen Vader en het gemoet van Jülus het uyterste gevoelen
aengedaen’.
[18] Soo gesproken hebbende, vadt hy het Helmet met sijne slincke handt vast,
en,
[19] den Hals van den biddenden Magus omvringende, steeckt hem den Degen
tot
8
9
[20] de Handthave toe in het Lyf.
(blz. 367-368)
Wij hebben hier te doen met een typisch voorbeeld van de enerzijds schools-onhandige en
anderzijds gelukkig-vrije manier van vertalen, die het werk van Cockelet kenmerkt. In het
algemeen geeft hij de Latijnse tekst nauwkeurig weer. Slechts op twee plaatsen valt een
kleine ontsporing te signaleren. Blijkbaar heeft hij de Latijnse regel 534 niet goed begrepen.
Aeneas zegt daar: ‘dat is (ook) het gevoelen van de geest van mijn vader Anchises en van
Julus’. Cockelet betrekt hoc echter op het doden van Pallas en laat Aeneas zeggen, dat
deze moord zijn vader en zoon diep getroffen heeft. - Verder is in reg. 20 het woord ‘Lyf’
niet juist. Aeneas wringt de hals van Magus naar voren om dáárin zijn degen te kunnen
steken.

Invloed van Vondel
8
9

de Handthave: het gevest.
Aeneis X, 517b-536:

520

525

530

535

Sulmone creatos
Quattuor hic juvenes, totidem quos educat Ufens,
Viventes rapit, inferias quos immolet umbris
Captivoque rogi perfundat sanguine flammas.
Inde Mago procul infensam contenderat hastam:
Ille astu subit; at tremebunda supervolat hasta
Et genua amplectens effatur talia supplex:
‘Per patrios Manes et spes surgentis Iuli,
Te precor, hanc animam serves natoque patrique.
Est domus alta, jacent penitus defossa talenta
Caelati argenti, sunt auri pondera facti
Infectique mihi. Non hic Victoria Teucrum
Vertitur, aut anima una dabit discrimina tanta’.
Dixerat. Aeneas contra cui talia reddit:
‘Argenti atque auri memoras quae multa talenta,
Gnatis parce tuis. Belli commercia Turnus
Sustulit ista prior jam tum Pallante perempto.
Hoc patris Anchisae Manes, hoc sentit Iulus’.
Sic fatus, galeam laeva tenet atque reflexa
Cervice orantis capulo tenus applicat ensem.
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Het is verrassend te ontdekken, dat Cockelet - evenals 85 jaar tevoren zijn stadgenoot Roelof
10
van Engelen - wel eens gebruik maakte van Vondel's Aeneis-inproza om daaraan een
gelukkig-gevonden uitdrukking of formulering te ontlenen. Blijkbaar gold Vondel's werk na
honderd jaar nog altijd als standaard-vertaling,
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Zie Deel I, blz. 620-622.
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zodat een nieuwe overzetter die vanzelfsprekend bij de hand had. Moeite om er een
exemplaar van te bemachtigen zal Cockelet niet hebben gehad; het werk werd na 1646
11
vijfmaal herdrukt, en de editie van 1737 was nog recent.
In de meeste gevallen zijn de ontleningen te vluchtig om op zichzelf bewijskracht te hebben.
Het is dan ook vooral de frequentie van kleine overeenkomsten, die mij tot de overtuiging
heeft gebracht dat Cockelet de vertaling van Vondel moet hebben geraadpleegd. Maar ik
heb toch ook een aantal passages gevonden, waar de schatplichtigheid van de Antwerpse
priester aan zijn voorganger te evident is om nog in twijfel te kunnen worden getrokken. Ik
geef daarvan twee voorbeelden.
1. In boek VIII vertelt koning Evander aan Aeneas, hoe indertijd Hercules het monster
Cacus - half mens en half dier - heeft overwonnen, dat de streek tiranniseerde. Cacus had
van de voorbijtrekkende Hercules een aantal runderen geroofd en ze verborgen in zijn
onderaards roofnest op de Aventinus. Het geloei van de dieren verried echter het bestaan
van zijn hol, zodat Hercules het openbrak en in een titanische strijd het vuurspuwende
monster doodde. Hier volgt het slot van het gevecht naar de Latijnse tekst (VIII, 259-265a):
Hic Cacum in tenebris incendia vana vomentem
260 Corripit in nodum complexus, et angit inhaerens
Elisos oculos et siccum sanguine guttur.
Panditur extemplo foribus domus atra revulsis,
Abstractaeque boves abjurataeque rapinae
Caelo ostenduntur, pedibusque informe cadaver
265 Protrahitur.

Dat is niet alleen een moeilijke passage - vooral door het zeugma in reg. 260b-261 -, maar
ook een moeilijk vertaalbare. Wij kunnen ons voorstellen, dat Cockelet hier naar de vertaling
van Vondel gegrepen heeft om te zien hoe deze de problemen had opgelost. Daar vond hij
de volgende weergave:
De helt greep Kakus toen, die vast vergeefs uit de duisternisse vier en vlam
spoogh, en hy knoopte hem de voeten met de handen aen een, duwde d'oogen
uit den kop, en worghde zijn keel toe, zonder dat'er een druppel bloets uit quam.
Terstont ruckte hy de deuren op, zette den gruwzamen moortkuil open, broght
12
de weghgedreve ossen en den gelochenden roof voor den dagh, en sleepte
het wanschape doode lichaem met de voeten buiten het roofnest.
(WB VI, 838, reg. 278-285)
Uit zijn eigen tekst blijkt duidelijk, waartoe deze confrontatie geleid heeft. Hij heeft uit Vondel's
vertaling de cruciale zinnen overgenomen en daaraan tevens enkele tekenende substantieven
ontleend. Voor de rest vindiceerde hij echter zijn zelfstandigheid door zoveel mogelijk van
diens overzetting af te wijken. In het hieronder volgende citaat heb ik de ontleende gedeelten
13
en woorden gecursiveerd:
Hier greep den Helt Cacum vast, die te vergeefs uyt de duysternisse Vlam en
Vier spoog, sloeg hem de Handen en Voeten by malkanderen, douwde hem tot

11
12
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Zie Deel I, blz. 773.
den gelochenden roof: Cacus had onder ede ontkend de runderen van Hercules gestolen te
hebben. - Het woord gelochenden werd in de druk van 1659 vervangen door verzworen. Naar
alle waarschijnlijkheid zal dit dus in de tekst hebben gestaan, die Cockelet onder ogen had.
In verband daarmee heb ik de cursivering van eigennamen, zoals die in de oorspronkelijke tekst voorkomt,
ditmaal niet overgenomen.
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een, gelyck eenen knoop, ruckte hem de Oogen uyt den kop, en worgde sijne
Keele toe, sonder dat'er eenen druppel Bloets uyt-quamp. Aenstonts hier naer
sloeg hy de deuren in stucken, zette den ysselycken Moort-kuyl open, brogt de
gestolen Ossen, met den roof, die Cacus met eet getuygt hadt niet te hebben,
aen den dag, en sleypte het doode Lichaem van dit Monster met de Beenen
buyten den Roof-nest.
(blz. 281-282)
De overeenkomsten laten zich onmogelijk uit de Latijnse tekst verklaren.
2. In boek IX beschimpt de Rutuliër Numanus een groep belegerde Trojanen. Honend
roept hij hun onder meer toe: ‘Desidiae cordi, juvat indulgere choreis’ (IX, 615: ‘ledigheid
gaat u ter harte, dansen geeft u vermaak’). De jonge Ascanius, die dit geschimp niet langer
kan verdragen, schiet hem een pijl door het hoofd, met de woorden: ‘i, verbis virtutem inlude
superbis’ (IX, 634: ‘ga (elders) de dapperheid met overmoedige woorden bespotten’).
Cockelet vertaalt de eerste van de beide geciteerde regels met: ‘Uwe wellust is ledigheyt,
en het Dansen uw opperste vermaeck’, en de tweede met: ‘Gaet nu hene (seyde Ascanius
in het kort) gaet hene hooveirdigen stoffer, en bespot nu noch door hoogmoedige woorden
de vromigheit van uwe Vyanden’ (blz. 333). Bij Vondel vinden wij de eerste vertaling letterlijk
zo terug: ‘uw wellust is ledigheit, danssen uw opperste vermaeck’, en de tweede grotendeels:
‘Ga nu hene, ghy hoovaerdige stoffer, en beschimp de vromicheit’ (WB VI, resp. blz. 932,
reg. 648, en blz. 934, reg. 668). Noch de bewoording van Numanus' schimpscheut noch de
toevoeging ‘hooveirdigen stoffer’ in het antwoord van Ascanius vallen uit de Latijnse tekst
te verklaren; Cockelet kan ze alleen maar aan Vondel hebben ontleend.
De Vondeliaanse inslag is zeker niet het minst interessante aspect in de Aeneis-vertaling
van Cockelet!
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Hoofdstuk XIX
De ‘Gideon’ van Frans van Steenwijk
1748
§ 1. De auteur en zijn epos
Al was in de Republiek de bewondering voor de Henriade algemeen, tot een eigen beoefening
van het profane epos in navolging daarvan leidde dit voorlopig niet. De Friso - overigens
meer door de ideeën van Voltaire beïnvloed dan door zijn epos - bleef een geïsoleerd
verschijnsel. Toen er in 1748 opnieuw een oorspronkelijk epos van de pers kwam, was dit
ondanks zijn schatplichtigheid aan de Henriade, toch weer een vertegenwoordiger van het
Bijbelse genre: de Gideon van Frans van Steenwijk.

De auteur
Over het leven van Frans van Steenwijk valt niet veel te zeggen. Hij werd - naar alle
1
waarschijnlijkheid in de tweede helft van 1715 - te Amsterdam geboren als de zoon van
zeer gegoede ouders, zodat hij zich uitsluitend aan de beoefening van de letteren kon wijden.
Op 26 april 1788 stierf hij, ongehuwd, in zijn geboortestad. Het belangrijkste feit uit zijn leven
was zijn vriendschap met Sybrand Feitama. Toen deze in 1738 zijn grote vriend Charles
Sebille verloren had, vond hij in de jonge Van Steenwijk iemand, die langzamerhand diens
plaats in zijn leven kon gaan innemen. Alleen waren de rollen nu omgekeerd. Terwijl Feitama
in de verhouding met Sebille de ontvangende partij was geweest, werd hij tegenover Van
Steenwijk de gevende en vormende. Frans ontwikkelde zich als zijn geestelijke voedsterzoon.
Hoezeer Feitama hem als zodanig beschouwde, blijkt uit het feit dat hij hem tot erfgenaam
maakte. Van zijn kant toonde Van Steenwijk zijn verbondenheid door de piëteitvolle manier
waarop hij zorg droeg voor de uitgave van Feitama's nagelaten werk. In een vorig hoofdstuk
2
hebben wij hem reeds leren kennen als editeur van de tweede druk van Telemachus.
Frans van Steenwijk heeft als toneeldichter en epicus een niet onbelangrijke plaats
ingenomen in de literatuur van zijn tijd. Na een aanloop met de vertaling van een treurspel
uit het Frans schreef hij een vijftal oorspronkelijke tragedies in Fransklassicistische trant,
waarvan het bekendst geworden is: Ada, gravin van Holland en Zeeland (1754). Daar
tussendoor zagen niet minder dan twee epen het licht, één van Bijbelse en één van profane
aard: de Gideon (1748) en de Klaudius Civilis (1774).
Ik heb gemeend deze beide epen niet in één hoofdstuk aan de orde te moeten stellen.
Dat zou de beste manier van bespreken geweest zijn, wanneer het in de eerste

1

2

Aangezien hij uit een doopsgezinde familie stamde, komt Frans van Steenwijk niet in de doopboeken
voor. Bij zijn overlijden in 1788 wordt zijn leeftijd opgegeven als 72 jaar. Zijn ouders Frans van Steenwijk
en Judith ten Cate waren op 9 september 1714 op het Stadhuis getrouwd. (Vriendelijke mededeling van
de Gemeente-archivaris van Amsterdam, Mevrouw Dr. W.Chr. Pieterse). - De sterfdatum, 26 april, laat
een kleine mogelijkheid open, dat de dichter in het begin van 1716 geboren werd.
Zie boven, blz. 305.
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plaats ging om de auteur en de wijze waarop deze zich van werk tot werk ontwikkeld heeft.
Maar dat is in deze studie niet het geval. Het is mij hier te doen om de geschiedenis van het
genre, zoals deze zich uit epos na epos laat aflezen. Bij deze opzet is de afstand tussen
1748 en 1774 te groot om in één hoofdstuk te worden overbrugd. De Klaudius Civilis
verscheen in een andere epische situatie dan de Gideon, met name wat de plaats van het
profane epos betreft. Het leek mij daarom gewenst, Van Steenwijk's epen elk in zijn eigen
historische context te bespreken. In dit hoofdstuk komt dus alleen de Gideon aan bod.

De achtergrond van het epos
In het opdrachtvers, dat Frans van Steenwijk aan zijn epos vooraf doet gaan en dat straks
nader ter sprake zal komen, zet hij uiteen wat hij met zijn werk bedoelde. Hij behandelde
daarin geen willekeurig Bijbels onderwerp, maar schreef een epos met actuele betekenis.
In 1748 zou het honderd jaar geleden zijn dat de vrede van Munster gesloten werd en zou
dus het ‘Eeuwgety' der Vryheid van ons Land’ worden gevierd. Maar nog héél onlangs had
die vrijheid aan een zijden draad gehangen. In het verloop van de Oostenrijkse
Successie-oorlog hadden de Fransen onder Maurits van Saksen de Oostenrijkse Nederlanden
veroverd en waren zij de Generaliteitslanden binnengerukt. Bergen-op-Zoom en Maastricht
vielen in hun handen, de Republiek lag voor hen open. Het zag er naar uit, dat de vrijheid
nog vóór haar eeuwfeest verloren zou zijn gegaan.
In deze uiterste nood was toen in Veere de beweging begonnen, die een einde maakte
aan het tweede stadhouderloze tijdperk: Willem IV werd uitgeroepen tot stadhouder over
alle gewesten en benoemd tot kapitein-generaal-admiraal over alle strijdkrachten. En toen
gebeurde er - Frans van Steenwijk behoorde tot de velen, die het zo zagen - een wonder,
dat alleen kon worden toegeschreven aan God! Hoewel de Republiek in alle opzichten
onmachtig was de oorlog tegen Lodewijk XV voort te zetten, zag deze van verdere
veroveringen af en sloot de vrede van Aken, waarbij zij geen duimbreed van haar grondgebied
verloor en zelfs de barrière-steden in de Oostenrijkse Nederlanden terugkreeg.
Daarmee was opnieuw gebleken, dat de Republiek terecht werd beschouwd als het
Nederlandse Israël! De gebeurtenissen van 1747 en 1748 riepen zelfs een analoge
geschiedenis uit het Oude Testament in de herinnering op: die van Gideon, zoals zij
beschreven wordt in Richteren 6, 7 en 8. Israël was toentertijd even weerloos aan zijn
vijanden overgeleverd geweest als de Republiek aan de Fransen. Maar God had Gideon
als verlosser aan Zijn volk geschonken. Niet met een groot leger en niet door geweld van
wapenen had deze Israël gered, maar door - in gehoorzaamheid en geloof - te doen wat
God van hem vroeg. Zo was hem zonder strijden de overwinning in de schoot gevallen, als
een geschenk uit de hand van God.
Niet anders was het in de Republiek gegaan. God had in de uiterste nood Willem IV als
verlosser geschonken en hem zonder strijden vrede doen verwerven:
Maar 't gunstig Albestier schenkt ons, in bange tyden
Een' andren Gideon aan 't hoofd van heir en Raad,
Wanneer 't, Zichzelf ten pryz', genadig, zonder stryden,
's Lands droeve Vryheid red uit haar' benaauwden staat.

Vandaar Van Steenwijk's epos: ter verwelkoming van de vrede van Aken en ter viering van
het honderdjarig bestaan van de onafhankelijkheid.
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§ 2. De uitgave
De Gideon verscheen in betrekkelijk bescheiden uitvoering, in groot octavo, met het volgende
titelblad:
Gideon; // in zes zangen, // door // Frans van Steenwyk. // vignet // Te Amsteldam,
// By Antoni Waldorp, Boekverkooper. 1748. // Met Consent der Ed. Gr. Achtb.
Heeren Burgermeesteren en Regeerderen // der stad Amsteldam.
De enige versiering is een titelprent, ontworpen en uitgevoerd door Simon Fokke in 1748.
Mooi is zij niet, maar wel bijzonder suggestief. Op drie hoogten ziet men de drie groepen
van Gideon's bende in de nacht hun fakkels zwaaien en op hun bazuinen blazen; in het dal
tussen die hoogten begint de paniek onder de vijanden. Een vrouwenfiguur met vlammend
zwaard (het Heilgeloof) ziet uit de geopende hemel op het gebeuren neer, terwijl van haar
schild licht neerstraalt op Gideon; boven haar zweeft een putto met de attributen van
overwinning en vrede.
Omtrent het consent van Burgermeesteren - dat wij ook reeds in 1744 aangetroffen hebben
(zie boven, blz. 413) - kan ik geen nadere bijzonderheden geven. Naar de
Gemeente-archivaris van Amsterdam mij meedeelde, is niet bekend wat dit inhield. ‘Het
moet een zekere bescherming tegen nadruk zijn geweest’, veronderstelt zij, ‘maar
3
voorbeelden zijn hier niet bekend’.

§ 3. Het voorwerk
Het voorwerk bestaat uit een opdrachtvers en een voorrede van de auteur, gevolgd door
vijf drempeldichten.

Het opdrachtvers
In een Toewying van 30 alexandrijnen draagt Van Steenwijk zijn werk op ‘aan den Heere
Joan Christiaan Cuno, waardig medelid van 't Hoogduitsche Genootschap der Geleerden
te Gottingen’.
Cuno (1708-1783) was een Berlijner, die zich de mogelijkheid tot verdere studie had zien
ontnemen, toen hij geprest werd voor het lijfregiment van Friedrich Wilhelm I van Pruisen.
In 1740 deserteerde hij tijdens werkzaamheden als werfofficier in Rome en trok vandaar te
voet naar Amsterdam om er zich een nieuw bestaan op te bouwen. Hij huwde met de weduwe
van een wijnkoper, bracht haar zaak tot bloei en kwam tenslotte tot grote welstand. Daarnaast
wijdde hij zich met veel ijver aan de beoefening van taal- en letterkunde, wat hem het
lidmaatschap bezorgde van de ‘Deutsche Gesellschaft’ te Göttingen, een van de vele
genootschappen tot bevordering van taal en poëzie die in de eerste helft van de 18de eeuw
in Duitsland werden opgericht. Het is ongetwijfeld door Cuno's activiteiten op dit gebied, dat
Frans van Steenwijk met hem in aanraking gekomen is.
De jonge dichter draagt hem zijn epos op, uit dankbaarheid voor de vriendschap en
aanmoediging die hij van de oud-gardist ondervonden heeft. Hij zet hem - zoals wij in § 1
hebben gezien - uiteen wat hij met zijn werk bedoelde: een viering van de nieuwe vrede en
van de honderdjarige vrijheid. Cuno staat daar niet buiten, al is hij

3

In het hoofdstuk ‘Privileges in de provincie Holland en West-Friesland’ van haar boek De Amsterdamse
1
boekhandel 1680-1725, deel V (Amsterdam 1978), blz. 193-236, spreekt Mevr. I.H. van Eeghen niet
over dit consent.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

439

Duitser van afkomst; in Amsterdam is hij Amsterdammer geworden, en ook hij ‘Erkent als
Vaderland dit vry Gemeenebest’. Daarom heeft hij deel aan het Nederlandse Israël! ‘Roemt
Y- en Amstelstroom als welige Jordanen’, roept Van Steenwijk hem toe, ‘Ontfangt myn hulde,
en stort met Isrel vreugdetranen’. Dat laatste heeft een dubbele betekenis: verheug u bij het
lezen van mijn epos met het oude Israël om de bevrijding door Gideon, en verheug u met
het Nederlandse Israël om het wonder van onze redding door een andere Gideon uit de
hand van de Fransen!

De voorrede
In de voorrede laat Van Steenwijk de achtergrond en de actuele strekking van zijn werk
4
geheel buiten beschouwing. Het gaat daar slechts om het feit, dat hij een Bijbels epos
geschreven heeft, en om de manier waarop hij dat heeft gedaan. Een beetje
schoolmeesterachtig, maar toch niet altijd even duidelijk, zet hij de principes uiteen die hem
bij zijn werk geleid hebben.
Voorop gaat - en dat is dan ook de eerste zin van de Voorrede - een beginselverklaring:
‘Het algemeene doelwit van dit Dichtstuk bestaat in de eer der Godheid, en in de stichting
myner Landgenooten’.
Om drie redenen leende de geschiedenis van Gideon zich bij uitstek voor epische
behandeling. In de eerste plaats vindt men daarin een ‘stipte’ eenheid van handeling. In de
tweede plaats illustreert deze geschiedenis ‘eene voorname en alomdoorstralende zedeleere’:
de moraal namelijk ‘Dat een zondig volk ongelukkig is, maar een heilig volk voorspoedig’.
En tenslotte laat Gideon zien, dat ware heldenmoed dient te berusten op een onwrikbaar
vertrouwen in God.
De goden en godinnen van de Oudheid werden hier vervangen door ‘zinnebeeldige
personaadjen’. Men moet ze slechts als zodanig zien en niet als godheden. ‘Zelfs heeft men,
in dezen Gideon, de Waarheid niet aan te merken als eene eigenschap van het Goddelijke
Wezen’.
In het tweede boek van Abraham de Aartsvader had Hoogvliet de Waarheid
5
getekend als een van de Eigenschappen Gods, die samen de Hemelraad vormen.
Bij hem was zij dus geen zinnebeeld, maar Goddelijke Werkelijkheid. Van
Steenwijk gaat er kennelijk van uit, dat deze voorstelling door de populariteit van
de Abraham voor Bijbelse epen zó vanzelfsprekend was geworden, dat er
misverstand kon dreigen. En dus distantieert hij er zich uitdrukkelijk van: bij hèm
is de Waarheid niet meer dan een zinnebeeld.
Hetzelfde geldt voor ‘Lucifer, met zynen helschen stoet’. Men dient ze op te vatten als
‘verzoekingen, waarover de geloovigen, met de hemelsche hulpe, in staat zyn te triomferen’.
Deze en andere ‘poëtische verzieringen’, die in het werk voorkomen mag men niet
beschouwen als anti-schriftuurlijk. Zij worden gewettigd door het boek Job en door het
voorbeeld dat Christus met Zijn gelijkenissen gegeven heeft. Dat noopt tot voorzichtigheid
bij het maken van aanmerkingen:
Dat daarom ieder, (aan de Goddelyke Openbaringe geloovende, want voor
anderen heb ik niet geschreven;) die alles in dezen Gideon zou willen beschou-

4

5

Wel duidt hij even op het Nederlandse Israël, als hij opmerkt zijn stof gekozen te hebben uit de
geschiedenis van de Israëlieten ‘naar wie onze Nederlanders, zo in het genieten van hemelsche
zegeningen, als in het ondankbaar misbruiken derzelve, volkomen gelyken’.
Zie boven, blz. 239.
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wen op de zelfde wyze als een filosoof de wiskunstige betoogingen; zich wachte
met voorbarige berispingen de heilige Schrift zelve te beleedigen.
De jonge auteur voelt zich wèl zeker van zichzelf!

De drempeldichten
Als dichters van de liminaria treffen wij achtereenvolgens aan: Arnold Hoogvliet Sybrand
Feitama, Lucas Pater, Bernardus de Bosch en Nicolaas Simon van Winter.
Wanneer wij deze lijst vergelijken met die van de dichters welke vijf jaar later de verschijning
6
van Feitama's Henrik de Groote zouden vieren, dan blijken wij hier te doen te hebben met
de kern van deze laatste groep. Het is duidelijk de vriendenkring van Feitama, die de Gideon
verwelkomt - een vriendenkring waarin Frans van Steenwijk als diens voedsterzoon zijn
plaats gevonden had.
Verder valt het op, dat ook hier de lofdichten zijn geplaatst naar ancienniteit van de auteurs.
Dit heeft tot gevolg dat Feitama - die als eerste in aanmerking kwam om zijn dichterzoon
geluk te wensen - pas als tweede aan het woord komt: Hoogvliet was nu eenmaal ouder
dan hij.
Van de vijf verzen verdienen er twee een ogenblik onze aandacht: die van Hoogvliet en
Feitama. Ze doen ons namelijk een gegeven aan de hand betreffende het ontstaan van de
Gideon.
Hoogvliet legt in zijn lofsonnet de nadruk op het onverwachte van de verschijning. Terwijl
de Amsterdamse kunstwereld - zo betoogt hij - reikhalzend uitzag naar Feitama's vertaling
van de Henriade, kwam er plotseling iets heel anders van de pers: ‘Staat onverwacht [...]
De Godshelt Gideon voor haar gezicht ten toon..’. Blijkbaar had hij deze publikatie niet of
(als hij wist dat Van Steenwijk met een epos bezig was) nòg niet verwacht. Dat stemt overeen
met wat de dichter in zijn opdrachtvers aan Cuno over de achtergrond van zijn werk meedeelt.
Immers, als het werkelijk de gebeurtenissen van 1747 en 1748 waren, die hem tot zijn epos
hebben geïnspireerd, dan moet hij dit in ongeveer een jaar hebben opgezet en voltooid;
anders had het niet meer in 1748 kunnen verschijnen. De verrassing van Hoogvliet is een
aanwijzing, dat wij dit inderdaad moeten aannemen.
Uit het vers van Feitama spreekt de mengeling van trots en onbehagen die een vader
voelt als zijn zoon hem voorbijstreeft. Terwijl zijn eigen Henrik de Groote nog altijd niet
persklaar is, weet zijn voedsterzoon wèl de Gideon te voltooien. Hij troost zich echter met
de gedachte, dat diens succes toch niet helemaal los van hem staat. Hij, Feitama, is het
immers geweest, die met het werk aan zijn vertaling van de Henriade Van Steenwijk de weg
gewezen heeft naar het voorbeeld van Voltaire. Daardoor kon de jonge dichter een vlucht
nemen, ‘Daar u zyn [= Voltaire's] tolk, geboeid, vergeefs poogt na te streven’. - Interessant
is de implicatie van dit treffende lofdicht: Feitama ziet de Gideon ondanks zijn Bijbels karakter
in de eerste plaats als navolging van de Henriade.

§ 4. Inhouds-overzicht
Er is geen enkele aanwijzing, dat Van Steenwijk voor zijn Gideon naast het Bijbelverhaal
nog andere (theologische of historische) bronnen heeft gebruikt. Ik meen dan ook, dat die
er niet zijn geweest. De jonge dichter had genoeg aan wat Richteren 6-8 hem bood en hield
zich daar strikt aan.

6

Zie boven, blz. 423.
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7

Eerste Zang (504 regels; blz. 1-24)
Het exordium (18 regels) is naar vorm en inhoud duidelijk afgestemd op het voorbeeld van
de Henriade. Reeds in de eerste regel is de navolging merkbaar: ‘'k Zing dien Hebreeuwschen
held, die..’; het aanwijzend voornaamwoord in de aanhef is onmiskenbaar aan Voltaire
ontleend: ‘Je chante ce héros, qui..’. Ook de abstracte benaming van God in de invocatio
als ‘Algenoegzaamheid’ moet stellig worden toegeschreven aan de wens van de auteur zo
dicht mogelijk aan te sluiten bij Voltaire's aanroep van Vérité.
Evenals in de Henriade begint de narratio, bij wijze van descriptio loci, met een beschrijving
van de algemene situatie waarin het verhaal zich afspeelt. Maar anders dan de Franse
dichter vat Van Steenwijk deze inleiding samen in één lange en complexe bijzin van niet
minder dan acht regels. Hier doet zich al dadelijk zijn meermaals blijkende voorkeur voor
vervlochten zinsconstructies gelden:
In 't erfdeel van Manasse, aan 't westen der Jordaan,
Daar Gods getergde wraak, hoe traag in toe te slaan,
't Verbitterd Midian, weleer bykans verslagen,
Verdreven uit het erf van hunne aêloude magen,
5 Maar nu verheven tot een talryk nieuw geslacht;
Daar Gods rechtvaardigheid dien vyand, groot van magt,
Gesterkt door Amalek en plondrende Arabieren,
Op Jakobs dolend volk elk jaar deed zegevieren;
Stond Joas jongste zoon, de dappre Gideon,
10 Eer 's vyands nadrend heir den oogst verderven kon,
Het graan te dorschen by de wynpers van zyn' vader.
(blz. 2-3)

Bij reg. 9 begint eindelijk de hoofdzin, die vrijwel letterlijk overeenkomt met de inzet van de
Bijbelhistorie: ‘en zijn [ = Joas'] zoon Gideon dorste tarwe bij de pers, om die te bergen voor
het aangezicht der Midianieten’ (Richteren 6:11b).
Deze nauwe aansluiting bij de gang en vaak ook bij de woorden van het Bijbelverhaal is
kenmerkend voor Van Steenwijk's epos. In zijn eerste Zang vertelt hij nauwkeurig na wat er
vermeld wordt in Richteren 6:11-24. Er verschijnt een Engel aan Gideon, die hem de hulp
van God toezegt in de strijd tegen de Midianieten. De jongeman durft er nauwelijks aan
geloven. Maar als de Engel zijn belofte in steeds sterker bewoordingen herhaalt, vraagt hij
tenslotte om een teken. Dat wordt hem toegestaan. Hij bereidt dan een maaltijd voor de
Engel, en legt die op een rotsblok neer. Met een aanraking van zijn staf doet de Engel uit
de rots een vuur opgaan, dat alles verteert, en verdwijnt uit het gezicht. Gideon's twijfel slaat
om in vrees; hij weet dat wie God gezien heeft, moet sterven. ‘Doch de Here zeide tot hem:
Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven’. Dan bouwt Gideon een altaar voor God, die hem
verschenen is.
De dichter heeft deze episode op drieërlei manier geëpopiseerd: hij werkt de Bijbelse
gegevens uit, voegt er een zinnebeeldige begeleiding aan toe, en sluit ze met een scène
van eigen vinding af.
De uitwerking bestaat vooral in een omzetting van de lapidaire verteltrant uit het Bijbelboek
in een rustig verhalend, licht explicerend betoog, met een occasionele Homerische
vergelijking, en met uitbouw van het gesproken woord - meer bij Gideon dan bij de Engel tot kleine allocuties. - Als onderdeel van deze uitwerking beschouw ik ook het feit dat Gideon
wordt voorgesteld als een uitzondering onder

7

Zang: in navolging van Voltaire noemt Van Steenwijk de onderdelen van zijn epos ‘Zang’ in plaats van
‘Boek’.
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de afvallige Israëlieten: een ‘heilige yveraar’ die ‘Voor Baäls outer nooit de kniejen had
gebogen’ (blz. 5). Dat staat niet in de Bijbel en is een aanvechtbare interpretatie. Maar voor
Van Steenwijk sprak het kennelijk vanzelf, dat een geroepene een gelovige moest zijn.
De zinnebeeldige begeleiding, die door de episode heengeweven is, concentreert zich in
8
drie allegorische figuren. Als eerste leren wij Vooroordeel kennen, een vaag blijvende
gestalte die door Lucifer uit de hel naar de aarde gezonden is om de ziel van de Israëlieten
te vergiftigen. Het venijn, waarmee dit monster Gideon bedreigt, is een verlammend gevoel
van hopeloosheid: defaitisme. - Vervolgens zien wij Hoop verschijnen. Wanneer de Engel
hem Gods bijstand toezegt, krijgt Gideon eindelijk weer hoop. De dichter concretiseert dit
tot een zinnebeeldig tafereel:
9

Zo spreekt Hy [= de Engel]. Fluks verschynt in Ofraas eenzaam veld
Een jonge schoonheid, die, in 't nadren tot den held,
Hem in haar vrindlyk oog een gulle vreugd doet lezen.
Zy zweefde boven de aard'; zy was een geestlyk wezen.
5 't Bedekt Vooroordeel deinst. Deze aangename taal
Vloeit uit den mond der schoone: Een groote zegepraal,
Gelukkige Isrelyt! is 't magtloos volk beschoren:
Gy zyt de veldheer, dien de Godheid heeft verkoren.
(blz. 9-10)

Met deze woorden treedt Hoop uit het symbolische in het reële vlak van het verhaal: zij stelt
zich naast Gideon op, om hem verder niet meer te verlaten. De bedoeling is duidelijk, maar
de abrupte overgang van vlak naar vlak weinig gelukkig. - Hoop alleen is echter niet genoeg
om Gideon sterk te maken. Dat blijkt, als de Engel hem, na het wonder van de door vuur
verteerde maaltijd, verlaten heeft. Nauwelijks is hij alleen, of Vooroordeel omhult hem met
een dikke damp van wanhoop en ‘Houd, in die zwarte wolk, de blyde Hoop bedekt’ (blz. 14).
Daarom zendt God hem Heilgeloof tot geleide en steun. Ook haar komst wordt symbolisch
uitgebeeld. Door de Baälsdienst van de Israëlieten was zij uit het land verdreven en
‘bewoonde de eenzaamheid’. Daar verschijnt nu ‘een' hemelbo'’, die haar opdraagt naar
Israël terug te keren en Gideon te beschermen. Zij gehoorzaamt:
Grypt yllings kling en schild; vliegt over bergen, dalen,
Waranden, steden, zeen; streeft, in haar wondre vlucht,
Zo snel als 't zonnelicht door de ongemeten lucht..
(blz. 16)

Zodra zij Gideon bereikt heeft, dekt zij hem met haar schild tegen de giftige pijlen van
Vooroordeel en drijft dit monster op de vlucht. Hoop raakt ‘ontwolkt’ (blz. 17) en spreekt de
held opnieuw moed in. Met zijn beide geleidsters is deze onaantastbaar geworden voor
vrees en defaitisme.
Er vallen in de verschijning van Heilgeloof twee duidelijke reminiscensen aan de
Henriade te herkennen. Ook daar heeft het ware Geloof naar de eenzaamheid
moeten uitwijken: ‘L'humble Religion se cache en des déserts’ (IV, 267). En het
ontbieden van Heilgeloof, haar grijpen naar ‘kling en schild’, met de daarop
volgende tocht over bergen en steden en zeeën, is kennelijk geïnspi-

8

9

Evenals Voltaire - la Discorde, la Politique, l'Amour - voegt Van Steenwijk aan de namen van zijn
personificaties steeds het lidwoord toe: 't Vooroordeel, de Hoop, 't (Heil)geloof. Behalve uiteraard in
citaten heb ik hem in dit gallicisme niet gevolgd.
Ofra: de naam van het stadje, waar Gideon met zijn vader Joas en zijn broeders woont.
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reerd op het beroep van La Discorde op L'Amour en diens vogelvlucht naar Ivry
(IX, 65-130).

De afsluiting. Terwijl het Bijbelboek, na verteld te hebben dat Gideon een altaar voor God
bouwde, onmiddellijk overgaat op de gebeurtenissen van de volgende nacht, rondt Van
Steenwijk de eerste episode af. In 130 regels beschrijft hij, hoe Gideon in het gezelschap
van Geloof en Hoop naar huis terugkeert, en daar geestdriftig zijn vader en zijn broers voor
Gods plan probeert te winnen. Tevergeefs echter. De broers betonen zich ronduit vijandig,
en de vader aarzelt: ‘Maar Joas twyfelt noch, en zucht in eenzaamheid’ (blz. 23).
10
Teleurgesteld trekt Gideon zich terug bij zijn vrouwen en zijn zoon Jether, die met hem de
ware God dienen: ‘Zyn heilige yver toont, aan die beminde panden, // De volle zekerheid
van Gods beloftenis’ (blz. 24).

Tweede Zang (476 regels; blz. 25-47)
In de nacht voert Geloof de slapende Gideon in een droom voorbij het hemels Paradijs ‘door
all' de hemeltransen’ (blz. 28) naar het paleis van God. De held
Genaakt der englen rei, en slaat de scheemrende oogen
Van zyn' verrukten geest op 't goud der hemelbogen,
Op diamanten en robynen, die, verlicht
Door eeuwig zonnevuur, in 't Godlyk hofgesticht
5 Een' sterken wederglans verbazende af doen stralen.
Hy voegt zyn danklied by den lofzang der koralen.
(blz. 29-30)

God spreekt hem toe; Hij geeft Gideon een opdracht, ter beproeving van diens trouw en
gehoorzaamheid. Daarmee sluit de dichter weer bij het Bijbelverhaal aan: Gideon moet het
Baäls-altaar van zijn vader vernielen, in de plaats ervan een nieuw altaar bouwen en daarop
een van zijn vaders stieren aan God offeren (Richteren 6: 25-26).
Deze droomtocht naar de hemelse gewesten is in principe ontleend aan de
zevende zang van de Henriade, waar Hendrik IV onder geleide van Saint Louis
hemel en hel bezoekt. Alleen is Van Steenwijk korter en terughoudender dan
Voltaire; hij schrijft tenslotte een Bijbels epos, waarin aan de verbeelding geen
vrij spel kan worden gelaten. Opmerkelijker dan deze terughouding is dan ook,
dat hij de droom van Gideon - in tegenstelling zowel tot zijn directe voorbeeld
als tot de epische traditie in het algemeen - beperkt tot een bezoek aan de hemel
en de hel buiten beschouwing laat.
Uit zijn droom ontwaakt, voert Gideon nog diezelfde nacht Gods opdracht uit. Met behulp
van tien mannen - ‘uit zijn knechten’ zegt de Statenvertaling, maar Van Steenwijk interpreteert
dit als ‘uit zyn oorlogsvolk’ (blz. 32). Hij ziet Gideon al vóór diens roeping als de aanvoerder
van een kleine groep toegewijde verzetsstrijders, die geheel onder zijn invloed staan: ‘Zy
blaken van begeerte om voor hunn' God te knielen, // Verfoeijen Baäls dienst..’ (blz. 33).
Terwijl Gideon en de zijnen het altaar van Baäl vernielen, ziet - symbolische begeleiding!
- Geloof haar moeder Waarheid neerdalen uit de hemel, waarheen zij bij de komst van de
leugendienst in Israël had moeten wijken. Zij is op weg naar Lucifer ‘om hem, op Gods bevel,
// Te ontdekken wat uw held verricht voor Israël’

10

‘Gideon nu had zeventig zonen die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen’ (Richteren
8:30).
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(blz. 35). Op haar uitnodiging vergezelt Geloof haar. Samen dalen zij af in de diepten van
de aarde, ‘Daar, tot den oordeelsdag, de vorst der duisternis // Met zyn' gedoemden stoet
door God gekerkerd is’ (blz. 36).
Hier volgt nu - maar zonder mènselijke bezoeker - de tegenhanger van de tocht,
die Gideon en Geloof aan het begin van de Zang naar de hemel hadden gemaakt.
In de toelichting, die Waarheid aan haar dochter geeft, klinken reminiscensen
aan de helletocht van Hendrik IV door, maar ook hier is Van Steenwijk korter en
11
gereserveerder dan zijn voorbeeld.
Als zij Lucifer hebben bereikt, brengt Waarheid hem Gods boodschap over en verleent hem
toestemming ‘Den grooten Gideon met heilzaam wee te plagen’ (blz. 39). Dan keren Waarheid
en Geloof naar de boven-wereld terug, terwijl Lucifer's pijlen machteloos ‘stuiten af op 't
heilschild van 't Geloof’ (blz. 39).
Razend roept Satan zijn Helleraad bijeen. Hij zendt Bygeloof naar omhoog om Gideon,
en Oorlog om de Israëlieten te verderven. Als Bygeloof met ‘een heir van zwarte schimmen’
(blz. 44) door de splijtende aarde Ofra bereikt, heeft Gideon echter reeds op het nieuwe
altaar zijn offer aan God gebracht. Het Hellemonster roept nu de hulp van Nacht in, die op
zijn verzoek de bewoners van Ofra doet dromen van Baäl-verering en wraak op Gideon ter voorbereiding van een lynchpartij de volgende ochtend.

Derde Zang (504 regels; blz. 48-71)
Wat er in de derde Zang gebeurt, neemt in het boek Richteren slechts enkele Bijbelverzen
in beslag. Des morgens ontdekken de bewoners van Ofra, dat de offerplaats van Baäl
vernield is en een nieuw altaar gebouwd voor God. Zij vinden uit, wie dit gedaan heeft, en
eisen van Joas de uitlevering van Gideon om die te bestraffen. Joas weigert echter; als Baäl
een god is, moet deze zelf zijn zoon maar straffen. Intussen komt het bericht, dat de
Midianieten en Amalekieten opnieuw in het land gevallen zijn en de stad bedreigen. In deze
nood vergeten de Ofraieten hun woede en stellen zich achter Gideon, die hen oproept tot
de strijd (Richteren 6: 28-34).
Van Steenwijk werkt dit breed uit, tot meer dan 500 regels. Bij hem hitst Bygeloof door de
mond van de Baäls-priester de menigte tegen Gideon op; komt Joas tot bekering, zodat hij
zijn opgewonden stadgenoten durft weerstaan; brengen zijn zoon en hij hen langzamerhand
tot luisteren; geeft op het kritieke moment de komst van een bode, met het bericht van de
vijandelijke inval, de doorslag; en aanvaardt Gideon met een vurige toespraak de leiding
van het verzet. - Het merendeel van deze epopisering bestaat uit kortere en langere allocuties:
van de Baäls-priester, van Gideon tot zijn vader, van Joas tot zijn zoon en tot de menigte,
van Gideon, van de bode, en tenslotte opnieuw van Gideon. Dat eindeloze praten maakt de
episode te gerekt en doet afbreuk aan de levendigheid.

11

Expressief is de wijze, waarop de jonge dichter de gang van zijn twee lichtfiguren door het donker
van de hel tekent:

't Geloof intusschen treed, by 't helder licht der Waarheid,
Als in een vruchtbaar dal, door 's afgronds diepste naarheid;
Terwyl de schaduw, door een' middenweg verdeeld,
Aan de eene en de andre zyde een' zwarten muur verbeeld.
Zo is weleer Gods volk, geleid door 't Alvermogen,
Langs watermuren uit Egipteland getogen.
(blz. 38)
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Vierde Zang (532 regels; blz. 72-96)
Ook in de vierde Zang verloopt, vooral aanvankelijk, de handeling traag. Omstandig wordt
verteld, hoe Gideon buiten Ofra eveneens aanhang krijgt. Opnieuw doet Lucifer een poging
hem schaakmat te zetten, ditmaal door hem te treffen ‘in de harten zyner vrouwen’ (blz. 78).
In de gedaante van de Baäls-priester houdt het helle-monster Schrik hun voor, dat Gideon
voor niets zijn leven waagt; als God Israël wil beschermen, heeft Hij daarvoor geen hulp
nodig. De vrouwen, die wel door Gideon zijn bekeerd, maar ‘niet geheel vervreemd van 't
gruwlyk schandaltaar’ (blz. 80), laten zich door de priester een doodsangst aanpraten en
bezweren de held van zijn plannen af te zien, uit liefde voor haar en zijn kinderen. Maar
Gideon blijft standvastig en keert terug naar zijn legerplaats.
Dan volgt - kort verteld - de episode van het wonder met het wollen vlies (Richteren
6:36-40). Op Gideon's bede doet God in de nacht een wollen vlies nat worden van dauw,
terwijl alles daaromheen droog blijft, en de volgende nacht andersom. Alleen vraagt in het
Bijbelboek Gideon om dit teken ter wille van zichzelf; bij Van Steenwijk daarentegen kent
hij geen twijfel meer en vraagt hij het wonder slechts ter overtuiging van het volk.
Eveneens vrij beknopt wordt daarna aangegeven - ‘uitgebeeld’ zou een te sterk woord
zijn -, hoe God het leger van Gideon te groot vindt voor Zijn doel en het terugbrengt tot
driehonderd man (Richteren 7:1-8).

Vijfde Zang (528 regels; blz. 97-121)
In het anders zo lieflijke dal van Jisreël zijn de vijanden gelegerd: Midianieten en Amalekieten,
met hun Arabische hulptroepen en een ‘verplettend kemelheir’ (blz. 100). Onder leiding van
de Midianitische koningen Tsalmuna en Zebah vergadert de krijgsraad. Niemand neemt de
strijdmacht van Gideon serieus, maar voorzichtigheidshalve worden er toch maatregelen
tegen hem voorgesteld. De even trotse als machtige Tsalmuna weigert echter, om ‘een
zwervend rot’ (blz. 104) het oorspronkelijke krijgsplan te herzien, en legt de bondgenoten
zijn wil op. De volgende morgen zal de stad Jisreël worden bestormd.
Inmiddels geeft God nog een laatste bevestiging van de komende overwinning aan Gideon.
Deze hoort bij een verkenning twee vijandelijke wachters met elkaar spreken over de droom,
die één van hen heeft gehad en die onmiskenbaar de zege van Israël voorspelt (Richteren
7:9-14).
Dan volgt het beroemde verhaal, hoe de Gideonsbende van driehonderd man zonder
strijd de overwinning behaalt op een overmachtige vijand (Richteren 7:16-25). God slaat de
onderdrukkers van Zijn volk met paniek, zodat zij in de duisternis elkaar gaan bevechten.
Van Steenwijk illustreert dit met een concreet voorbeeld. Hij laat koning Tsalmuna de strijd
aanbinden tegen iemand, die hij voor Gideon houdt, maar in wie hij tenslotte de aanvoerder
van de Arabieren blijkt te hebben gedood. - Uiteindelijk wordt de verwarring een vlucht:
De ontstelde vyand vlucht by duister hier en ginder;
En velen werpen, in die wanorde, om gezwinder
Te vlieden, beukelaar en boog en kling en speer,
Met vrindenbloed besmet, op 't aklig slagveld neêr;
5 Vertrappende in die vlucht ontelbre zwaargewonden,
Die, zwemmende in hun bloed, alom uit veege monden
De lucht vervullen met een hooploos moordgeschrei.
(blz. 117)
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Gideon heeft echter zijn maatregelen getroffen. Bij de Jordaan worden de vluchtenden
opgewacht door de Israëlieten, die niet tot de driehonderd hadden behoord. En met die
laatsten steekt hij de rivier over, ‘opdat hyzelf betrapte // Wie uit het heilig land het wrekend
staal ontsnapte’ (blz. 119).

Zesde Zang (468 regels; blz. 122-144)
De zesde Zang is een naspel, waarin de dichter verwerkt heeft wat er in Richteren 8 over
de bevestiging en de gevolgen van Gideon's overwinning vermeld wordt. Achtereenvolgens
komen aan de orde: de bevrediging van de muitende Efraïmmers; de achtervolging van wat
er nog van het Midianitische leger over is; de overval en de laatste strijd, ‘Waar alles, door
de gunst der eeuwige Oppermagt, // Behalve Tsalmuna en Zebah, word geslagt’ (blz. 134);
de bestraffing van de steden Sukkoth en Pnuël, die geweigerd hadden Gideon's
voorbijtrekkende driehonderd van leeftocht te voorzien; de terechtstelling van de twee
gevangen koningen; de terugkeer van Gideon naar Kanaän en zijn weigering het koningschap
12
te aanvaarden; de vervaardiging, ter gedachtenis aan zijn overwinning, van een efod uit
zijn aandeel in de oorlogsbuit.
Het epos eindigt met de uiteindelijke thuiskomst van Gideon in Ofra en de begroeting door
zijn vader.

§ 5. Relatie tot de ‘Abraham’ en de ‘Henriade’
Doordat hij voor zijn Gideon de Henriade tot voorbeeld koos, stelde Frans van Steenwijk
zich in de controverse over het Bijbelse epos stilzwijgend aan de kant van Hoogvliet op. Die
controverse betrof immers de vraag, of en in hoeverre dichterlijke verbeelding in een Bijbels
epos toelaatbaar was. In Abraham de Aartsvader had Hoogvliet, teruggrijpend op de
Vondeliaanse traditie, daarop een positief antwoord gegeven. Ondanks zijn succes had zijn
voorbeeld echter nauwelijks navolging gevonden; alleen Dirk Smits had zich daar onhandig
naar trachten te richten. Precies twintig jaar na verschijning van de Abraham wordt Van
Steenwijk de tweede, die daarbij aansluit.
Hoogvliet behoorde tot de vriendenkring van Feitama. Dat diens voedsterzoon de Abraham
kende, spreekt dus vanzelf, en wordt ten overvloede bevestigd door de opmerking in zijn
13
Voorrede dat bij hem Waarheid niet moet worden opgevat als Eigenschap van God. Toen
de jonge dichter zich voornam een Bijbels epos te gaan schrijven, moet het dan ook bij
voorbaat voor hem hebben vastgestaan, dat hij dit zou doen op de manier van Hoogvliet:
uitgaande van een redelijke vrijheid voor het spel van de dichterlijke verbeelding.
In deze algemene zin kan men zeggen, dat Van Steenwijk de invloed van Hoogvliet heeft
ondergaan. In hoeverre dat voor het ontstaan van de Gideon een doorslaggevende factor
is geweest, valt moeilijk uit te maken. Men kan natuurlijk veronderstellen, dat hij ook zonder
de voorgang van Abraham de Aartsvader zijn Bijbels epos op dezelfde manier geschreven
zou hebben, omdat hij daarvoor genoeg had aan het voorbeeld van de Henriade. Maar ik
betwijfel dit. Voor zo iets was hij een te weinig originele en sterke persoonlijkheid. Ik geloof
niet, dat hij op eigen kracht en initiatief de baanbreker had kunnen worden voor een Bijbels
epos, dat boven fundamentalisme en moralisme uitkwam. Maar dat is een theoretische
kwestie. Van Steenwijk hàd
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efod: (hoge)priesterlijk gewaad.
Zie boven, blz. 439.
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in Abraham de Aartsvader het model voor een Bijbels epos van literaire allure.
Van dat model heeft hij slechts een globaal gebruik gemaakt. Duidelijke ontleningen of
nagevolgde episodes komen in de Gideon niet voor. Alleen is in de tweede Zang de
beschrijving van Gods paleis (blz. 28-30), zonder een directe kopie te zijn, toch kennelijk
geïnspireerd op de analoge passage aan het begin van het tweede Boek uit Hoogvliet's
epos. Voor het overige is het bijna, of Van Steenwijk zich nadrukkelijk van de Abraham heeft
willen distantiëren. In dat verband krijgt de opmerking in zijn Voorrede, dat de geschiedenis
14
van Gideon ‘eene stipte eenheid van daad’ oplevert, een meer gerichte betekenis. De
Abraham was immers een levensbeschrijving, en de eenheid van handeling moest er op
zijn minst aanvechtbaar heten. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat Van Steenwijk erop
heeft willen wijzen in dit opzicht een stap vooruit te hebben gedaan.
Ik meen dan ook, dat de jonge Frans in de Gideon inderdaad bewust afstand van de
Abraham heeft genomen. Hij zal ongetwijfeld waardering voor dit epos hebben gehad, maar
het tevens hebben beschouwd als gedateerd. Het zocht nog altijd zijn kracht in aansluiting
bij het epos uit de Oudheid, met name de Aeneis. Maar sinds kort was er nu een gelijkwaardig
epos uit de eigen tijd, dat als voorbeeld de voorkeur verdiende, omdat het uitging van de
moderne gedachtenwereld en daardoor zijn lezers rechtstreekser aansprak: de Henriade.
Uit het lofdicht van Feitama blijkt, hoezeer deze zijn voedsterzoon tot bewondering voor
15
Voltaire's epos had aangezet. Men kan zich dan ook gemakkelijk indenken, dat Frans van
Steenwijk het als een vorm van aemulatio met Hoogvliet heeft beschouwd, zich in zijn Bijbels
heldendicht niet (evenals deze) naar de Latijnse, maar naar de Franse Vergilius te richten
- de ‘Gauler Maro’, zoals Feitama hem noemt. Daarmee onderstreepte hij tevens de actualiteit
van de Gideon: in meer dan één zin berustte zijn werk op de eigen tijd.
In het hoofdstuk, dat H.J. Minderhoud in zijn proefschrift aan Van Steenwijk's epos wijdt,
wijst hij enkele plaatsen in de eerste twee Zangen aan, die aan de Henriade werden ontleend.
16
Daar laat hij het echter bij; verdere invloed van Voltaire wordt door hem niet gesignaleerd.
De bewuste plaatsen gaan inderdaad op de Henriade terug, en in mijn Inhoudsoverzicht
heb ik daarop dan ook de aandacht gevestigd. Maar het is niet in deze enkele ontleningen,
dat de invloed van Voltaire zich het duidelijkst doet gelden. Dat is het geval in de manier,
waarop Van Steenwijk het merveilleux heeft gehanteerd.
Ter verduidelijking laat ik een kleine recapitulatie voorafgaan van wat er in zijn
tijd met het merveilleux aan de hand was.
Indertijd had Tasso, ter wille van de waarschijnlijkheid, in het epos de
heidens-mythologische goden-apparatuur vervangen door een Christelijk
17
aequivalent. Van dit merveilleux chrétien was in de 17de eeuw echter zó
onbeheerst ge- en misbruik gemaakt, dat tenslotte Boileau het als God-onterend
afwees en voor het episch-wonderbaarlijke een terugkeer aanbeval naar de
18
klassieke mythologie, die dan allegorisch kon worden geïnterpreteerd. Zijn
kritiek leidde tot een vrijwel algemene verwerping van het merveilleux chrétien,
ook in de

14
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Zie boven, blz. 439.
Zie boven, blz. 440.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927), blz. 149-153.
Zie Deel I, blz. 68.
Ibidem, blz. 91.
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Republiek. Reeds in 1698-1700 conformeerde Rotgans zich in Wilhem de Derde
19
aan de voorschriften van Boileau. In de grote vervalperiode van het Bijbels epos
tussen 1700 en 1728 versterkte diens kritiek de positie van de fundamentalisten
in hun strijd tegen dichterlijke uitbeelding van het Goddelijke.
In Abraham de Aartsvader was Hoogvliet tegen deze algemene tendens ingegaan.
Zonder zich te bekommeren om theorieën, en zich rechtstreeks richtend naar
het voorbeeld van Vondel, had hij het merveilleux chrétien opnieuw tot leven
gebracht en er in zijn uitbeelding van de Hemelraad zelfs een nieuwe vorm aan
gegeven. Daarnaast maakte hij echter zó veelvuldig gebruik van allegorische
personificaties, dat er geen scherpe grens meer te trekken valt tussen episch
merveilleux en stilistisch ‘pseudo-merveilleux’, wat afbreuk doet aan het effect
20
van het eerste.
Voltaire had in de Henriade geprobeerd de bezwaren van Boileau te ondervangen.
Hij zocht naar een nieuwe vorm van merveilleux, die enerzijds voor het
rationalisme van zijn tijd als ‘waarschijnlijk’ aanvaardbaar was, en anderzijds
genoeg overeenkomst vertoonde met het merveilleux chrétien om zowel
inhoudelijk als structureel aansluiting bij het Tassoniaanse epos mogelijk te
maken. Voor dit laatste was vooral nodig, dat het dualisme van goed en kwaad
gehandhaafd bleef, zodat tegengestelde Machten hun invloed konden doen
gelden op het verloop van de handeling. Zo kwam Voltaire tot een merveilleux
allégorique, voornamelijk gebaseerd op personificatie van velerlei abstracte
begrippen, deels van bene- en deels van malevolente aard. Kenmerkend voor
het dualisme, dat daarin tot uiting komt, is zijn mechanisch karakter. Waaròm de
ene allegorische Macht het goede beoogt en de andere het kwade, wordt niet
verklaard; zij zijn wat zij zijn. God en Satan als drijvende krachten op de
achtergrond blijven buiten de gezichtskring. - Volledigheidshalve dient daaraan
te worden toegevoegd dat Voltaire zich bij de uitwerking van dit merveilleux zijn
dichterlijke vrijheid voorbehoudt. De voornaamste bewerkster van het kwaad, La
Discorde, is inderdaad een allegorie, maar haar grote tegenspeler Saint Louis,
de geest van Lodewijk IX de Heilige, is dat niet. L'Amour die Hendrik IV belaagt
door hem in de ban te brengen van Gabrielle d'Estrées, blijft ondanks alle
allegorische connotaties een god, al is hij niet de Amor uit de Oudheid. Trouwens,
ook La Discorde heeft, met name wanneer zij initiatieven onwikkelt, vaak meer
het karakter van een godin dan van een symbool.
Frans van Steenwijk heeft Voltaire's systeem van merveilleux allégorique integraal
overgenomen. In zekere zin houdt hij zich daar zelfs strakker aan dan zijn voorbeeld: van
goddelijkheids-kenmerken valt bij zijn ‘zinnebeeldige personaadjen’ vrijwel niets te bespeuren.
Ook bij hem valt er in dit merveilleux een dualisme waar te nemen, maar blijven oorsprong
en achtergrond daarvan buiten de gezichtskring. Dat vereist enige toelichting, want op het
eerste gezicht lijkt het omgekeerde het geval. God treedt in de Gideon immers wel degelijk
sprekend en handelend op, terwijl Lucifer er met zijn Helleraad eveneens een rol speelt.
Men dient echter een scherp onderscheid te maken tussen de Bijbelse gegevens, die in het
epos zijn verwerkt, en de merveilleuse aankleding daaromheen. Van Steenwijk geeft de
Bijbelse feiten met zakelijke precisie weer, voor wat het gesproken woord betreft zelfs zo
letterlijk mogelijk. Er wordt daaraan
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Ibidem, blz. 722.
Zie boven, blz. 238-247: ‘Het merveilleux in de “Abraham”’.
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geen enkel fictief element toegevoegd: geen bijeenkomst van de Hemelraad, geen
uiteenzetting van Gods plan, geen opdracht aan een Engel. God staat - overeenkomstig de
opvatting van Boileau - boven en buiten het merveilleux. Dat laatste begint pas op een veel
lager plan, waar de verbeelding van de dichter toelaatbaar is: bij het optreden van Hoop en
Geloof, Vooroordeel en Schrik. Slechts op één plaats in de Gideon nadert - in letterlijke zin
- het merveilleux tot God: als de held in zijn droom het paleis van God bezoekt en van Hem
21
opdracht krijgt het Baäls-altaar in Ofra te vernielen. Het is niet toevallig, dat deze plaats
22
ook het meest aan de Abraham herinnert. - Wat Lucifer aangaat, deze wordt in het
Bijbelverhaal niet genoemd; dat gaf Van Steenwijk meer vrijheid tegenover hem. Hij tekent
Satan naar de traditionele - maar niet Bijbelse - voorstelling als de gekerkerde vorst der
23
duisternis in het middelpunt van de aarde, en identificeert hem met Baäl. Vermoedelijk om
te voorkomen dat dit als een herleving van het oude merveilleux infernal zou worden
aangemerkt, ontneemt de dichter hem echter alle grootheid en zelfstandigheid. In zijn
Voorrede wijst hij er nadrukkelijk op, dat bij hem Lucifer en diens onderhorigen slechts
bedoeld zijn als personificaties van verschijnselen en eigenschappen met een nefaste
werking: Bijgeloof, Afgunst, Wraak, Schrik, Dood. Zij zijn evenzeer symbolen als Hoop en
Geloof, en staan evenzeer onder Gods gebod. Enerzijds gebruikt God hen als verzoekingen,
24
opdat de Zijnen aan glorie kunnen winnen door ze te weerstaan. Anderzijds zijn zij middelen
25
voor Hem om Zijn vijanden te vernietigen.
- Ook in zijn stijl heeft Van Steenwijk zich naar het voorbeeld van Voltaire trachten te
richten. Evenals deze streeft hij naar beknopte zakelijkheid, rake formulering, schijnbare
eenvoud. Vergeleken bij de gezwollen dichtertaal van zijn voedstervader doet zijn vers dan
ook vrij natuurlijk aan - al komt het daardoor soms gevaarlijk dicht in de buurt van rijmend
proza; men vergelijke b.v. het citaat uit de vijfde Zang op blz. 445. Hier en daar is merkbaar,
dat hij een aequivalent beoogt van Voltaire's vermaarde sententies en lapidaire
karakteristieken. Een van de best geslaagde is zijn kenschets van Gideon's vader Joas vóór
diens bekering:
Zyn God was dwaas belang; de Godsdienst was zyn spel:
Hy vreesde de Almagt min, dan 't zondig Israël.
(blz. 20)

Een tweede voorbeeld vindt men bij de beschrijving van de schimmen der gestraften in de
hel:
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Zie boven, blz. 443.
Zie boven, blz. 447.
Waarheid spreekt hem aan als ‘Onzalig opperhoofd van Baäls offerschaar'’ (blz. 38), en hijzelf noemt
zich ‘op Baäls naam in Isrel aangebeên’ (blz. 41).
‘Hieruit blykt dat men Lucifer, met zynen helschen stoet, heeft aan te merken als verzoekingen, waarover
de geloovigen, met de hemelsche hulpe, in staat zyn te triomferen’ (Voorrede).
Als de drie honderdtallen van Gideon op het punt staan in de nacht hun kruiken te breken, de fakkels te
zwaaien en de bazuin te blazen, bereidt God de paniek in het leger van de Midianieten en hun bondgenoten
voor:

Een vlugge hemelbode, in de ongepeilde gronden
Des naren jammerpoels intusschen afgezonden,
Gebied een' snellen togt aan Wanhoop, Woede en Dood.
Zy klimmen, op zyn' wenk, uit 's afgronds diepen schoot,
Om, Lucifer ten spyt, tot heil van 't volk des Heeren,
De bloedige oorlogskans in 't eind' te doen verkeeren.
(blz. 110)
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Hier weent de gierigaart om zyn' verloren schat,
Dien hy met onrecht won, maar dien hy nooit bezat.
(blz. 37)

Tenslotte nog een specimen uit de laatste Zang. Na zijn overwinning op het restant van het
leger der Midianieten brengt Gideon er het weerspannige Sukkoth toe, zich aan hem over
te geven:
Zo spreekt hy. Sukkoths volk ontsluit de ziel ten leste
Voor Isrels waren God, en voor den held de veste..
(blz. 136)

§ 6. Kritiek op punten
De grote misrekening van Frans van Steenwijk is geweest dat hij de problemen heeft
onderschat, die het overbrengen van Voltaire's merveilleux allégorique uit het profane naar
het Bijbelse epos meebracht. Zowel in structureel als in merveilleus opzicht kenmerkt zijn
werk zich door onhandigheden, zoals wij die eerder bij een debutant zouden verwachten
dan bij een dichter die reeds enkele treurspelen op zijn naam had staan. Daar komt bij, dat
hij poëtisch niet over genoeg beeldende kracht beschikte om desondanks zijn voorstelling
min of meer aanvaardbaar te maken.
Voor elk van de drie gebieden werk ik dit wat nader uit.

Structureel. Hoezeer Van Steenwijk zich ook naar het model van de Henriade richtte, op
een belangrijk punt in de structuur van de Gideon is hij daarvan toch afgeweken. Voltaire
houdt zich aan de epische traditie van een begin mediis in rebus, met een verhaal-achteraf
van de voorgeschiedenis in de tweede en derde Zang. Daarentegen vertelt Van Steenwijk
de geschiedenis van Gideon ab ovo, waarbij ik hier onder ovum versta: het eerste wat het
Bijbelboek Richteren over zijn held meedeelt. En ook verder onthoudt hij zich van een eigen
dispositio; hij handhaaft nauwgezet de kroniekmatige opeenvolging van feiten, zoals die in
de Bijbel te vinden is. Dat laatste is, gezien het verloop van het verhaal, niet zo vreemd;
maar het eerste had gemakkelijk kunnen worden vermeden. Waarom liet Van Steenwijk zijn
epos b.v. niet beginnen met de mobilisatie van de Israëlieten door Gideon (Richteren 6:34-35),
terwijl het verhaal van diens roeping in een later stadium op een volksbijeenkomst of aan
een maaltijd werd gedaan? Ik heb een sterk vermoeden, dat wij dit in de eerste plaats moeten
toeschrijven aan de fundamentalistische traditie, die niet toeliet dat er in een Bijbeldicht iets
aan de Schriftuurlijke feiten veranderd werd. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat deze traditie
algemeen genoeg is geweest om Van Steenwijk te beïnvloeden, al was hij zelf geen
fundamentalist. Daarnaast kan ook een rol hebben gespeeld, dat hij niet goed kans zag een
bruikbaar alternatief te vinden. In ieder geval het hij met zijn manier van doen niet alleen
het voorbeeld van Voltaire los, maar ook dat van Hoogvliet.
Er is nog een tweede punt, dat in dit verband aandacht vraagt. In zijn Voorrede merkt de
dichter op, dat de geschiedenis van Gideon zich bij uitstek voor epische behandeling leent,
26
omdat men daarin ‘eene stipte eenheid van daad kan waarnemen’. Op grond daarvan
verwacht de lezer, dat in het epos de eenheid van handeling nauwgezet gehandhaafd zal
zijn. Dat valt evenwel tegen. Van Steenwijk blijkt het begrip ‘eenheid’ te formeel te hebben
opgevat. In het verhaal van Gideon gaat
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Zie boven, blz. 439.
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het om zijn wonderbaarlijke overwinning op een overmachtige vijand; op basis van de eenheid
van handeling had het epos dan ook met die overwinning moeten eindigen. De dichter laat
daar echter, aan het slot van zijn vijfde en in zijn zesde Zang, nog een hele reeks
gebeurtenissen op volgen, die wel uit de overwinning voortvloeien of er rechtstreeks mee
samenhangen, maar die er niet onmiddellijk deel van uitmaken. Uit formeel oogpunt is het
27
begrijpelijk en zelfs verdedigbaar, dat hij dit naspel bij de handeling wenste te betrekken,
maar episch-structureel maakte hij daarmee een fout. Als gevolg daarvan verzandt zijn epos
in een vrij los relaas van bijkomstigheden, die de aandacht van de eigenlijke handeling
afleiden en er het effect van verzwakken. Bovendien wordt de indruk van langdradigheid,
die door de trage gang van zijn vertellen toch al was gewekt, er definitief door bevestigd.

Merveilleus. In de zinnebeeldige begeleiding zijn Hoop en Geloof de voornaamste
representanten van het goede. De manier, waarop zij worden geïntroduceerd, is op zichzelf
niet onverdienstelijk, maar aan het effect wordt afbreuk gedaan door de onhandige abruptheid,
28
waarmee de dichter symboliek en realiteit in elkaar laat overgaan. Dat is echter niet het
ergste. Veel bedenkelijker is, dat Hoop en Geloof in het epos geen eigenlijke functie hebben.
Dat hangt samen met de visie van de auteur op zijn held. Voor Van Steenwijk is deze een
‘heilige yveraar’: zodra hij Gods roep heeft gehoord, kent hij geen aarzeling of twijfel meer.
Bij een andere - en naar mijn mening juistere - interpretatie van het Bijbelverhaal zouden
Hoop en Geloof Gideon hebben kunnen steunen in de ogenblikken dat hij zich onzeker
voelde en een nieuwe bevestiging van Gods nabijheid nodig had. Zoals de dichter hem ziet,
hebben zij echter geen andere taak dan diens attributen te zijn. - Toch heeft Van Steenwijk
kennelijk geprobeerd zijn beide merveilleuse figuren nog enigermate te activeren. Aan het
einde van de eerste Zang laat hij Geloof het plan opvatten Gideon in de droom de hemel te
tonen; tot tweemaal toe wordt daarbij opgemerkt, dat zij dit doet in samenwerking met Hoop
(blz. 24). Bij de uitvoering van het plan in de tweede Zang wordt Hoop echter niet meer
genoemd; zij was zó overbodig dat de dichter niet meer aan haar heeft gedacht. Daarentegen
betrekt hij Geloof, behalve bij de droom van Gideon, ook bij de tocht van Waarheid naar de
hel. Weliswaar dient zij daar in de eerste plaats om het die laatste mogelijk te maken als
cicerone op te treden en speelt haar identiteit nauwelijks een rol, maar formeel is zij ook in
deze episode aanwezig. Wanneer echter met de derde Zang het epos tot de Bijbelse feiten
terugkeert, is er voor Geloof evenmin plaats meer als voor Hoop. Zij raken dan ook beiden
snel op de achtergrond en worden tenslotte praktisch vergeten.
Voor de allegorische vertegenwoordigers van het kwade, die in de Gideon optreden, geldt
hetzelfde bezwaar niet. Zij blijven namelijk vaag en worden slechts terloops genoemd, als
de handeling daartoe aanleiding geeft. In de grond zijn zij niet veel meer dan stilistische
29
personificaties in een merveilleus kader, zoals wij die kennen uit de Abraham van Hoogvliet.
Als zodanig functioneren zij redelijk. Maar de toeleg van de dichter om ook Lucifer in dat
allegorisch verband te brengen was een misgreep. Als tegenstander van God is Satan in
de Bijbel te veel een realiteit om in een Bijbelverhaal te kunnen worden voorgesteld als
zinnebeeldig. Van Steenwijk heeft dan ook niet kunnen voorkomen, dat Lucifer zich in zijn
epos doet kennen als
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Op de veertig jaren van Gideon's richterschap en op zijn dood (Richteren 8:28-35) gaat Van Steenwijk
niet in. Die vielen voor hem inderdaad buiten de ‘eenheid van daad’.
Zie boven, blz. 442.
Zie boven, blz. 246.
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30

méér dan een allegorie. Ook de poging hem voor te stellen als volstrekt afhankelijk van
God moet als mislukt worden beschouwd. Ik doel hier op de episode, waar Waarheid in de
hel afdaalt om hem op de hoogte te stellen van Gods plannen. De tekening van Satan's
machteloze woede, als hij vruchteloos zijn pijlen afschiet op Waarheid en Geloof (blz. 39),
is te caricaturaal om overtuigingskracht te kunnen hebben. Naar mijn mening hebben wij
hier zelfs te doen met een van de zwakste passages uit de Gideon.
In de tweede Zang wordt niet voldoende aannemelijk gemaakt, dat de droomtocht van
Gideon naar het hemelse paleis inderdaad nodig is. Als de held voor de troon van God staat,
krijgt hij opdracht het Baäls-altaar van zijn vader te vernielen en te vervangen door een
altaar voor God. Maar waarom krijgt hij deze éne opdracht in een droom, terwijl God al Zijn
andere opdrachten rechtstreeks tot hem richt? De reden is natuurlijk, dat een dergelijke
droomtocht ook in de Henriade voorkomt, maar dat is geen functioneel argument. - Een
tweede vraag is, waarom Van Steenwijk zijn held niet óók de hel liet bezoeken, zoals Voltaire
met Hendrik IV deed en zoals in overeenstemming was met de epische traditie. In eerste
instantie is het antwoord niet moeilijk: omdat hij de tocht naar de hel nodig had voor de
boodschap van Waarheid aan Lucifer. Maar dat stelt ons pas voor het eigenlijke probleem.
Waarom had hij die boodschap nodig en vond hij ze belangrijk genoeg om er niet alleen
voor af te wijken van de epische traditie, maar bovendien een voorstelling te riskeren waarvan
hij in zijn Voorrede erkent dat zij de lezers ‘vreemd’ (d.w.z. weinig geloofwaardig) zou kunen
voorkomen? Van Steenwijk heeft daar, eveneens in de Voorrede, zelf een antwoord op
gegeven, maar dat is te onduidelijk uitgevallen om werkelijk een oplossing te bieden. Het
luidt als volgt:
31

Misschien zal sommigen, in den eersten opslag, vreemder voorkomen de
ontdekking [= mededeling] die de Waarheid, in den zelfden zang, doet aan Lucifer.
Maar deze ontdekking betaamt haar, die voor den aanstaanden veldheer eene
geestelyke zege bereid; eene overwinning, die het Geloof dien voedsterzoon
vervolgens in Ofra doet erlangen. Hieruit blykt dat men Lucifer, met zynen
helschen stoet, heeft aan te merken als verzoekingen, waarover de geloovigen,
met de hemelsche hulpe, in staat zyn te triomferen.
Als ik deze vage aanduidingen goed begrijp, wilde de dichter daarmee ongeveer het volgende
betogen:
Op het eerste gezicht doet de boodschap van Waarheid aan Lucifer misschien
wat vreemd aan. Maar men stelle zich de situatie voor. Gideon is bezig het
Baäls-altaar in Ofra te vernielen. De volgende morgen zal hij geconfronteerd
worden met zijn woedende stadgenoten. Bij die confrontatie zal hij door zijn
geloof de overwinning behalen, en God wil dat deze zo volledig mogelijk zal zijn.
Daarom zendt Hij Waarheid om Lucifer op de hoogte te stellen en hem
toestemming te geven (versta: uit te nodigen) alle machten van Bij- en Onge-

30

Zo b.v. wanneer deze het plan beraamt Gideon door zijn vrouwen in verleiding te brengen en daarbij
terugdenkt aan de zondeval:

Ik sloeg in Adams bruid al 't menschdom, my ten pryz'.
Is Ofra meer gesterkt dan 't aardsche paradys?
(blz. 78)

31

Het is een treffend rapprochement, maar dat de gedachten voert naar ‘de vijand van den beginne’ en
niet naar een symbool.
vreemder: namelijk dan het in de vorige alinea besproken punt.
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loof op Ofra los te laten, zodat Gideon daarover zal kunnen zegevieren. Men
kan dus zeggen, dat Waarheid voor hem ‘eene geestelyke zege’ voorbereidt.
Verder blijkt uit de episode, dat Lucifer slechts fungeert als instrument van God.
Als zodanig behoeft hij niet persoonlijk te worden gedacht, en laat hij zich zonder
bezwaar inpassen in het merveilleux allégorique van het epos.
Wanneer mijn interpretatie juist is, verdedigt de dichter de boodschap van Waarheid met
twee argumenten. Volgens hem zou daardoor enerzijds de ‘geestelyke zege’ van Gideon
in Ofra aan betekenis winnen, en anderzijds de figuur van Lucifer gemakkelijker aanvaardbaar
worden als symbool. Op geen van beide punten beantwoordt het praktisch effect echter aan
de bedoeling. De mobilisatie van de boze machten tegen Gideon in Ofra had zó gemakkelijk
op een andere manier kunnen worden voorbereid, dat de merkwaardige helletocht van
Waarheid er niet overtuigend door wordt gemotiveerd. En wij hebben reeds gezien, dat de
allegorisering van Lucifer eveneens is mislukt.

Poëtisch. Het is vooral het merveilleux, dat de dichter parten heeft gespeeld. Wanneer dit
met de derde Zang op de achtergrond raakt, komt hij dan ook beter op dreef. Uitbreidend
navertellen valt hem lichter dan creatief verbeelden. Overigens zijn de detaillerende episoden,
die hij om het Bijbelverhaal heenvlecht - de poging van de Baäl-priester om Gideons' vrouwen
tegen hem op te zetten; de krijgsraad in het vijandelijke legerkamp; de paniek in de nacht gelukkiger als vinding dan geslaagd in de uitwerking. Het ontbreekt Van Steenwijk aan
plastisch vermogen, en daarom heeft hij de neiging steeds weer gebruik te maken van
allocuties. Wellicht omdat dit daar het minst mogelijk was, is de beschrijving van de paniek
in het dal van Jisreël relatief het best geslaagd. Maar ook hier blijft de evocatie vaag. Zo
b.v. bij het gevecht tussen koning Tsalmuna en de Arabische hoofdman die hij voor Gideon
houdt:
Die woeste helden, door een' zelfden waan bedrogen,
Met vloek op vloek elkaêr dolzinnig aangevlogen,
Beproeven 't scherpe staal op helm en beukelaar.
Hun krachten groeijen in 't verdubblen van 't gevaar.
5 De kans is lang gelyk, de zege twyfelachtig,
En 't weêrzydsch grimmig hart zyn trotse spyt niet magtig.
Het strydend paar, in 't einde aêmechtig, afgemat,
Alom uit wond op wond met eigen bloed bespat,
Treft nu, hoe fel verstoord, elkaêr met flaauwer slagen;
10 Gelyk een holle zee, na buldrende onweêrvlagen,
Met minder krachten slaat op 't scheurend strandgebergt'.
De Schrik, in dezen stryd door beider moed getergd,
Verwint den Arabier; doet, bij ontelbre lyken,
Dien trotsen oorlogsman in 't bloedig stof bezwyken
15 Voor 't staal van Tsalmuna, dat hem den doodsteek geeft.
(blz. 114)

Dat is een typisch gemeenplaatsige beschrijving van een conventioneel tweegevecht, zonder
enige spanning en zonder verrassende momenten! De dichter heeft zich geen reële
voorstelling van het gebeuren gemaakt, maar debiteert plichtmatig de cliché's die bij zo'n
geval gebruikelijk zijn. Hoe kenmerkend dit voor hem is, blijkt nog duidelijker uit zijn poging
een beeld op te roepen van het idyllische dal van Jisreël vóór de inval der vijanden. Alles,
wat tot de idylle behoort, wordt opgesomd. Maar het blijft alles náást elkaar staan, zonder
samenhang:
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De zwangre korenäir versierde, aan dezen kant,
Met onwaardeerbaar goud het vruchtbaar akkerland:
Men zag, aan de andre zy', de purpren wyntros gloeijen,
En ginder by de pers de rype sappen vloeijen.
5 De blyde veldeling vergaêrde vetten room,
In schaduw van den palm- olyf- en vygeboom.
(blz. 98)

Van Steenwijk is te veel een gevangene van zijn lectuur om als dichter nog zichzelf te kunnen
zijn.

§ 7. Conclusie
Het interessante van de Gideon ligt in de bewuste poging van de dichter zo dicht mogelijk
aan te sluiten bij het model van de Henriade. Maar Van Steenwijk heeft bij zijn opzet
onvoldoende rekening gehouden met het feit, dat het Bijbelse epos zich in zijn verhouding
tot de behandelde stof wezenlijk onderscheidt van het profane, zodat structuur- en
verbeeldings-elementen niet zonder meer transferabel zijn. Vrijwel alle zwak- en
onhandigheden van het epos laten zich terugbrengen tot dit vitium originis. Met name geldt
dit voor het niet functioneren van Voltaire's merveilleux allégorique in Bijbels verband.
Dit ernstige tekort wordt niet gecompenseerd door een sterk dichterschap. Het vers van
Van Steenwijk berust grotendeels op technische vaardigheid, vernuft en belezenheid; het
mist zowel bewogenheid als beeldende kracht.
Tegenover al deze bezwaren valt alleen te stellen, dat het epos zijn samenhang en zin
behoudt, en op zijn eigen peil vrij gelijkmatig naar het einde verloopt. Bovendien is het vanaf
de derde Zang heel redelijk leesbaar als Bijbelvertelling. Op deze erkenning heeft de dichter
bij wijze van troostprijs toch wel recht.
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Hoofdstuk XX
Duim en Snakenburg in de marge van het Bijbelse epos
1752? 1753
§ 1. Inleiding
Op zichzelf staan Jakob den Aartsvader van Fred(e)rik Duim (1752?) en Het leven van Jozef
door Hendrik Snakenburg (1753) te veel in de marge van het Bijbelse epos om meer dan
een summiere vermelding te rechtvaardigen. Het werk van Duim kan geen poëzie meer
worden genoemd, en dat van Snakenburg werd door de dood van de auteur te vroeg
afgebroken om zekerheid te bieden omtrent de uiteindelijke vorm. Juist of mede daardoor
illustreren deze ‘epen’ echter op treffende wijze een tweetal verschijnselen, die te typerend
zijn voor de geschiedenis van het genre om er niet de aandacht op te vestigen. Daarom is
het nodig, uitvoerig genoeg op de Bijbelproducten van Duim en Snakenburg in te gaan om
die verschijnselen duidelijk naar voren te doen komen.
Dat dit in een gezamenlijk hoofdstuk gebeurt, is in de eerste plaats een gevolg van de
toevallige omstandigheid dat de twee boeken ongeveer ter zelfder tijd verschenen. Daarnaast
heb ik de overweging laten gelden dat zij gedeeltelijk hetzelfde onderwerp behandelen (de
geschiedenis van Jozef komt ook bij Duim voor) en dat in beide gevallen de auteurs bij het
schrijven ouder waren dan zeventig jaar.

§ 2. Frederik Duim: ‘Jakob den Aartsvader’
Vermoedelijk is het boek van Duim in 1752 verschenen. Helemaal zeker is dit echter niet,
want het jaar van uitgave wordt nergens vermeld. De graveur Jacob Folkema (1692-1767)
heeft evenwel onder de beide platen, die hij heeft bijgedragen, behalve zijn naam ook het
jaar van vervaardiging aangegeven. Voor het portret van de auteur - naar een schilderij van
J. Wyenberg - is dit 1751, voor het frontispice 1752. Op grond daarvan wordt verondersteld
dat het boek in dat laatste jaar het licht zal hebben gezien, maar het zou ook iets later
geweest kunnen zijn. - Het titelblad kondigt aan:
Jakob // den // Aartsvader. // Behelzende 's Mans levens Gevallen, en die van
zyne // Kinderen, // In Zestien Verdelingen, in Dichtmaate Beredeneert // door //
Fredrik Duim. // vignet // Gedrukt voor den Autheur. // Te Amsterdam, // Op de
Noortzyde van de Bloemgraft, voorby de // leste Dwarsstraat.
Het werk is met zorg in quarto-formaat uitgegeven. Het frontispice stelt Jakob voor, met
de Jakobs-ladder waarvan hij droomt (Genesis 28:12); als tegenhanger staat op het voetstuk
van de afbeelding de verering van ‘'t Os-Beest’ (de stier Apis) weergegeven. Op de bladzijde
naast de plaat is een ‘Verklaringe der Tytel prent’ opgenomen. Deze bestaat uit 30 gekruist
rijmende alexandrijnen en is kennelijk geschreven door Duim. - Tussen voorwerk en tekst
is het portret van de dichter geplaatst, met vermelding ‘Oud 77 Jaren’. - Ongetwijfeld met
het oog op de ongewone lengte
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van het werk werd in het tekstgedeelte het aantal versregels per bladzijde opgevoerd tot
veertig. Hoewel de leesbaarheid er nauwelijks door wordt geschaad, doet dit toch enige
afbreuk aan het uiterlijke aspect van het boek.

De auteur
Over de persoon van Frederik Duim is weinig bekend, al heeft hij bijzonder veel geschreven.
In het N.N.B.W. komt hij niet voor. Het Biographisch Woordenboek van A.J. van der Aa
noemt hem wel, maar vermeldt meer titels dan feiten. Dank zij de vriendelijke medewerking
van de Gemeente-archivaris van Amsterdam, Mevrouw Dr. W.C. Pieterse, aan wie ik daarvoor
nogmaals mijn dank betuig, kan ik meedelen dat hij op 9 november 1673 te Amsterdam in
de Oude Kerk werd gedoopt, en op 16 april 1754 in diezelfde kerk is begraven. Hij was
schuiermaker van beroep en daarnaast toneelspeler. In 1711 begon hij met een drukkerij,
die na een vijftal jaren door zijn zoons werd voortgezet; de leiding berustte bij Isaäk Duim
de Jonge (1697-1780), befaamd als toneelspeler en sedert 1733 ook drukker van de
1
schouwburg. Het bestaan van deze drukkerij maakte het Frederik mogelijk, zijn talrijke
pennevruchten in eigen beheer op de markt te brengen. Het adres op het titelblad van de
Jakob is dat, waar hij de laatste jaren van zijn leven heeft gewoond.
Achter de tekst van Duim's epos vindt men een ‘Register der boeken van den Autheur,
Die by den zelve te bekomen zyn’. De lijst omvat niet het volledige werk van deze
veelschrijver, maar telt toch nog 23 titels. Er worden drie groepen onderscheiden: poëzie,
toneelstukken en proza. De omvangrijkste daarvan is de tweede, met 13 opgaven; in onze
literatuur-historie is Duim dan ook, bij name althans, het meest bekend als toneeldichter.
Enige aandacht trok hij met zijn kritiek op Voltaire's treurspel Zaïre, waartegenover hij een
eigen verbeterde versie stelde: Zaïre, Bekeerde Turkinne. Lessing heeft hem in zijn
Hamburgische Dramaturgie om die kritiek geprezen, maar de ‘misslungene Verbesserung’
2
onomwonden afgewezen. Van Duim's verdere werk noem ik alleen nog De Psalmen Davids,
Nieuw Berymt, een van de vele pogingen uit de 17de en 18de eeuw om de berijming van
Datheen door een betere te vervangen.

Berecht aan den Lezer
Het voorwerk bevat slechts een uitvoerig Berecht aan den Lezer van tien bladzijden, dat
voor de geschiedenis van het Nederlandse epos meer belang heeft dan de tekst die erdoor
wordt ingeleid. Duim vat hier namelijk de kritiek samen die tegen Abraham de Aartsvader
werd aangevoerd, om te verklaren waarom hij zich in de Jakob niet naar het voorbeeld van
Hoogvliet heeft gericht. Daarmee geeft hij ons echter tevens zicht op een stuk achtergrond
in de ontwikkeling van het Bijbelse sub-genre.
Het begin van Duim's uiteenzetting is te karakteristiek om niet in zijn geheel te worden
geciteerd. Men lette erop, hoe hij zichzelf tekent als de argeloze dichter die

1

2

Enkele verspreide gegevens over Frederik Duim, alsmede een genealogische tabel, vindt men in het
artikel van S.A.C. Dudok van Heel, Bij het toneel in de 18e eeuw, de tonelisten families Van der Sluys
en Duym, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum LXII (1970), blz. 111-130 (tabel: blz. 118;
Frederik Duim: blz. 125-126).
Zie voor dit alles: Chr. van Schoonneveldt, Over de navolging der klassiek-fransche tragedie in
nederlandsche treurspelen der achttiende eeuw, diss. Groningen (Doetinchem 1906), blz. 111-119,
189-199, 200-208. - Opmerking verdient, dat Duim niet uitging van de Franse Zaïre, maar van de
Nederlandse vertaling door Govert Klinkhamer (zie boven, blz. 171 en 416).
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uit literaire bewondering voor de Abraham van plan was in zijn eigen epos het voorbeeld
van Hoogvliet te volgen, maar nog bijtijds door een theologische kennis daarvan werd
weerhouden. In hoeverre hij de werkelijkheid heeft gestileerd, valt niet na te gaan; op het
effect berekend is zijn verhaal in ieder geval echter wel!
't Heeft my gelust, (waare het mogelyk), in de schaduwe van het helderstralende
Poeëtische Licht des Heeren Arnold Hoogvliet, (alomme uitschitterende in zynen
Abraham den Aartsvader, een werk, om zyne verhevene Gedachten;
Gelykenissen; Zinspelinge; met Poeëtische bewoordingen, alomme beroemt en
geprezen,) Jakob den Aartsvader, Voor, In, en na zynen Geboortens stont, tot
zynen doot, in zyne omzwervinge te volgen; om dus te beschouwen zyne
Levensgevallen, en die van zyne Kinderen.
Ik hebbe myne gedachten, in opzichte van dit werk, aan eenige Theologische
Kenners, en Liefhebbers der Poeëzye meede gedeelt, maar, ik hoorde met
verwonderinge, een van die Heeren vragen, of ik meede eenen Bybelschen
Roman wilde schryven? ik zeide Neen, en dat myne meninge was Bybeltaale in
Bybelstoffe te spreken, waarop dien Heere zeide, ga dan voort, maar wacht u,
buiten den Bybel, met valsche verzieringen u af te sloven, waar van het werk,
genaamt Abraham den Aartsvader, vol is; volg hem na in zyne sierelyke
bewoordinge, wanneerze naturelyk zyn, en zinspelingen, die gegront zyn in den
Bybel; en gebruik eenen klaare, zuivere, en verstaanbaare Schryfstyl, opdat den
Leezer weete en verstaat wat gy zegt.
Ik zeide, wel aangemerkt te hebben, in het werk van Abraham den Aartsvader,
verscheidene aanstotelykheden, doch die den Heere Hoogvliet noemt Poeëtische
vryheden; wenschte derhalven te zien, wat aanmerkingen zyn Edele in dat werk
gemaakt hadde, wel aan, zeide dien Heere, wy zullen het Boek inzien, en de
aanstotelykheden tonen.
Dan volgt het requisitoir tegen Hoogvliet. Dat is geen eigen werk van Duim. Hoewel hij
verzuimt dit te vermelden, heeft hij hier kennelijk de kritische uiteenzetting ingelast, die door
zijn theologische raadsman (voor dit doel?) was opgesteld. In hoeverre de veelszins slordige
stijl en de enkele onduidelijkheden aan de oorspronkelijke schrijver moeten worden
toegeschreven dan wel het gevolg zijn van door Duim aangebrachte bekortingen, valt niet
na te gaan. Maar in de gedeelten, waar de kritikus in de eerste persoon spreekt, is duidelijk
de theologant letterlijk aan het woord gebleven. Ook de stekelige spot, die hier en daar in
het betoog doorklinkt, stamt ongetwijfeld rechtstreeks uit zijn pen.
De tien gevallen, die worden besproken, vormen uiteraard slechts een bloemlezing uit de
‘aanstotelykheden’ van de Abraham. Maar zij zijn met genoeg zorg gekozen om duidelijk te
maken wat de kritikus bedoelt. In het algemeen komen zijn bezwaren er steeds weer op
neer, dat Hoogvliet de Bijbelse gegevens heeft aangevuld met bijzonderheden en episoden
van eigen vinding. Daarmee wordt tekort gedaan aan het Heilige: ‘Verdichtzelen, in eenen
Waerelschen Roman zyn behaachelyk, maar te laag en te laf in waarachtige Bybelstoffe’.
Waartoe dient b.v. de uitvoerige beschrijving van het Isisfeest, die Hoogvliet in zijn tweede
3
boek heeft opgenomen? Zelf beweert deze, dat hij het ware geloof stralender wilde doen
4
uitkomen door er het donker van de afgoderij tegenover te stellen. Maar dat is natuurlijk
onzin:

3
4

Zie boven, blz. 219 en 229.
Abraham de Aartsvader, blz. 38.
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heeft de zuivere Godsdienst geenen luister genoeg in zich zelve? moet dien
dienst den luister ontfangen van den Afgodsdienst? neen, het Goddelyke licht
heeft dien luister niet nodig, derhalven te vergeefs hier toe uitgedacht...
De werkelijke reden voor deze inlas was vermoedelijk, dat Hoogvliet zijn werk heeft willen
uitbreiden en verfraaien. Maar ‘wat raakt die dienst Abraham en Sara?’
Verderop drijft Duim's theoloog de spot met de navolging van Vergilius in de episode van
5
Abraham's strijd tegen Kedor Laömer: ‘In het vyfde Boek zietme de helden van Homeer en
Vergilius al leven, of herleven; hoe aardig drilt Abraham de Speer door de strot van Laömer...’
Op deze manier meende Hoogvliet de geschriften van Mozes te kunnen verbeteren! ‘... was
't niet genoeg, dat de Heere den arm van Abraham en zyne Knechten bestierden, om zyne
zorgelooze Vyanden ter neder te slaan?’
Opmerkelijk is de uitval naar de pastorale episode in het achtste boek, waar Hoogvliet de
6
vreugde om de geboorte van Isaäk beschrijft. Hier wordt hem niet (alleen) het uitbreiden
van de Bijbeltekst verweten, maar het oneigenlijk gebruik van woorden in dichterlijke taal!
In de bewuste episode laat hij het vee huppelen en springen, de dieren luisteren, de wind
oren krijgen, bossen en heuvelen juichen enz. Zulke uitdrukkingen - aldus de kritikus - treft
men ook in de Bijbel aan, maar daar met reden; wij weten immers ‘dat alle die benamingen,
eenen Profetischen zin hebben, waarop zy zinspelen.’ Als Hoogvliet ‘dien Profetischen
Geest’ óók heeft, moet hij maar eens duidelijk maken wat hij met zijn dichterlijkheden bedoelt:
anders moet men al zulke bewoordingen, waar van zyn werk vol is, aanmerken
als Poeëtische Leugenen, die men dulden zoude in eenen Roman van ongeweide
[sic] schriften, maar niet in Bybel stoffe...
7

Het felst is uiteraard de afwijzing van Hoogvliet's Hemelraad. Daarmee ging de dichter
alle perken te buiten! Hoe kan men God, die een Eenheid is, voorstellen in vergadering met
Zijn Eigenschappen?
't is onmogelyk zulke verdichtselen, door onwetenheit te vormen, van ymant die
slegts de minste kennisse van Godt en zyne Bestieringe heeft; 't is dan alleen
onbedacht verzonnen, om eenen valschen luister aan zyn werk te geven, maar
dat het gansche werk, hoe kunstig uitgedacht, ontluistert en ontsiert; heeft oit
eenen Heiden zotter gedachten gehad van zyne Goden, halve, onder, en minder
8
Goden? die men elk zyn bewint gaf, dan deeze valsche verzieringen zyn,
waarelyk uitgedacht ter bespottinge, hoon- en smaat des Christelyken Godsdienst;
of staat het eenen Poëet vry, valsche Glossen van Godt en zyne Eigenschappen
te maken, om dat de Heere Menschelyke Leden worden toegeschreven in zyn
9
Woort? men weete wat zulks betekent, en niet Eigentlyk, maar oneigentlyk moet
verstaan worden.
En wat voor zin moet men aan het overleg van een Hemelraad toekennen? God hééft immers
reeds ‘alles in zynen eenigen Eeuwigen Raadt besloten’, zodat er niets meer te beraadslagen
valt!
Het is niet moeilijk vast te stellen, uit welke hoek bij dit alles de wind waait. Hier

5
6
7
8
9

Zie boven, blz. 221 en 249 (sub 3).
Zie boven, blz. 223.
Zie boven, blz. 219 en 239-240.
halve, onder, en minder Goden: halfgoden, ondergoden en mindere godheden.
In zijn Voorberecht had Hoogvliet zich op dit voorbeeld beroepen; zie boven, blz. 230.
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is een verbeten fundamentalist aan het woord, die op de bres staat voor tittel en jota van de
Schrift, en daarom alle verbeelding en poëzie uit de Abraham veroordeelt als aantasting
van Gods Woord.
- Na de philippica van zijn adviseur neemt Duim, opnieuw zonder de overgang te markeren,
weer zelf het woord. Op grond van deze bezwaren, zo verklaart hij, heeft hij afgezien van
zijn plan naar het voorbeeld van Hoogvliet te werken, en
hebbe ik voorgenomen het Leven van mynen Aartsvader Jakop, zyne levens
gevallen, en die van zyne Kinderen, na de geschiedenisse, Redenerenderwyze,
in Dichtmaat te beschryven, my bepalende alleen aan den Bybel, als den
eenigsten Regel ter navolginge, om op geene klippen, door eigene verzieringe,
te verzeilen, waarop de Roman schryvers zich veeltyds te barsten stoten, en
door zulke zogenaamde verhevene gedachten te vormen, in eene zee van
onwetenheit komen te vallen.
Hoe restloos Duim zich gewonnen gegeven heeft, blijkt vooral uit de sleutelwoorden van
deze conclusie. Hij zal zijn stof behandelen na de geschiedenisse, d.w.z. zonder aan de
Bijbelse gegevens iets toe te voegen of te veranderen, en Redenerenderwyze, d.w.z. in een
zakelijk betoog zonder de leugenachtige opsmuk van poëzie en dichterlijke taal.
Er komt in het Berecht nog een ander punt uitvoerig aan de orde. Aan dezelfde ‘Theologische
Kenners en Liefhebbers der Poeëzye’, met wie hij over de Abraham in discussie was geraakt,
had Duim ook de vraag voorgelegd, hoe zij dachten over de zevenjarige dienst van Jakob
10
voor Rachel en Lea. Volgens de Bijbel had Jakob zeven jaar Laban gediend, voordat hij
(door het bedrog van zijn schoonvader) Lea en een week later ook Rachel ten huwelijk
kreeg. Duim had echter uitgerekend, dat dit niet juist kan zijn. Als men uitgaat van de leeftijd,
die Jakob's kinderen bij bepaalde gebeurtenissen moeten hebben gehad, blijkt volgens hem
‘dat Jakob, met het aanvaarden van zynen dienst, zyne Vrouwen gegeven zyn om te
beslapen, en niet, na dat hy zeven jaren gedient hadde’. Met andere woorden: de aartsvader
kreeg zijn loon vooruit!
Het is begrijpelijk, dat Duim voor zijn afwijkende opvatting de approbatie van deskundigen
zocht. Maar hij werd teleurgesteld. Zo uitgesproken als het oordeel over Hoogvliet was
geweest, zo vaag bleven de antwoorden over de zeven jaar van Jakob. Duim had er niets
aan, en daarom besloot hij zijn eigen inzicht te volgen. Hij verantwoordt dit uitvoerig.
Zorgvuldig zet hij uiteen, waarom naar zijn mening zijn ‘bedenkinge met den zin van het
historische verhaal niet strydig is’. Maar daarmee wordt het feit niet weggenomen, dat hij
op het punt van Jakob's huwelijk afwijkt van de Bijbelse letter. Na het fundamentalistische
betoog over de Abraham doet dat vreemd aan. Duim is hier niet consistent! Enerzijds
conformeert hij zich aan de fundamentalistische opvatting ten aanzien van het Bijbel-epos,
anderzijds veroorlooft hij zich een stukje persoonlijke Bijbelkritiek.

De tekst
Eenzelfde inconsistentie kenmerkt de compositie van het eigenlijke dichtwerk. Het ene
ogenblik gaat Duim - soms haast uitdagend - tegen de traditie van het epos in, om er het
volgende toch weer bij aan te sluiten. Zo verdeelt hij zijn werk in ‘verdelingen’ in plaats van
‘boeken’, maar met de titel Jakob den Aartsvader stelt hij

10

Vgl. Genesis 29:18-28.
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het naast dat van Hoogvliet. Hij begint met een propositio die slechts het eerste gedeelte
van zijn stof aankondigt, en laat daarbij een invocatio achterwege; maar een paar bladzijden
verder onderbreekt hij zijn verhaal om alsnog uitvoerig Gods bijstand over zijn onderneming
af te smeken, waarbij hij terloops zijn volledige onderwerp vermeldt en tevens een uitval
doet naar de Hemelraad van Hoogvliet. Het meest opvallende is echter, dat hij in zijn narratio
- in strijd met de principes van het fundamentalisme - van de Bijbelse volgorde afwijkt door
mediis in rebus te beginnen, met het vertrek van Jakob naar Paddan-Aram om zich daar
onder de dochters van zijn oom Laban een vrouw te kiezen (vgl. Genesis 28:2); de
voorgeschiedenis wordt als verhaal-achteraf door Jakob aan zijn oom verteld.
Ook bij de geschiedenis van Jozef hanteert Duim een eigen dispositio van de Bijbelse
feiten. Wat er met Jozef gebeurt, nadat zijn broers hem als slaaf hebben verkocht, blijft
voorlopig onvermeld. Dat wordt eerst uitvoerig door Jozef zelf verteld aan de feestmaaltijd
die hij zijn vader aanbiedt na diens voorstelling aan Farao (Genesis 47:7-10). De situatie
loopt duidelijk parallel met die aan het begin van het tweede boek uit de Aeneis. Een dergelijk
onthaal van zijn vader en broeders door Jozef komt in de Bijbel niet voor; Duim volgt hier
kennelijk Vergilius op eenzelfde manier na als Hoogvliet in de episode van Abraham's overval
op Kedor Laömer had gedaan. In zijn Berecht had Duim de kritiek op deze episode
onderschreven; opnieuw blijken dus zijn theorie en zijn praktijk met elkaar in tegenspraak.
Er komt bij Duim in de geschiedenis van Jozef méér voor, dat niet aan de Bijbel ontleend
is. In de episode van de put valt duidelijk de invloed van Vondel's Joseph in Dothan te
herkennen. Duim heeft er nauwelijks letterlijk aan ontleend, maar hij geeft het verloop van
de gebeurtenissen precies zó weer als Vondel ze vertelt, met dezelfde rolverdeling tussen
11
de broers en dezelfde gespreksmotieven. Op eenzelfde manier, maar in mindere mate,
zijn er in de episode van Jozef en Potifar's huisvrouw reminiscensen aan Joseph in Egypten
te vinden.
Ik laat het bij deze enkele voorbeelden. Op grond van de beginselverklaring in het Berecht
hadden wij mogen verwachten, dat Duim van zijn Jakob een Bijbels epos op
fundamentalistische basis zou hebben gemaakt: een ‘geversificeerde Bijbelhistorie’, zoals
12
wij die in onze literatuur het eerst hebben leren kennen bij Koenraet Droste. Maar de oude
Amsterdammer heeft zich veel méér vrijheden ten opzichte van het Bijbelverhaal veroorloofd
dan met zijn uitgangspunt compatibel was. In hoeverre hij zich daarvan bewust is geweest,
valt niet uit te maken; ik vermoed echter dat de epische consequenties van het
fundamentalisme hem slechts vaag voor ogen stonden. Duim was tenslotte een man van
beperkte ontwikkeling en oppervlakkige kennis.
- Zoals steeds bij stof, die ontleend is aan de Boeken van Mozes, dringt zich ook hier de
vraag op, of de dichter gebruik heeft gemaakt van Willem Goeree's beroemde

11

Ik geef één voorbeeld. Duim vertelt als volgt, hoe Jozef van zijn veelkleurige rok beroofd en naar de put
gedreven wordt:

Men schimptte en spotte, ô ja, den Dromer mogt verkouwen,
Wanneer hy in den kuil zal leggen op den gront:
Voort, voort, schut uit den Rok, zwyg stille en snoer den mont,
Gy kunt in dezen Put van uwe Schoven dromen,
En Starren, Zonne en Maan, die ned'rig voor u komen.
(blz. 132)
12

Men vergelijke deze regels met Joseph in Dothan III, reg. 661-662, 674-675 (WB IV, 104-105).
Zie boven, blz. 132.
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13

standaardwerk Mozaize Historie der Hebreeuwse Kerke. Het antwoord luidt in dit geval
bevestigend. Onder meer bij de behandeling van de problemen, die worden opgeroepen
door de geschiedenis van Jakob's worsteling met de Engel in Pniël (Genesis 32:24-32),
blijkt Goeree op de achtergrond van Duim's beschouwingen te staan. En dat maakt indirect
duidelijk, waarom de dichter in het Berecht zo omstandig zijn opvatting verdedigt, dat Jakob
zowel Lea als Rachel ten huwelijk kreeg vóórdat hij Laban zeven jaar gediend had. De
mogelijkheid van een dergelijke opvatting wordt door Goeree zelfs niet genoemd; hij gaat
er zonder meer van uit, dat de Bijbel gelijk heeft en Jakob's huwelijk eerst na zeven jaar
dienst gesloten werd. Voor zover Duim wist, was zijn uitleg nieuw!
- Over de verzen valt niets anders te zeggen dan dat zij nergens uitkomen boven rijmelarij.
Ik geef één kort citaat ter illustratie. Het gaat daarin over de dood van Rachel:
De mond beweegde, maar 't geluit ‘er binnen smoord’,
't Gezicht verduisterde, en verstyfde, dootsche trekken,
Zich in haar aangezicht toen kwamen klaar te ontdekken,
't Harte eenigsins, doch flauw, noch wat beweging gaf,
5 Toen reeds de pols hield op te geven zynen slag.
In dezen stant lag zy met half geslotene oogen,
En na een' snik of twee is haar de Ziele ontvlogen.
(blz. 122)

In tegenstelling tot de qualiteit ligt de quantiteit van de verzen hoog. De zestien ‘verdelingen’
tellen er gezamenlijk bijna achtduizend!

§ 3. Hendrik Snakenburg: ‘Het leven van Jozef’
Op 16 januari 1750 overleed op 76-jarige leeftijd de rector van de Latijnse school in Leiden,
Hendrik Snakenburg. Deze was nooit gehuwd geweest, en zijn papieren kwamen volgens
testamentaire beschikking aan zijn oomzegger Mr. Theodoor van Snakenburg. In die
nalatenschap bevond zich een groot aantal gedichten, waarvan de meeste nooit waren
gedrukt. De neef besloot de beste daarvan voor uitgave te bewerken en ter nagedachtenis
van zijn oom in het licht te geven. Hij stierf echter reeds enkele maanden later, zodat het
plan op losse schroeven kwam te staan. Door toedoen van vrienden - onder wie de
boekverkoper en uitgever Samuël Luchtmans, bij wie de rector sinds jaar en dag had
14
ingewoond - werd tenslotte de Rotterdamse dichter Frans de Haes aangezocht en bereid
gevonden het editoriale werk op zich te nemen. Drie jaar later verscheen de posthume
uitgave onder de titel:
Poëzy // van // Hendrik Snakenburg; // uitgegeven door // Frans de Haes. // vignet
// Te Leiden, // By Samuel Luchtmans en Zoonen, 1753.
Het boek is een kloeke bundel van ruim 600 bladzijden in quarto en bevat een fraai portret
van de dichter, door I. Houbraken gegraveerd naar een schilderij van H. van der My uit 1715.
Luchtmans droeg het aan de weduwe van Theodoor van Snakenburg op; Frans de Haes
schreef een inleiding en verantwoording onder de titel ‘De Uitgever aen den Lezer’. Hoezeer
het geheel mede als een verdienste van de editeur werd beschouwd, blijkt uit het feit dat
drie van de vijf drempeldichten uit zijn vriendenkring stammen: die van Lucretia Wilhelmina
van Merken, Ds. K. Westerbaen en

13
14

Zie boven, blz. 228.
Zie boven, blz. 393-394.
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Nikolaes Versteeg. Alle drie hadden zij tien jaar tevoren ook voor De Haes' Poëtische
15
uitbreiding en bespiegeling van den Verloren Zoon een verwelkomend lofdicht geschreven.

De auteur
In zijn inleiding geeft De Haes een levensschets en karakteristiek van Snakenburg. Deze
was op 29 september 1674 te Leiden geboren als zoon van de predikant Isaäk Snakenburg
en Maria Mispelbolle. Na een studie in de oude talen werd hij verbonden aan de Latijnse
school van zijn vaderstad, waarvan hij in 1710 conrector werd. Tweemaal wees hij een
benoeming tot rector af, maar in 1740 liet hij zich tenslotte overhalen en bestuurde, ondanks
zijn leeftijd en afnemende lichaamskrachten, de school voortreffelijk tot zijn dood op 16
januari 1750. - De Haes tekent Snakenburg als een bijzonder hoogstaand man, een ware
Christen in woord en daad: ‘gelyk de Godvruchtigheid onzes Dichters uit deszelfs Vaerzen
alleszins helder is afstralende; zoo blonk de zelve met geen minder luister uit deszelfs
ganschen handel en wandel’. De dichtkunst beoefende hij voornamelijk als ontspanning van
zijn werk op school. Het grootste deel van de door De Haes uitgegeven verzen is van Bijbelse
of stichtelijke aard. Uit de Mengeldichten blijkt, dat hij daarnaast belangstelling had voor
historische onderwerpen en gevoelig was voor de natuur, met name voor de zee. Opmerking
verdient in dat laatste verband vooral het gedicht ‘Vermaek van het meeuwen schieten by
16
buijig weder aen zee’ (blz. 282-283).

‘Het leven van Jozef’
Onder de poëtische manuscripten van Snakenburg vond De Haes ook fragmenten van een
Bijbels epos:
zes byzondere Stukken, behelzende een groot gedeelte des Levens van Jozef,
't geen de Heer Snakenburg waerschynlyk voornemens geweest is, by eenige
Afdeelingen, of Boeken, geheel in vaerzen te brengen; doch welk voornemen,
door den dood, schynt gestremd te zyn.
De dichter is blijkbaar in het zesde boek blijven steken; dat is korter dan de vijf voorafgaande
boeken en breekt ongelukkig af op het moment dat Jozefs broeders voor de tweede maal
om koren naar Egypte vertrekken, ditmaal met Benjamin (Genesis 43:15a).
De Haes heeft deze zes stukken tot één geheel samengevoegd en als Het Leven van
Jozef, Onvoltooid Dichtstuk met een aparte Franse titel achter in de bundel opgenomen (blz.
477-604). Dat heeft hem overigens veel werk gekost:
De twee Eersten dezer zes Boeken waren, gelyk meest alle de Vaerzen onzes
Dichters, reeds in 't net overgeschreven; doch de andere of laetste vier Boeken
vonden wy nog in dier voegen, als zy den Dichter, by den eersten inval, uit de
penne gevloeid waren; waerom wy zeer veel moeite gehad hebben, om de zelven
zoo ver te brengen als ze nu zyn...

15
16

Zie boven, blz. 395.
Voor Hendrik Snakenburg als natuurdichter zie men: Th.J. Beening, Het landschap in de Nederlandse
letterkunde van de Renaissance, diss. Nijmegen (Nijmegen z.j. [1963]), blz. 410-415. Daar wordt ook
het grootste deel van het gedicht op het meeuwen-schieten geciteerd. In een volgende paragraaf wijdt
Beening eveneens aandacht aan Theodoor van Snakenburg (blz. 415-418).
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De laatste vier boeken werden dus door de editeur grondig onder handen genomen. Maar
er is geen enkele mogelijkheid om na te gaan, hoe ver diens bemoeienissen met de tekst
zijn gegaan. Heeft hij de verzen van Snakenburg enkel verbeterd en gepolijst? Of heeft hij
losse fragmenten gerangschikt en tot een samenhangend geheel aaneengebreid? Heeft hij
bepaalde aanzetten, waarmee hij geen raad wist, wel eens geschrapt of grotendeels
herschreven? Wij kunnen naar het antwoord op deze vragen slechts gissen. Maar de
formulering van De Haes rechtvaardigt het vermoeden, dat hij méér heeft gedaan dan alleen
maar een voorlopige tekst polijsten. Wij dienen daarmee rekening te houden bij het trekken
van conclusies uit de overgeleverde tekst.
Zelfs ten aanzien van de eerste twee boeken, die ‘reeds in 't net overgeschreven’ waren,
mogen wij er niet van uitgaan dat De Haes ze onveranderd gelaten heeft. Zoals hij
nadrukkelijk meedeelt, heeft hij alles wat hij uitgevenswaardig keurde met zorg beschaafd.
Wat hij daaronder verstond, zegt hij er bij: ‘het zwakke der uitvoeringe hier en daer
ondersteunende, het vlekkerige der Tale zuiverende, en de spelling, zoo veel ons doenbaer
was, zich zelve gelyk makende’. Deze schoolmeesterlijke behandeling is dus ook aan de
eerste twee boeken van de Jozef ten deel gevallen. De structuur zal hier in het algemeen
wel onaangetast gebleven zijn, maar ‘ondersteuning van het zwakke der uitvoeringe’ is toch
nog een vrij rekbaar begrip.

Het exordium
De inzet van het epos wijkt sterk van het gebruikelijke af. Bij een classicus als Snakenburg
is het uitgesloten, dat hij zich daarvan niet ten volle bewust geweest zou zijn. Hij moet dus
opzettelijk de enigszins badinerende vorm van zijn propositio gekozen hebben:
Is dan uw sterke drift, myn Zangster, niet te teuglen,
En moet gy meê van grond, op laeg beproefde vleuglen;
Ja, als een arends jong, gestegen in de lucht,
U eens verlustigen, in een verheven vlucht,
5 Om daer, in 't vrye ruim, het puik der Jongelingen,
Om Jozef, Jacobs Zoon, als Vorst en Heer te zingen?
Wel aen vermeetle lust, ik vier u bot en toom...
(blz. 477)

De dichter doet dit slechts met schroom, want hij vreest voor mislukking. De ijver echter
dringt hem:
Geen nood, roept de yver, neen, wy zyn te wel beraden.
't Geschied slechts tot vermaek. Mislukt het, wat kan 't schaden?
(blz. 477)

De invocatio sluit daarbij aan. Snakenburg vermeet zich niet voor zijn onbelangrijke werk
de hulp van God te vragen; hij bidt alleen de waarheid getrouw te mogen blijven
overeenkomstig het Woord. Zijn gebed is gericht tot het ‘Ongenaekbaer wezen // Van Gods
onkenbren Geest’ (blz. 478), een vrij cryptische omschrijving van de Heilige Geest.
Gezien de persoonlijkheid van de dichter is er geen enkele reden aan de oprechtheid van
deze inzet te twijfelen. Hij schreef - zoals De Haes meedeelt - zijn poëzie slechts voor zichzelf
en ‘sommigen zyner gemeenzaemste Vrienden’, zonder aan uitgave ook maar te denken.
Voor die vrienden was het maar half serieuse exordium bedoeld: zij moesten vooral niet te
veel van zijn overmoedige onderneming verwachten.
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Begin mediis in rebus
Snakenburg begint zijn narratio op het ogenblik, dat Jozef als slaaf in Egypte komt en door
Potifar wordt aangekocht. Dat is dus overeenkomstig de traditie van het epos een begin
mediis in rebus. Wat daaraan voorafging, wordt in het tweede boek als verhaal-achteraf
door Jozef in het tuchthuis aan zijn mede-gevangenen verteld. Op zichzelf is dit een dispositio
die alle waardering verdient. Maar het verhaal van Jozef is te veel een stuk Bijbelhistorie
geworden om in de veronderstelde context te passen. De verteller begint bij de grote daden
van zijn overgrootvader Abraham, vermeldt kort zijn grootvader Isaäk, en gaat dan minutieus
in op het dubbel-huwelijk van zijn vader Jakob met Lea en Rachel. Het is duidelijk, dat de
dichter meer aan zijn eigentijdse lezers heeft gedacht dan aan de Egyptische
17
mede-gevangenen van Jozef, voor wie al die namen geen betekenis kunnen nebben gehad.
Datzelfde bezwaar doet zich, hoewel in mindere mate, ook gelden, als Jozef vertelt hoe zijn
broeders hem als slaaf hebben verkocht; er wordt stilzwijgend vertrouwdheid verondersteld
met de personen die worden genoemd. Overigens is dit een levendige en boeiende episode,
18
niet in de laatste plaats omdat Snakenburg - evenals Duim - ze vertelt naar het voorbeeld
19
van Vondel in Joseph in Dothan.
Zowel het effect van een begin mediis in rebus als de zin van het verklarende
verhaal-achteraf worden echter praktisch te niet gedaan, doordat Snakenburg aan zijn
narratio een inleiding van 22 regels doet voorafgaan, waarin de geschiedenis van Jozef tot
diens komst in Egypte wordt samengevat! Ik kan voor deze vreemde manier van doen geen
bevredigende verklaring vinden; als classicus zal Snakenburg heus wel hebben geweten
dat zij structureel niet te verdedigen viel. Wilde hij misschien nogmaals onderstrepen, dat
hij zijn epische vormgeving niet al te serieus nam? Of heeft Frans de Haes misschien van
elders een los fragment ingevoegd?

Het merveilleux
In de eerste drie boeken komt een paar maal een korte merveilleuse episode voor. Van een
samenhangend bovennatuurlijk geheel is echter geen sprake. Elk geval staat op zichzelf.
Boek I. Er waakt een door God afgezonden Engel over Jozef. Deze wekt in Potifar
vertrouwen in zijn slaaf, zodat hem de zorg voor het huis wordt toevertrouwd. Maar Satan
loert op de kans, Jozef ten val te brengen. Hij zoekt en vindt daarvoor steun bij ‘een ander
helsch gebroed’: de Egyptische god Ammon, die indertijd Cham tot

17

Een gelukkige uitzondering vormt de nadruk, die Snakenburg legt op Abraham's verblijf in Egypte en de
schaking van Sara door Farao, met de conclusie:

Gewis, doorzocht men eens de boeken van dit Hof,
Men vond daer menig stuk gemeld, tot Abrâms lof.
(blz. 500)
18
19

Zie boven, blz. 460.
Ik geef twee voorbeelden van duidelijke beïnvloeding. Uit de put riep Jozef wanhopig om Ruben: ‘Ook
riep ik, Ruben ach! ach Ruben! Ruben, hoor! // Leen aen een' Broêr, in nood, toch een meêdoogend oor’
(blz. 516). Vgl. Joseph in Dothan III, reg. 790 en IV, reg. 957-960 (WB IV, 111 en 120).
Bij de verkoop wordt Jozef door zijn toekomstige meesters eerst onderzocht:

Men deed my gints en weêr, dan ras, dan langsaem, treden,
Dan loopen, dan weêr staen: men voelde my de leden,
Of ergens ook gebrek mogt schuilen, dat de hoop
Van winst des koopers kon verydlen, met den koop.
(blz. 517)
Vgl. Joseph in Dothan IV, reg. 1031-1037 (WB IV, 123).
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oneerbiedigheid tegenover Noach had gebracht ‘En had zyn' naem ontleend van den
vervloekten Cham’. Satan zal Jozef, Ammon Hyempsar verleiden. De Egyptische god zorgt
ervoor, dat Potifar veel van huis moet zijn en zijn vrouw alleen laten. Satan bestookt Jozef
met wulpse dromen, maar deze wordt daarvan verlost door zijn Engel en zoekt steun in het
gebed. (blz. 481-484)
Boek II. Hier kan eigenlijk niet van een episode worden gesproken; het gaat slechts om
een zinspeling. In het verhaal aan zijn mede-gevangenen zegt Jozef dat dezelfde ‘helsche
booze Geest’, die zijn broeders tegen hem had opgezet, hem ook in het huis van Potifar
heeft belaagd, (blz. 521)
Boek III. God, gezeten op Zijn troon en omstuwd van Engelen, zendt een van hen naar
Egypte om Farao de droom van de vette en de magere jaren te doen dromen. De Engel
blaast de slapende vorst de dromen in en keert dan naar de hemel terug, (blz. 534-535)
In Boek I lijkt het even, of wij een merveilleux mogen verwachten dat het gehele epos
beheerst, met God en Satan als drijvende krachten achter de gebeurtenissen op aarde.
Maar de bovennatuurlijke motieven worden onmiddellijk weer losgelaten. In het vervolg van
het eerste boek, waar Jozef het slachtoffer wordt van Hyempsar's wellust, spelen Satan en
Ammon evenmin een rol meer als Jozef's schutsengel. In Boek II wordt Satan door Jozef
genoemd in verband met zijn lotgevallen in Dothan, maar in het eigenlijke verhaal daarvan
20
komt geen merveilleuse figuur voor. In Boek III tenslotte staat de descent from heaven
helemaal los van het vorige merveilleux; het gaat daar om een op zichzelf staande
ornamentiek, die als nevenfunctie heeft, te doen uitkomen dat God achter de dromen van
Farao staat.
Zowel de samenspanning van Satan en Ammon in Boek I als de descent from heaven in
Boek III zijn bijzonder weinig plastisch en allerminst overtuigend; zij lagen de dichter kennelijk
niet. Opvallend is overigens het onderscheid dat hij blijkbaar maakt tussen het werkterrein
van Satan en dat van Ammon. De eerst belaagt slechts Gods uitverkorenen, de heidense
Hyempsar wordt overgelaten aan haar eigen afgod(en).
- Na Boek III komt er in Snakenburg's Jozef geen merveilleux meer voor. Al bij al krijgen
wij de indruk dat de dichter het Wonderbaarlijke aanvankelijk wel gewild heeft, maar er in
de praktijk niet goed raad mee wist en er tenslotte in arren moede van heeft afgezien. Of
was hij van plan later alsnog enkele merveilleuse episoden toe te voegen aan de gedeelten,
die hij na het derde boek geschreven had? Het eerste is verreweg het waarschijnlijkst, maar
het tweede mag - gezien de uiterlijke manier, waarop het Wonderbaarlijke in de Boeken I
en III werd gehanteerd - niet helemaal worden uitgesloten. Tenslotte weten wij niet, hoe de
(klad-)tekst van Snakenburg er precies uitzag, voordat Frans de Haes die voor de druk ging
bewerken.

Detaillering van het Bijbelverhaal
Anders dan in de merveilleuse ‘verbeeldingen’ weet de dichter in de weergave van Bijbelse
gebeurtenissen over het algemeen levendig en boeiend te zijn. Vaak verrast hij door een
tekenend detail of een knappe beschrijving. Zo struikelt Potifar bij het betreden van zijn huis,
als zijn vrouw daar op hem wacht om zich over Jozef te beklagen: een malum omen (blz.
489). Even verder weerhoudt Hyempsar er haar man van, Jozef onmiddellijk ter dood te
laten brengen. Dat zou een te gemakkelijke straf voor zulk een boosdoener zijn; hij hoort
thuis in een kerkerhol,

20

Zie Deel I, blz. 9, noot 20.
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Om daer, bestreên van spyt, van armoê, smert en pynen,
Gestaeg in vrees voor straf, zich langsaem dood te kwynen.
(blz. 494)

Vooral in het eerste boek komen dergelijke verrassingen voor. Daarnaast noem ik echter
ook de beschrijving van de overvloed in Egypte gedurende de vette jaren (blz. 561-562),
21
met als tegenhanger die van de zengende onvruchtbaarheid in de magere (blz. 568); het
detail van de luchtdichte kelders, waarin Jozef het graan ter bewaring laat opslaan (blz.
563-564); de tekening van het ‘Voorraedhuis’, waar Jozef in volle staatsie toezicht houdt op
de verkoop van koren aan allen die er behoefte aan hebben (blz. 576). Snakenburg stelt
zich alle bijzonderheden heel concreet voor, en hij beschikt over genoeg historische kennis
om dat op feitelijke basis te kunnen doen.
Waar hij die kennis vandaan haalde, valt niet precies aan te geven. Als classicus was de
dichter belezen genoeg om niet van een enkele bron af te hangen. Naast de Bijbel en Flavius
Josephus zal hij ongetwijfeld ook Goeree's Mozaize Historie der Hebreeuwse Kerke hebben
geraadpleegd, al heb ik geen bewijzen gevonden dat hij daaraan iets ontleend heeft.
Daarentegen meen ik als vaststaand te mogen aannemen, dat Snakenburg's kennis omtrent
de Egyptische goden direct of indirect - waarschijnlijk het eerste - berust op De theologia
gentili van Gerard Vossius (Amsterdam 1641). Volgens de dichter ontleende de god Ammon
(Hammon) zijn naam ‘van den Vervloekten Cham’ (blz. 482) en was de stier Apis
oorspronkelijk een symbool voor Jozef's voorbeeldig landsbestuur (blz. 558). Beide
opvattingen vinden wij bij Vossius terug: de eerste in lib. I, cap. 27, blz. 197 en cap. 32, blz.
239; de tweede in lib. I, cap. 29, blz. 214.

Het vers
Ondanks zijn veelszins levendige verteltrant kan Snakenburg toch geen dichter van enige
betekenis worden genoemd. Kenmerkend voor zijn poëzie is een rustige breedvoerigheid,
in een behoorlijk verzorgde en weinig opgesmukte dichterlijke taal. Er komen inzinkingen
22
voor, maar het gemiddelde ligt op een redelijk peil. Als voorbeeld geef ik de beschrijving
van de droogte in de zeven magere jaren:
Een zengende Oostenwind, gestookt in 't laffe Zuiden,
Verschroeit het gansche veld, in planten en in kruiden.

21

22

Een tweede, vrijwel analoge beschrijving van deze onvruchtbaarheid vindt men als het allerlaatste gedeelte
van Boek VI (blz. 603-604), waar zij niet erg op haar plaats lijkt. De verklaring zou kunnen zijn, dat Frans
de Haes een variant van de beschrijving tussen de papieren had aangetroffen en deze, zonder ze als
zodanig te herkennen, zo goed mogelijk een plaats heeft gegeven aan het slot van Boek VI.
Een extreem geval doet zich voor in het verhaal van Jozef aan zijn mede-gevangenen. Als Lea zonen
aan Jakob schenkt en Rachel onvruchtbaar blijft, zo vertelt hij, besluit de laatste

uit haar dienstmaegd, in den nood,
Een kind van Jacobs min te koestren, op haer' schoot,
Dat zy, als Erfgenaem van 't hare, zou onthalen,
En, als een tegenpand, voor Lea's oog doen pralen.
Dit lukte wel, en Dan en Naftali in 't eerst
Vermeerden Jacobs huis, en Rachels vreugd, op 't zeerst.
Maer Lea toefde niet, in dit geval, verbolgen,
En deed haar dienstmaegd ook dit zelfde voorbeeld volgen,
Dus werden Jacob, Gad en Azer, toen ter tyd,
Uit Zilfa, Lea's maegd, geteeld, tot Rachels spyt.
(blz. 504)
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Het koorengraen, geroost, verstikt in 't eerste gras.
't Word in de klei gedroogd, en dyt tot geen gewas.
5 Of, zoo de kracht van 't zaed den grond weet door te breken,
En 't spillende gewas in halmen op te steken,
't Zyn stopplen, zonder groen, en uitgedroogd tot kaf,
Dat noit tot koren zwol, en nimmer voedzel gaf.
Het vee vind loof, noch gras. Geen melk is by de koeien.
10 Men hoort het kalf om 't zog; het rund om voedsel loeien.
Al, 't geen men ziet op 't veld, is van de zon verbrand,
Verzengd, en afgeschroeid, en ligt verdord op 't Land.
Men ziet geen bezigheên van drokken oogsttyd nadren;
Geen voorraed op het veld, of in de schuur vergadren.
(blz. 568)

Ondanks zijn onvoltooidheid telt de Jozef toch altijd nog 3328 versregels.

§ 4. Conclusie
Uit het werk en vooral uit het Berecht van Frederik Duim gaan wij beter begrijpen, waarom
Abraham de Aartsvader bij voortduring zo weinig invloed had op de verdere ontwikkeling
van het Bijbelse epos. De bewondering voor het poëtische resultaat van Hoogvliet had de
principiële bezwaren tegen zijn vrije behandeling van Schriftuurlijke stof niet weggenomen.
Bij Duim zagen wij deze bezwaren leiden tot een formele, zij het weinig consequent
doorgevoerde terugkeer tot het fundamentalistische Bijbel-epos van vóór 1728. Een dergelijke
spectaculaire overgang blijft natuurlijk een uitzondering, maar is daarom niet minder een
symptoom. Er blijkt uit, hoe actueel het oude probleem nog altijd was. En het maakt opnieuw
duidelijk, waarom Paradise lost hier te lande geen weerklank kon vinden.
De onvoltooide Jozef van Hendrik Snakenburg - althans zoals deze door Frans de Haes
werd geëditeerd - is een aarzelend en wat stuntelig opgezet Bijbel-epos, dat vanaf het derde
boek overgaat (verloopt) in een breed-uitweidende ‘geversificeerde Bijbelhistorie’. Hoe dat
komt, is gemakkelijk te zien. De dichter is niet uitgegaan van een concept, waarin het
merveilleux een integrerend onderdeel van zijn epos uitmaakte. Hij heeft getracht op plaatsen,
die zich daartoe leenden, aan het Bijbelverhaal enkele merveilleuse motieven toe te voegen;
maar doordat deze motieven van buiten-af werden aangebracht, bleven het incidentele
ornamenten die geen uitgangspunt boden voor verdere uitbouw. Zo uitgesproken als hier
hebben wij dit verschijnsel tot dusver nog niet aangetroffen. En dat extreme geval van
merveilleux-misvatting doet zich voor bij een classicus van professie, voor wie niet kan
gelden dat hij slechts oppervlakkig met het Vergiliaanse epos vertrouwd was! Maar als dit
mogelijk was bij het groene hout, wat kan er dan van het dorre worden verwacht?
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Hoofdstuk XXI
‘De Godvrucht op den troon’ van Jan Maan
(Daniël in de leeuwenkuil) 1753
§ 1. De auteur en zijn Bijbel-epiek
In de 25 jaren na het verschijnen van Abraham de Aartsvader hebben wij slechts tweemaal
een Bijbels epos aangetroffen, waarvan de vormgeving rechtstreeks door het voorbeeld van
1
Hoogvliet bepaald werd: eenmaal in positieve zin bij Dirk Smits, en eenmaal in negatieve
2
bij Frederik Duim. In 1753 doet zich voor het eerst na Smits weer een geval van positieve
beïnvloeding voor. Het is te vinden in het Bijbelse epos in drie boeken van de Rotterdamse
dichter Jan Maan: De Godvrucht op den troon, of de triömf van Daniël in den leeuwenkuil.
Jan Maan wordt in het N.N.B.W. niet vermeld, en het Biographisch Woordenboek van
A.J. van der Aa geeft geen levens-bijzonderheden over hem. Dank zij de vriendelijke
medewerking van de Rotterdamse gemeente-archivaris, de heer R.A.D. Renting, aan wie
ik hier mijn erkentelijkheid betuig, kan ik echter het een en ander omtrent hem meedelen.
De dichter werd op 1 augustus 1714 te Rotterdam geboren als zoon van Jacob Maan en
Marie Schroeder. Blijkens zijn doop op 3 augustus in de Waalse kerk behoorden zijn ouders
tot de Waalse gemeente. Op 29 januari 1741 trouwde Jan met Ingetie Swanevelt, die hem
zeven kinderen schonk. Tussen 1740 en 1749 bezat hij een branderij; daarna worden de
berichten over hem schaarser. Op 1 februari 1762 werd zijn vrouw begraven; ruim twee jaar
later, op 12 april 1764, volgde hij haar in het graf.
Naast gelegenheidsverzen bij verschillende gebeurtenissen, zoals de verheffing en later
de dood van stadhouder Willem IV, schreef Jan Maan twee dichtmatige uitbreidingen van
Bijbelhistories, beide ontleend aan het Boek Daniël.
De eerste daarvan verscheen in 1749 bij Izaäk Hutte in Rotterdam, onder de titel De
gestrafte Hoogmoedt, of de maaltydt van Koning Belsazar. Dit is geen epos, maar een deels
bespiegelende, deels vertellende weergave van de geschiedenis van Belsazar naar Daniël
5. Op grond van deze combinatie laat het gedicht zich het best karakteriseren als Bijbelzang,
al wijkt het zowel in omvang als in narratieve levendigheid enigszins af van wat bij dit genre
gebruikelijk is. De 1148 kruisgewijs rijmende alexandrijnen overschrijden de grenzen van
een zang, en de kleurige uitwerking van het verhaal dringt soms de bespiegeling zó ver naar
de achtergrond, dat het haast lijkt of de dichter een geversificeerde Bijbelgeschiedenis
beoogde. Uit de opbouw van het geheel blijkt echter, dat dit niet het geval was; het
bespiegelende aspect is daarin zelfs primair. Het gedicht begint met een bezinning van 80
regels op de hoogmoed - in de vorm van een allocutie tot ‘Vermetle Hoovaardy, baarmoeder
aller zonden’ -, en het eindigt met een aanroep tot God naar aanleiding van de conclusie:

1
2

Zie boven, blz. 342-343.
Zie boven, blz. 456-459.
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Geen zonde is immer by den Schepper aller dingen
Met meerder haat' gevloekt, met meerder ernst' gestraft,
Dan Hoogmoedt, die de ziel der zwakke stervelingen
Gestadig voedsel tot afgodery verschaft.
(blz. 45)

Tussen dit begin en dit einde wordt de geschiedenis van Belsazar als illustratief en
waarschuwend voorbeeld aan de lezers voorgehouden: een emblematische voorstelling bij
het lemma ‘God wederstaat de hoogmoedigen’.
Vier jaar later verscheen Maan's epos over Daniël in de leeuwenkuil, dat op het vorige
werk aansluit. Zoals daarin het vijfde hoofdstuk uit het Boek Daniël ‘in dichtmate uitgebreid’
was, zo gebeurt dat hier met het zesde. Ook ditmaal gaan verhaal en bespiegeling telkens
samen, en ook nu wil de dichter met zijn Bijbelhistorie een algemene waarheid illustreren:
‘De Godvrucht klimt op haren glorytroon’. Er is dus geen intrinsiek verschil tussen de beide
dichtwerken, al is formeel het ene een Bijbelzang en het andere een epos.
De exemplarisch-emblematische bedoeling, die Jan Maan met zijn Bijbeldichten had, blijkt
ook uit de titels die hij eraan gaf. Niet de behandelde Bijbelhistorie wordt in de eerste plaats
genoemd, maar de algemene waarheid die erdoor wordt bevestigd; Belsazar en Daniël
komen pas in de subtitels aan de beurt van vermelding.

§ 2. De uitgave
Het epos van Jan Maan verscheen evenals zijn Bijbelzang in Rotterdam, maar bij een andere
boekverkoper. Het titelblad luidt:
De // Godvrucht // op den troon, // of de triömf van // Daniël, // in den leeuwenkuil'.
// door // Jan Maan. // vignet // Te Rotterdam, // By, Reinier Arrenberg, 1753.
Het boek werd in quarto uitgegeven, en laat zich prettig lezen doordat er per bladzijde slechts
twintig versregels werden afgedrukt. Het zetwerk is soms wat slordig, met name wat de
interpunctie betreft. Een frontispice ontbreekt.

§ 3. Het voorwerk
Het voorwerk omvat slechts een opdrachtvers en een voorrede. Drempeldichten, waaruit
wij iets zouden kunnen afleiden omtrent de kring van Maan's vrienden en bekenden, zijn er
niet - evenmin als in de uitgave van De gestrafte Hoogmoedt vier jaar tevoren. Het vermoeden
lijkt mij dan ook gewettigd, dat de dichter een buitenstaander was. Als hij contacten had
gehad met de meer bekende ‘Maaspoëten’ uit zijn vaderstad, zouden die stellig niet hebben
nagelaten de verschijning van zijn werk met een lofdicht te begeleiden. Wij hebben al
herhaaldelijk gezien, hoe zorgvuldig de leden van Natura et Arte hun liminarische
verplichtingen nakwamen, warmeer er in hun vriendenkring een nieuw dichtwerk te begroeten
viel.

Het opdrachtvers
In een Toewying van 102 versregels (vier-voetige jamben met omarmend rijm) droeg Maan
zijn epos op aan Ds. Petrus Hofstede (1716-1803), die sinds 1749 predikant in Rotterdam
was. Uit het gedicht blijkt niet, dat er vriendschapsbanden tussen hen bestonden. De opdracht
zal dan ook wel toegeschreven moeten worden aan Maan's bewondering voor de begaafde
jonge predikant, die zich met hart en ziel
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inzette voor de zuiverheid van de leer en die in later jaren de grote bestrijder van de
opkomende tolerantie zou worden. De dichter spreekt hem aan als ‘Flonkerstar der
godgeleerdheid, // Die tot ontdekking' der verkeerdheid, // Godt uit zyn' Zetel aan ons schonk’,
en vraagt hem toestemming tot de opdracht:
Geleerde Hofstede, ei gedoog,
Dat ik myn' Daniël U wyë,
De Godvrucht, in myn poëzyë,
Ten troon' voer', voor uw schrander oog.

In dit verband herinnert Maan aan zijn vorige dichtwerk over de maaltijd van Belsazar, en
weidt omstandig uit over degene aan wie hij dat had opgedragen: Mr. Abraham Adriaan du
Bois (1713-1774), vroedschapsraad van Rotterdam en bewindhebber van de Verenigde
Oostindische Compagnie. Waarom hij op deze plaats zoveel aandacht voor deze magistraat
vraagt, wordt niet goed duidelijk. Had Hofstede een bijzondere relatie met Du Bois? Of wilde
Maan onderstrepen dat de predikant zich als destinataire van zijn gedicht in goed gezelschap
bevond?

De voorrede
De voorrede ‘Aan den Godvruchtigen Lezer’ telt niet minder dan twintig bladzijden. Maan
haalt dan ook breed uit. Hij begint met erop te wijzen, dat er tal van helden waardig zijn
herdacht en bezongen te worden. Dat biedt hem de gelegenheid zijn kennis te etaleren door
het noemen van allerlei beroemde namen uit de Oudheid, zoals Phocion, Curtius, Alexander,
3
Seleucus, Kodrus en anderen. Maar zo hoog als God verheven is boven de afgoden, ‘zoo
veel heerlyker is de strydt van een' geloovigen, dan die der heidenen’. Daarom heeft Maan
zijn keuze laten vallen op een Godsheld: Daniël. In opgewonden Bijbeltaal stelt hij hem aan
zijn lezers voor:
Zie daar, Godvruchtige Lezer, mynen grooten Daniel, den strydbren Bybelheldt,
die, aangegord met de glinsterende wapenen van 't vuurig heilgeloof, met het
gouden helmet der zalige hope op den gryzen schedel, en den diämanten degen
der zegepralende liefde, in de hemelkrygsgeleerde vuist', een geheel afgodisch
4
heir te keer dorst gaan.
In eenzelfde overtrokken Bijbelstijl, voornamelijk gebaseerd op teksten uit de Psalmen en
uit de Openbaring, geeft de dichter vervolgens de stof aan, die hij zal behandelen, met een
verheerlijkende karakteristiek van Daniël. En hij besluit zijn voorrede met de wens, dat zijn
lezers en hij eenmaal met Christus ‘in triömf, de twaalf parelpoorten van het eeuwigzalig
rykspaleis, der hemelheerlykheden’ zullen mogen intreden, ‘en Hem, nevens den Vader en
den Geest', de blyde hallelujahs toegalmen tot in eeuwigheidt’.
5
Ik ben geneigd deze geëxalteerde rhetoriek te verklaren uit de verdringing van een
frustratie. Ik geloof namelijk, dat Jan Maan zich als Bijbeldichter miskend voelde; zijn Gestrafte
Hoogmoedt had hem niet de waardering gebracht waarop hij gerekend had. Ik meen daarvoor
een bevestiging te vinden in twee enigszins tegenstrijdige opmerkingen, die hij in de voorrede
maakt. Enerzijds zegt hij, dat hij na zijn

3

4
5

Enigszins vreemd doet tussen hen de verschijning van Frederik Hendrik aan, ‘de groote voltooijer van
het gadelooze gebouw onzer duurgekochte vryheid. Zyn gewone zinspreuk was: Voor Vaderland en
Godsdienst'’. Hij past niet in de tegenstelling tussen heidense en ‘gelovige’ helden, die Maan vervolgens
maakt.
Vgl. Paulus' beschrijving van de wapenrusting des geloofs in Efeziërs 6:13-17.
Was zij wellicht geïnspireerd op de kanselstijl van Ds. Hofstede?
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vorige werk met het omdichten van het Boek Daniël is voortgegaan, ‘hoe zeer het Godgewyd
Bybeldicht, tegenwoordig, als altelaag, schynd, by de geleerde weereld, veröordeeld te
worden’. Anderzijds erkent hij even verder, dat hij zich daartoe voelde aangespoord, ‘om
dat wy, tot ons innerlyk genoegen, gezien hebben, dat onze Gestrafte Hoogmoedt of de
maaltydt van Koning Belsazar, niet onaangenaam is ontfangen’.
De bewering van Maan, dat Bijbelpoëzie door ‘de geleerde weereld’ - versta: ontwikkelde,
Humanistisch gevormde lezers - werd afgewezen, is in haar algemeenheid stellig niet juist.
Men denke slechts aan de belangstelling voor het werk van Hoogvliet, Dirk Smits en Van
Steenwijk. Wij zullen dan ook wel moeten aannemen, dat Maan hier het oog had op de
talloze stichtelijke dicht- en rijmwerken van mindere goden, waaraan de officiële poëzie
inderdaad stilzwijgend voorbijging. Omdat hij zijn Gestrafte Hoogmoedt tot deze groep
rekende, is het begrijpelijk dat hij de afwijzing toeschreef aan het genre en niet aan de
qualiteit. - Op grond van deze interpretatie zou ik de twee hierboven geciteerde opmerkingen
als volgt met elkaar willen verbinden: De officiële dichters negeren mijn werk, maar bij de
lezers vindt het wel degelijk waardering.

§ 4. Inhouds-overzicht
Jan Maan heeft aan de geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil niets wezenlijks
toegevoegd of veranderd. Hij volgt nauwkeurig de feiten en de volgorde van Daniël 6. In
een volgende paragraaf zullen wij nagaan, hoe hij deze stof episch heeft ‘aangekleed’. Hier
geef ik slechts aan, hoe hij ze over de drie boeken van zijn epos verdeeld heeft. De citaten
betreffen steeds Bijbel-gedeelten uit Daniël 6.

Boek I (580 regels; blz. 1-30)
Na de dood van Belsazar wordt Darius tot koning van Babel uitgeroepen. Hij maakt Daniël
tot zijn voornaamste onderbestuurder. Dat wekt de jaloezie van de vorsten en stadhouders,
die pogen Daniël ten val te brengen. Omdat er niets kwaads tegen hem kan worden
ingebracht, besluiten zij hem te treffen door zijn geloof. Zij ontwerpen een wet ter ere van
Darius, met de strekking ‘dat al wie in dertig dagen een verzoek doen zal van enigen god
of mens, behalve van u, o Koning! die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden’. Darius
tekent die wet.

Boek II (940 regels; blz. 31-78)
Ondanks de nieuwe wet gaat Daniël voort drie maal daags tot God te bidden, met ‘open
vensters tegen Jeruzalem aan’. De vorsten brengen dit voor de koning, en eisen van hem
dat hij Daniël naar de leeuwenkuil verwijst. ‘Naar de wet der Meden en der Perzen, die niet
mag herroepen worden’, kan Darius niet weigeren. Daniël wordt in de kuil gesloten, en de
deksteen verzegeld.

Boek III (496 regels; blz. 79-104)
De volgende morgen blijkt Daniël nog steeds in leven. God heeft Zijn Engel gezonden om
hem voor de leeuwen te beschermen. Dankbaar en verheugd hergeeft de koning hem zijn
vrijheid; in zijn plaats worden zijn beschuldigers met hun vrouwen en kinderen voor de
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§ 5. De manier van epopiseren
Op zichzelf zou Jan Maan van zijn tweede bewerking naar het Boek Daniël even goed een
Bijbelzang hebben kunnen maken als van de eerste; hij had er dezelfde emblematische
bedoeling mee en de stof was niet uitgebreider. Maar anders dan in het geval van Belsazar
handelde zijn Bijbelhistorie ditmaal over een held, en nog wel een Godsheld. Dat zal hem
op de gedachte gebracht hebben ze dan ook te bewerken als heldendicht. Daarnaast heeft
wellicht ook het besef gespeeld, dat zijn Bijbelzang eigenlijk te lang was uitgevallen voor
een doorlopend gedicht; bij een epos werd dit voorkomen door de verdeling in boeken.
Bij Bijbels epos dacht Maan blijkbaar in de eerste plaats aan Abraham de Aartsvader;
over de hele linie heeft hij zich tenminste naar het voorbeeld van Hoogvliet gericht. Uit de
manier, waarop hij dit deed, blijkt echter tevens, dat voor hem het epos een kwestie van
uiterlijke vormgeving was, waarbij de traditionele vorm-elementen vooral ornamentele waarde
hadden. Overigens valt het op, dat hij van Hoogvliet afwijkt door geen gebruik te maken van
een begin mediis in rebus; waarschijnlijk zag hij bij het korte verhaal over Daniël geen kans
daar een bevredigende dispositio voor te vinden. Daarentegen volgt hij wèl diens voorbeeld
6
in het afronden van zijn epos met een ‘Besluit’.

Exordium
Evenals bij Hoogvliet is de inzet van Maan te lang en te rommelig. Hij begint zijn propositio
met de traditionele aanhef van het Bijbels epos ‘Het lust my’, maar onderstreept direct daarna
zijn emblematische bedoeling door éérst de Godvrucht als onderwerp te noemen en pas in
7
tweede instantie Daniël:
Het lust my andermaal, Gods wonders af te malen:
'k Verzel de Godvrucht, in haar zalig zegepralen.
Ik zal, zoo veel myn kunst vermag, het godlyk schoon
Dier Hemelcherubyne, aanschouwen op haar' troon'.
5 Ik wil, in weerwill' van de dwaze weereldlingen,
Gods Albestuur, de deugdt en heur belooning zingen.
'k Zal vromen Daniël en zyn godvruchte daên,
Weêr volgen in het spoor der godgewyde blaên,
Op vlugge vleugelen van Bybeldichtgedachten.
(blz. 1-2)

Zulk een werk kan slechts biddende worden aangevangen. Daarom volgt een invocatio van
32 regels, gericht tot het ‘Drieëenig, en onëindig Opperwezen’ (blz. 2) en culminerend in de
bede: ‘ô Godt der waarheid, leer my Bybelwaarheidt schryven’ (blz. 3). Naar Hoogvliet's
voorbeeld sluit de dichter zijn aanroep af met een ‘'t Gaat wel’ ten teken van verhoring. Maar
terwijl zijn voorganger met één regel volstaat, heeft Maan er daarvoor zes nodig.
Tot zover is alles redelijk in orde. Opeens blijkt dan echter Maan's gebrek aan kritische
zin. In de eerste regel van zijn propositio had hij met ‘andermaal’ al wel op zijn vorige werk
gezinspeeld, maar nog niet - zoals Hoogvliet dat in zijn aanhef wèl deed - aard en inhoud
daarvan vermeld. Om daaraan tegemoet te komen laste hij tussen invocatio en narratio een
tiental regels in, die hij in de marge als ‘Inleiding’

6
7

Zie boven, blz. 225.
Volgens de regels voor het epos had hij in de propositio zijn held slechts mogen aanduiden zonder diens
naam te noemen. Maar in deze afwijking volgde hij het voorbeeld van Hoogvliet (zie boven, blz. 218 en
noot 29).
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betitelt, maar die in werkelijkheid niets anders zijn dan een tweede propositio, nu in meer
Hoogvlietiaanse vorm:
Zong ik welëer Gods eer, wanneer zyn wonderhandt,
Het vonnis voorschreef op den koningklyken wand',
Der Godönteerende en hoogvorstelyke woning',
Toen Hy den Hoogmoedt strafte aan Belsazar, den Koning',
5 Nu zing ik Daniël op zyn triömfkoetz' na.
't Is zyne Godvrucht, waar ik de oogen thans op sla.
'k Zie hier de Liefde, en Hoop, en 't godgewyd vertrouwen,
En 't nederig Gebedt, aan God' een altaar bouwen,
'k Zie hier de zaligheidt, der vromen hoop en loon!
10 'k Zie hier, in Daniël, de Godvrucht op den troon'!
(blz. 4)

Daarmee stort zijn exordium als structuur ineen!

Merveilleux
8

Evenmin als in het merveilleux chrétien van Hoogvliet komt in dat van Jan Maan de figuur
van Satan voor. Ook bij hem wordt het Kwaad slechts vertegenwoordigd door allegorische
personificaties van ondeugden, die op de geëigende momenten naar voren treden om hun
funeste invloed uit te oefenen en dan weer terugwijken naar een vage achtergrond. In Boek
I verschijnt de Nydt om de vorsten van Babylon tegen Daniël op te zetten (blz. 24), en even
verder komt Afgodsdienst hun het middel aan de hand doen om hem in de val te lokken.
Maar omdat dit bij Maan slechts berust op uiterlijke navolging en niet op een idee, is hij
minder consistent dan zijn voorbeeld. Hij blijkt op de achtergrond wel degelijk een duivel te
veronderstellen. Als in Boek III de vorsten tenslotte zelf tot de leeuwenkuil worden
veroordeeld, dan dringen hun angstkreten tot de hel door en vloeken daar ‘den hellevorst,
als oorzaak van het kwaad’ (blz. 99).
Veel interessanter is evenwel de wijze, waarop de Rotterdamse brander in Boek II zijn
grote hemelscène heeft gerealiseerd. Ook hier is het voorbeeld van Hoogvliet zijn
9
uitgangspunt geweest. Maar hij is erin geslaagd dat op originele manier te variëren en er
een episode van te maken, die zonder aarzeling inventief mag worden genoemd.
Evenals Hoogvliet begint Maan met een beschrijving van het hemelse Paleis. In de
Abraham wordt daarna verteld over de ‘heerlyke opperzaal’, waarin de Hemelraad bijeenkomt
en die is opgebouwd ‘van onvergangbre stof’ in de vorm van louter edelstenen. Bij Maan is
het gehele Paleis opgetrokken uit ‘geheiligd hemelstoff'’, die zich op Gods woord vormt tot
een gouden fundament en tot muren van nog meer edelsteen-soorten dan bij Hoogvliet. In
dat Paleis staat Gods troon, omgeven door Zijn lijfwacht. Deze laatste bestaat uit de
Eigenschappen Gods, die bij Hoogvliet de Hemelraad vormden en op mystieke wijze deel
uitmaakten van Zijn Wezen. Maan gaat hier een eigen weg: hij maakt ze tot zelfstandige
10
allegorieën, voegt aan de dertien uit de Abraham nog drie andere toe, en plaatst ze ‘als
zestien lyftrouwanten, // Op vier paar trappen van den troone, aan beide kanten’, waar zij
glanzen uitstralen van onbegrijpelijk licht (blz. 34-35).
En dan volgt Maan's eigen vondst! De lezer verwacht dat nu God op de beschreven troon
zal plaats nemen, zoals bij Hoogvliet de Hemelraad in de juist beschreven

8
9
10

Zie boven, blz. 243-244.
Voor de hemelscène van Hoogvliet zie boven, blz. 219 en 239-240.
Namelijk: Genade, Algoedheid en Menscheliefde.
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vergaderzaal bijeenkomt. Inderdaad bereidt Maan de uitbeelding van dit heilige moment
voor, met een nieuwe aanroep om Goddelijke hulp. Maar midden in die aanroep overvalt
hem plotseling de vrees dat hij te ver is gegaan. Niemand mag binnendringen in de
verborgenheden van God! Angst en schaamte slaan hem neer. Als Ikarus stort hij van zijn
hemelvlucht omlaag ‘in eene zee van menschlyk onvermogen’:
ô Hemel! wil myn' geest en kunstvermogen sterken,
Dat ik..... maar welk een vrees ryd my door al de leên?
Trede ik misschien te diep in Gods verborgenheên?
Helaas! 'k vloog reeds te hoog op vleesschelyke schachten,
5 Die al te los, door 't wasch11 van myne dichtgedachten,
Aanëen gekleefd, niet zyn bestaanbaar voor dien gloed',
Die, op myn hemelvlucht', my reeds van verre ontmoet.
Zy smelten, en ik stort, ter straff van 't ydel pogen,
Met schaamte, in eene zee van menschlyk onvermogen.
(blz. 35)

Zoals Adam beschaamd uit Eden vluchtte, zo vlucht de dichter schuldbewust weg van zijn
overmoedige verbeelding. Maar dan verschijnt hem Paulus: de enige mens die ongestraft
12
Gods Heerlijkheid heeft mogen zien. Hij is gekomen om de dichter te helpen. Inderdaad
mag deze niet ongeroepen in Gods geheimen binnendringen. Maar Paulus kan hem vertellen
wat er verder in de hemel gebeurd is. God heeft daar aan de Engelen ‘den aanstaanden
strydt van Daniël’ (in margine blz. 38) bekend gemaakt, ‘en zyn onwrikbaar besluit om Daniël,
en in Hem de Godvrucht te doen zegepralen’ (in margine blz. 41). Dat veroorzaakte vreugde
in de hemel, zo vervolgt Paulus:
‘Godt zweeg: de hemel dreunde en daverde, van 't zingen
13
Der zalige Engelen en juichende Ouderlingen.
Het driemaalheilig klonk door 't eeuwigzalig hof.
(blz. 42)

God wilde echter ook, dat de Engelen persoonlijk getuige zouden zijn van Daniël's geloof
en zijn overwinning:
‘God wenkte, en al de rei vloog straks ten hemel uit,
Om thans in Babilon, naar 't Godlyk Raadbesluit,
14
De Godvrucht en 't Geloof te zien met zegen pralen.
(blz. 43)

Als de dichter nog iets aan Paulus wil vragen, blijkt deze reeds weer aan het verdwijnen te
zijn. Maar dank zij hem voelt Maan ‘genoegzaam moeds, // In [z]yne ontstelde ziele, om
verder voort te zingen’ (blz. 44).
In het verhaal van Paulus over de gebeurtenissen in de hemel herkennen wij
twee ontleningen aan de Abraham. Gods mededeling over de ‘aanstaande strydt’
van Daniël aan de vergaderde Engelen is een navolging van het slot uit
Hoogvliet's negende Boek, waar God in Zijn Vrederaad verschijnt om aan te
kondigen dat Hij Abraham wil beproeven door het offer van Isaäk van hem

11
12
13
14

't wasch: de was. - Men denke aan de was, waarmee de veren van Ikarus' vleugels aaneen waren
gekleefd.
Vgl. 2 Corinthiërs 12:1-4.
Namelijk die uit Openbaring 4:4.
met zegen pralen: een geforceerde woordspeling met ‘zegepralen’, die in Maan's Bijbelrhetoriek echter
niet al te zeer uit de toon valt.
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te vragen. En de uittocht uit de hemel om getuige te zijn van Daniël's overwinning
in Babylon is een herhaling van het neerdalen der hemelbewoners voor het
15
bijwonen van Abraham's geloofsoverwinning op de Moria.
Men moet toegeven, dat deze breed-uitgewerkte merveilleuse verbeelding haar verdiensten
heeft! De lezer wordt er zowel door geboeid als verrast. Hoogstens zou men kunnen
opmerken dat de verhandeling van Paulus relatief wat lang is uitgevallen, al kunnen verve
en vaart er niet aan worden ontzegd.
Toch is er een ernstig bezwaar. Als geheel is deze episode in de structuur van het epos
niet functioneel. Alleen het gedeelte, waarin Paulus vertelt hoe God de beproeving en
overwinning van Daniël aan de Engelen aankondigt, houdt met de hoofdhandeling verband.
De rest is een op zichzelf staande verbeelding: wildgroei, die de harmonische bouw van
Maan's werk verstoort. Er blijkt opnieuw uit, dat deze de epische structuur-elementen
hanteerde als ornamenten, die van buiten-af konden worden toegevoegd. Wanneer wij
16
echter bedenken dat een classicus als Snakenburg hetzelfde deed, kunnen wij hem daarover
niet al te hard vallen.

Allegorie
Zoals bij zijn emblematische opzet te verwachten viel, sluit Maan bij de allegorische inslag
van Hoogvliet's werk aan. In de Abraham komen ook aan de kant van het Goede symbolische
personificaties voor, waarvan moeilijk is uit te maken of zij stilistisch dan wel merveilleus
17
zijn bedoeld. Een dergelijke tussenpositie neemt bij Maan Rechtvaardigheidt in, die in Boek
III verschijnt om te zorgen dat Daniël's aanklagers hun gerechte straf niet ontlopen, en
daarna naar de hemel terugkeert (blz. 85, 96, 100). En de typische voorliefde van Hoogvliet
18
voor de zinnebeeldige voorstelling van zijn helden op een zegewagen werkt bij zijn navolger
door:
Nu ryd de Godvrucht, op haar' statieglorywagen,
Op vlerken van 't geloof, myns Daniëls, gedragen.
(blz. 102)

Uitbreiding
Slechts zijdelings door merveilleux en allegorie aangeroerd, ontwikkelt de hoofdhandeling
zich overeenkomstig de dispositio van Daniël 6. Het patroon van een geversificeerde
Bijbelhistorie is nog duidelijk herkenbaar. De aanzienlijke uitbreiding, die Maan zijn stof doet
ondergaan, is daarmee niet in strijd; zij blijft binnen de grenzen van wat impliciet met het
Bijbelverhaal gegeven is. Overigens behoort het kennelijk tot de techniek van de dichter om
bij de uitwerking van ‘verzwegen’ feiten zo ver mogelijk te gaan; hij is steeds op zoek naar
kleurige details. Een goed voorbeeld van zijn werkmethode vinden wij aan het begin van
Boek I, waar hij vertelt hoe Darius na de dood van Belsazar koning van Babylon wordt.
Daaraan is slechts één Bijbelvers gewijd: ‘Darius de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent
twee en zestig jaren oud zijnde’ (Daniël 6:1). Maar de rest laat er zich zonder veel moeite
bij denken. Maan doet dan ook de Raad van Perzen en Meden bijeenkomen om een nieuwe
koning te kiezen. Een van de Oudsten voert daar het woord. De keuze valt tenslotte op
Darius, wiens troonsbestijging feestelijk wordt gevierd. Ook de Joodse

15
16
17
18

Zie boven, blz. 223-224, resp. onder Boek IX en Boek X.
Zie boven, blz. 467.
Zie boven, blz. 245.
Zie boven, blz. 245-246.
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ballingen in Babylon verheugen zich over de nieuwe heerser, omdat zij hopen dat hij hun
lot zal verzachten. Hun vreugde neemt nog toe, als Daniël wordt aangesteld als eerste van
de drie oppervorsten, die de koning in het landsbestuur ter zijde moeten staan. Op deze
manier dijt het éne Bijbelvers bij Maan tot meer dan honderd versregels uit. - Zoals gebruikelijk
onderbreekt de dichter af en toe zijn verhaal voor het inlassen van een meelevende of
bespiegelende opmerking. Het aardige is, dat in deze episode dergelijke opmerkingen in de
mond zijn gelegd van de Babylonische Joden die de gebeurtenissen met spanning volgen.
Dat komt de levendigheid van het geheel zeer ten goede.
Tot de voornaamste uitbreidingen van Maan behoren verder de twee grote ‘allocuties’
van Daniël. In het algemeen geldt daarvoor hetzelfde als voor de uiteenzetting van Paulus,
die reeds ter sprake gekomen is: eigenlijk zijn zij te lang, maar de vaart van de verzen doet
dat vergeten.
De eerste van deze uitwerkingen vindt men in Boek II. Als Daniël hoort van de nieuwe
wet die voor dertig dagen het bidden verbiedt, stort hij in een lange ontboezeming zijn hart
uit bij God (blz. 46-57; 222 regels). In een soort gezicht voorziet hij het leven en sterven van
Christus. Maan bedoelde ongetwijfeld dit visioen als een hoogtepunt van zijn werk, maar
dat is het helaas niet geworden. De profetie, die hij Daniël in de mond legt, blijft te veel een
cathechisatie-les om als visioen te kunnen overtuigen.
Ook in Boek III neemt Daniël langdurig het woord. Wanneer hij ongedeerd uit de
leeuwenkuil is gekomen, vertelt hij aan de koning en de toegestroomde menigte hoe God
hem heeft bewaard. Gedurende de nacht heeft hij zijn dankbaarheid en zijn geloof in psalmen
19
uitgezongen. In tegenstelling tot het visioen van Christus mogen deze geloofsliederen
inderdaad een hoogtepunt worden genoemd. Ik laat hieronder het gedeelte volgen, dat ik
als het beste beschouw:
‘Triömf: ik heb geloofd, en tot myn' God' gesproken:
Gy hebt de trotschheidt van myn hateren gebroken.
Ik ben bedrukt geweest! wat zyn de menschen toch,
Dan ydle logenaars, vol vuil en snood bedrog?
5 Maar, wat zal ik den Heer', voor al zyn gunst', vergoeden,
Die my, in mynen nood', zoo wonder, wou behoeden?
Ik neem den beker der verlossing', vrolyk op,
En hef den naam, van Hem, die my bewaard, in topp'!
'k Zal, by Gods volkeren, in zyne tempelzalen,
10 Myn' God' en Schepper, myn beloften, nu betalen.
Ik zal, zoo lang ik leef, U eeren, ô myn Godt.
Ik zal steeds wandlen, in den weg van uw gebod.
Triömf, ik zegepraal! 'k zal God', myn offerhanden,
Op 't dankältaar der ziel', gestadig doen ontbranden.
15 ô Isrel, loof uw' Godt, om zulk een zegepraal!
(blz. 94-95)

Hoewel er ook reminiscensen aan andere Psalmen in meeklinken, is dit toch in de eerste
plaats een vrije bewerking van Psalm 116, waarvan de gang en de voornaamste motieven
duidelijk herkenbaar zijn.

Het vers
Het vers van Maan is beter dan men op grond van de overspannen rhetoriek in

19

Vermoedelijk heeft Maan hier Handelingen 16:25 voor ogen gehad, waar Paulus en Silas in de gevangenis
van Filippi hetzelfde doen.
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zijn voorrede zou verwachten. Over het algemeen weet de dichter zijn praedispositie voor
hyperbolische beelden en uitdrukkingen redelijk in toom te houden, al blijven zij als het ware
op de achtergrond voelbaar. Deze ‘naë afwezigheid’ (om met Boutens te spreken) veroorzaakt
een spanning, die aan het vers stuwkracht en vloeiendheid verleent. Bij eerste en vluchtige
lezing neemt het de lezer dan ook gemakkelijk mee. Wanneer men het nader beschouwt,
blijkt echter dat de vaart niet gepaard gaat met diepgang, en dat de woorden vaak meer
klank hebben dan zin. Een enkele maal raakt Maan even de teugels kwijt en vervalt hij tot
soortgelijke excessen als in de voorrede. Dat gebeurt b.v. aan het begin van het derde boek,
als hij beschrijft hoe in het hart van de koning zelfverwijt en dankbaarheidsgevoelens jegens
Daniël om de voorrang strijden als de elementen bij een onweer:
Zy horten tegen een. De hartstochtsstormen loeijen,
Terwyl de bliksems, in het zwerk der hersnen, gloeijen,
En zengen 't kroonegoudt, dat goudt en kroon versmelt.
(blz. 82)

Zo iets blijft echter uitzondering. Regel is het betrekkelijk beheerste vers, dat wij uit de citaten
hebben leren kennen en waarvan ik nog een laatste voorbeeld geef. Wanneer in Boek III
de koning de ongedeerd gebleven Daniël in ere hersteld heeft, dringt Rechtvaardigheidt
hem tot bestraffing van diens aanklagers:
Rechtvaardigheidt, gehuld met hemelzonnestralen,
Heft nu, gramstorig, 't hoofdt, en nimmerfaalbre schalen,
Van uit den dromm' des volks, en houdende, het oog,
Op Babels Troonmonarch, stygt ze ylings weer omhoog,
5 En klapwiekt in de lucht', met reingenette vlerken,
Op dat de Vorst, te meer, haar aanzyn mogt bemerken.
Hy beeft: een kille schrik ryd, door zyn moede leên.
Zyn strydbre ruitery, sluit, op zyn' wenk', inëen,
En leverd Hem den drom der Vorsten voor zyn voeten.
(blz. 96-97)

§ 6. Evaluatie
Als wij terecht hebben verondersteld dat Jan Maan zich als dichter miskend voelde, dan
was dit niet helemaal ongegrond. Hij was inderdaad meer dan een van de vele
Bijbel-rijmelaars uit zijn tijd. Hij kon moeiteloos vlot lopende alexandrijnen schrijven, in een
dichterlijke taal die aan de gebruikelijke kanselstijl herinnerde. Hij kon naar het voorbeeld
van de Abraham een epos opzetten, dat er geen slaafse navolging van is. Hij kon de
ontleende motieven op vernuftige en originele manier omzetten tot een eigen vinding. Het
lijkt alleszins aannemelijk, dat het uitblijven van succes samenhing met een gemis aan de
juiste connecties.
Daarmee is overigens niet gezegd, dat Maan een overtuigend dichter is geweest. Zowel
zijn poëtisch als zijn kritisch vermogen waren beperkt en labiel. Aan de positieve punten,
die in de vorige alinea werden genoemd, dient telkens een restrictief ‘maar’ te worden
toegevoegd, om er niet méér mee te suggereren dan verantwoord is. Hij schreef vlotte
alexandrijnen, maar met meer klank dan diepte; in dichterlijke kanseltaal, maar die gemakkelijk
tot lege rhetoriek werd. Hij zette een epos op waarin hij Hoogvliet niet slaafs navolgt, maar
schreef feitelijk een geversificeerde Bijbelhistorie met ornamentele epos-elementen. Hij
varieerde vernuftig de motieven die hij ontleende, maar tot een zelfstandige verbeelding
kwam hij niet.
Er leefde stellig iets in Jan Maan, maar de vlinder kwam niet los uit de pop. In
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overeenstemming daarmee wordt de lezer door zijn epos, vooral aanvankelijk, verrast en
geboeid, maar om zich uiteindelijk toch teleurgesteld te voelen.
Desondanks verdient De Godvrucht op den troon in de geschiedenis van het Nederlandse
epos een waarderende vermelding. Vermelding: omdat Maan, voor het eerst na Smits, de
lijn van Hoogvliet weer voortzet. Waarderend: vanwege een vleugje onmiskenbare creativiteit
bij al zijn tekortkomingen.
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Hoofdstuk XXII
‘Willem de IV.’ van M.G. van der Werken
1756
§ 1. Opmerkelijkheden
Het epos over stadhouder Willem IV, dat Margareta Geertruid van der Werken in 1756 te
Leiden het licht deed zien, is om verschillende redenen een opmerkelijke verschijning. Niet
vanwege zijn literaire verdiensten; in poëtisch opzicht reikt het niet hoger dan het bescheiden
gemiddelde, waaraan wij bij het Nederlandse epos gewend zijn geraakt. Maar historisch en
genologisch vertoont het een aantal aspecten, die de aandacht verdienen.
In de eerste plaats is Willem de IV. het eerste Nederlandse epos dat geschreven werd
door een vrouw. Daarmee leidt de schrijfster een periode in, waarin het dichten van epen
niet uitsluitend meer een aangelegenheid van mannen is, maar ook vrouwen zich daarop
gaan toeleggen. Na Van der Werken zien wij Anna van der Horst, Lucretia Wilhelmina van
Merken en de blinde Petronella Moens hetzelfde doen, de laatste gedeeltelijk in samenwerking
met haar vriendin Adriana van Overstraten. Maar nog vóór het einde van de eeuw loopt
deze ontwikkeling weer dood. Na 1800 vindt men geen epos-schrijfsters meer, tenzij men
de dichtende weduwe N.C. van Streek-Brinkman nog daartoe zou willen rekenen. Maar in
tegenstelling tot haar voorgangsters leverde deze met haar vers-vertaling van de Aeneis
(1816) geen oorspronkelijke bijdrage tot het genre.
In de tweede plaats sluit Willem de IV., over de eerste helft van de achttiende eeuw heen,
rechtstreeks aan bij Wilhem de Derde van Lucas Rotgans. Men kan er zelfs een soort vervolg
op dit werk in zien. Op zichzelf is het teruggrijpen naar Rotgans niet zo vreemd. Gedurende
het Tweede Stadhouderloze Tijdperk was het schrijven van een orangistisch epos in zijn
trant zo niet onmogelijk, dan toch zeker onraadzaam geweest. Eerst nu het politieke getij is
gekeerd, kan men zich onbekommerd naar zijn voorbeeld richten. Het onverwachte is echter,
dat dit gebeurt door een vrouw.
Het derde punt is, dat Margareta Geertruid met haar heldendicht op Willem IV tot de eerste
epische auteurs uit de achttiende eeuw behoort, die hun stof niet aan de Bijbel hebben
ontleend. Als wij vertalingen buiten beschouwing laten, is haar werk het twééde profane
epos dat na 1700 het licht heeft gezien. Het éérste was in 1741 de Friso van Willem van
Haren geweest. Een merkwaardige coïncidentie overigens! De twee enige niet-Bijbelse
epen, die tussen 1700 en 1760 in de Republiek geschreven werden, zijn beide aan een
Friso gewijd: bij Van Haren aan de eerste en mythische, bij Van der Werken aan de reële
1
en laatste.
En tenslotte is ook de bouw van het dichtstuk opmerkelijk. Het eigenlijke epos over Willem
IV begint pas met het derde Boek. Daaraan vooraf gaat een inleiding

1

Friso was een der namen van Willem IV: Willem Karel Hendrik Friso. Een enkele maal noemt de schrijfster
hem Prins Friso. Dat is trouwens in de contemporaine pamflet- en gelegenheidsliteratuur gebruikelijk.
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die uitvoerig de voorgeschiedenis vertelt, vanaf de vrede van Rijswijk die in 1697 een einde
maakte aan de Negenjarige Oorlog, tot de vrede van Utrecht waarmee in 1713 de Spaanse
Successie-oorlog besloten werd. Deze inleiding is echter in een eigen kader geplaatst en
heeft ook verder een zó zelfstandig karakter, dat zij feitelijk een afzonderlijk dichtstuk vormt.
Compositorisch moge dit een bedenkelijk verschijnsel zijn, intrigerend is het niet minder en,
voor zover ik weet, uniek bovendien.

§ 2. De schrijfster
Margareta Geertruid van der Werken komt in het N.N.B.W. niet voor. Het Biographisch
Woordenboek van A.J. van der Aa weet slechts weinig over haar mee te delen, en dat
weinige is bovendien gedeeltelijk onjuist. Wat wij over deze schrijfster weten, danken wij
aan de activiteiten van P.J. Buynsters. In 1971 vermeldde deze haar in zijn openbare les
over de ontwikkeling van de Nederlandse roman in de 18de eeuw als een voorloopster van
Wolff en Deken, en voegde in een noot enkele bioen bibliographische gegevens over haar
2
toe. Vijf jaar later publiceerde J.P.M. Groot een voorlopige bibliographische lijst van haar
werk, waaruit blijkt dat zij heel wat geschreven heeft. Buynsters maakte van deze gelegenheid
gebruik om in een Naschrift zijn biographische gegevens uit 1971 te corrigeren en aan te
3
vullen. Uit deze verspreide mededelingen komt het volgende beeld naar voren.
Margareta Geertruid was de oudste dochter van Ds. Jan van der Werken, Remonstrants
predikant in Gouda, en diens vrouw Alieda Holthenius. Zij werd op 29 september 1734 in
de Remonstrantse kerk van haar geboortestad gedoopt. Toen zij op 16 februari 1756 haar
epos aan de weduwe van Willem IV opdroeg, was zij dus pas 21 jaar oud. Blijkens het
onderschrift van haar opdrachtvers en enkele van de drempeldichten woonde zij toen in
4
Leiden, ‘maar in die stad staat zij niet in de in aanmerking komende registers vermeld’.
Wellicht komt zij daarin niet voor, omdat zij als inwonende gezelschapsdame of
huisonderwijzeres geen eigen adres had. - Op 12 november 1759 huwde zij in de Waalse
kerk te Voorburg met een Franse officier in Staatse dienst, kapitein Jaques Louis Ricateau
Boncam de Cambon; zowel bruid als bruidegom woonden toen in Voorburg. Bij haar huwelijk
was de schrijfster 25 jaar oud, haar man 48 of 49. - Op 19 juni 1763 werd in de Waalse kerk
te 's-Hertogenbosch een zoon uit dit huwelijk gedoopt: Jean Jaques; blijkbaar lag de vader
daar toen in garnizoen. - Eerst achttien jaar later is er opnieuw een spoor. Dan overlijdt na
een langdurige ziekte kapitein De Cambon op 70-jarige leeftijd in Den Haag en wordt daar
op 23 juli 1781 in de Nieuwe Kerk pro Deo begraven. Was het gezin door zijn ziekte in
benarde omstandigheden geraakt?
Voor zover uit de bibliographie van Groot blijkt, heeft Margareta Geertruid vóór haar
huwelijk alleen Willem de IV. in het licht gegeven. Daarna gaat zij echter vrij geregeld
publiceren, meest klein gelegenheidswerk en vertalingen. Het vermoeden ligt voor de hand,
dat zij op die manier in de kosten van het gezin heeft willen bijdragen. Wanneer zij op
46-jarige leeftijd weduwe wordt, gaat deze arbeid gewoon door, met een kleine toename
van de quantiteit. Omtrent haar verdere leven weten

2
3

4

P.J. Buynsters, ‘Sara Burgerhart’ en de ontwikkeling van de Nederlandse roman in de 18e eeuw (Groningen
1971), blz. 9 en noot 39.
J.P.M. Groot, Voorlopige bibliografie van M.G. de Cambon-van der Werken, in: Documentatieblad van
de Werkgroep 18e eeuw nr. 30 (februari 1976), blz. 10-36. Het Naschrift van P.J. Buynsters op blz. 36-37.
- Groot drukt ook een portret af, in 1792 door H. Roosing gegraveerd naar een tekening van H. Lapis.
P.J. Buynsters, ‘Sara Burgerhart’... enz., blz. 26, noot 39.
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wij echter niets en ook haar sterfjaar is niet bekend. Haar laatste publikaties verschenen
kort vóór en (misschien) in 1800.
De bibliographie wekt de indruk, dat Van der Werken behalve Willem de IV. nog een
tweede epos op haar naam zou hebben, namelijk De Vryheid (Leiden 1769). Maar al wordt
dit dichtstuk op het titelblad een ‘heldendicht’ genoemd, genologisch is het dat niet. Het is
niet meer dan een lang gelegenheidsgedicht (448 regels), waarin hulde wordt gebracht aan
de Corsicaanse vrijheidsstrijders, die onder leiding van Pascale de Paoli (1725-1807) hun
eiland verdedigden tegen de Fransen, aan wie de Genuezen het hadden afgestaan toen zij
zich daar niet meer konden handhaven. Er wordt niet werkelijk in verteld; de feiten en
gebeurtenissen worden bekend verondersteld. De schrijfster ziet in het verzet van de
Corsicanen tegen Frankrijk een sterke overeenkomst met de vrijheidsstrijd van de
Nederlanders tegen Spanje. Voor haar is Paoli een nieuwe Willem van Oranje: ‘Zoo smelt
men Willems lof met uwen lof in éen!’ zingt zij hem toe (blz. 31). Zij verheugt zich in zijn
succes en hoopt spoedig zijn overwinning te kunnen verkondigen. Blijkens de datering van
haar opdracht voltooide zij het gedicht in de laatste dagen van november 1768; toen waren
de Corsicanen inderdaad aan de winnende hand. Maar vijf maanden later hadden de feiten
het restloos achterhaald. Op 9 mei 1769 leden de verzetsstrijders een verpletterende
nederlaag bij Ponte-Novo. Elke gedachte aan onafhankelijkheid moest worden opgegeven,
en Paoli vluchtte naar Engeland.
Het meeste succes had de schrijfster met een roman-in-brieven voor kinderen, die zij in
het jaar na de dood van haar man in twee delen uitgaf: De kleine Grandisson, of de
5
gehoorzaame zoon. In eene Reeks van Brieven en Saamenspraaken ('s-Gravenhage 1782).
In 1786 en 1798 verschenen daarvan twee - tot vier delen vermeerderde - herdrukken, terwijl
ook een verkorte bewerking (‘in themata's of kleine leeslesjes verdeeld’) het licht zag, die
vier uitgaven beleefde. Een vertaling in het Engels bracht het tot twee edities. Zijn grote
opgang had het werk echter te danken aan de Franse vertaling (in vrije bewerking) door de
destijds befaamde kinderschrijver Arnaud Berquin (1747-1791). In Frankrijk wist Le petit
Grandisson zich met niet minder dan 47 drukken tot in de tachtiger jaren van de 19de eeuw
te handhaven. Daarnaast zagen ook edities van de Franse tekst het licht in een zevental
andere landen, waaronder het onze. En tenslotte werd de Franse versie op háár beurt weer
vertaald in het Engels, Duits en Zweeds.

5

Voor bijzonderheden omtrent dit curieuse boek zie men: Grietje Tigges-Drewes en Hans Groot, Een
eeuw Kleine Grandisson: 1782-1885, in: Documentatieblad van de Werkgroep 18e eeuw nr. 45 (februari
1980), blz. 21-64 (met uitvoerige bibliographie). - Anders dan de titel zou doen vermoeden, sluit het
verhaal niet rechtstreeks bij de Charles Grandison (1753) van Samuel Richardson aan; de schrijfster
heeft deze naam ontleend om daarmee aandacht te trekken en vertrouwen te wekken. - Mevrouw Tigges
en Groot vatten de inhoud als volgt samen:
De twaalfjarige Willem D ... brengt enige tijd door bij de Grandissons, zowel in Londen als op
het buiten van de familie. In brieven aan zijn moeder, die in Holland is achtergebleven, geeft
hij een verslag van wat hij meemaakt. [...] Het gezin waarbij hij logeert, bestaat uit de heer
en mevrouw Grandisson en de kinderen Eduard, Karel en Emilia. [...] De titelheld is de
dertienjarige Karel Grandisson. Zijn oudere broer Eduard is in tegenstelling tot Karel een zeer
ondeugende en luie jongen, zodat de braafheid van Karel extra belicht wordt. De jongere
Emilia vertoont hetzelfde deugdzame karakter als Karel. (blz. 21).
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§ 3. De uitgave
Het epos van Margareta Geertruid werd in quarto-formaat uitgegeven, met het volgende
titelblad:
Willem de IV. // door // Margareta Geertruid // vander Werken. // decoratief vignet
// Gedrukt te Leiden, // En word aldaar uitgegeeven // By Cornelis de Pecker,
1756.
Het ontbreken van een uitgeversvignet en de ongewone formulering van het verkoop-adres
doen vermoeden, dat de uitgave plaats vond voor rekening van de auteur. Daarbij past, dat
deze op de laatste bladzijde de legitimiteit van elk exemplaar met haar handtekening
bekrachtigt. Bovendien wordt daar vermeld, dat het werk werd gedrukt ‘ter Drukkerye van
Willem de Groot’. - Het titelblad wordt voorafgegaan door een pretentieus, maar weinig fraai
frontispice, ontworpen en gegraveerd door Simon Fokke. Boven de ‘Toewying’ aan Prinses
Anna staan de wapenschilden van haar en haar echtgenoot; tekenaar en graveur worden
hier slechts door initialen (F.H. en I.F.) aangegeven.
6
In 1762 nam de jonge boekhandelaar Cornelis van Hoogeveen Jr. de uitgave onder zijn
hoede. Hij voorzag de resterende exemplaren van een nieuw titelblad, dat het epos-karakter
van het werk beter deed uitkomen, maar liet verder het boek onveranderd. Het nieuwe
titelblad luidde:
Willem de IV. // Heldendicht // in VI boeken, // door // Margareta Geertruid //
vander Werken. // vignet // Te Leiden, // By Cornelis van Hoogeveen, Junior. //
MDCCLXII.

§ 4. Het voorwerk
Het royaal gedrukte voorwerk beslaat niet minder dan 38 bladzijden; deze bevatten een
opdrachtvers en zes drempeldichten.
Over de Toewying - waarmee de dichteres haar werk opdraagt aan Prinses Anna van
Hannover, weduwe van Willem IV en Gouvernante van de Verenigde Nederlanden - valt
niet meer te zeggen dan dat het een opgeschroefd en te lang uitgesponnen paradestuk van
22 zesregelige strofen is. Het werd te Leiden gedateerd op 16 februari 1756.
De reeks drempeldichten wordt geopend door een lang vers van Philip Zweerts
(1704-1774), notaris, dichter en toneelschrijver te Amsterdam. Na hem leveren de vier leden
van het Utrechtse dichtgenootschap ‘Tempore et Studio’ elk hun bijdrage, steeds met
zorgvuldige vermelding van hun letterkundige groep: Gerard Muyser (1726-1757), Jan Willem
Roscam, Willem Kroon en Joan Stouw. Een tienregelig vers van F.D.V. sluit deze afdeling
af; wie zich achter deze initialen verschuilt, heb ik niet kunnen ontdekken.
In vier van de zes verzen wordt gezinspeeld op de verwantschap tussen het werk van de
dichteres en dat van Rotgans. Maar er blijkt nergens, in welke betrekking zij

6

Cornelis van Hoogeveen jr. (1740-1792) was in de leer geweest bij de boekhandelaar Samuël Luchtmans
(zie boven, blz. 461), wiens zaak hij later had overgenomen. Uit een door hem opgericht letterkundig
onderonsje groeide het dichtgenootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’. Aanvankelijk was Van
Hoogeveen zeer bemiddeld, maar door zijn dichtlievende activiteiten verwaarloosde hij zijn zaken, zodat
hij tenslotte in armoede stierf. - Margareta Geertruid's z.g. ‘heldendicht’ De Vryheid werd door hem
uitgegeven.
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tot haar lofdichters stond of hoe zij met hen in aanraking gekomen was. Wel weten wij, dat
Zweerts en de Utrechtse groep onderlinge verbindingen hadden, waarschijnlijk door Muyser
die tot 1748 in Amsterdam had gewoond. Na diens dood verzocht zijn weduwe aan Zweerts
7
de uitgave van zijn nagelaten gedichten te verzorgen; deze verschenen in 1760.

§ 5. Inhouds-overzicht

Boek I (390 regels; blz. 1-19)
Het epos begint met een beschrijving van het paleis van de Faam. Onlangs verscheen deze
8
aan de dichteres en verklaarde zich bereid haar een stuk lands-geschiedenis te vertellen ‘schoon my 't verhaalen smart’ (blz. 5), omdat zij zich daartoe opnieuw zou moeten verdiepen
in de oorlogsellende die de Republiek had doorstaan.
De beschrijving van het paleis van de Faam is een vrije navolging van Ovidius
(Metamorphoses XII, 39-63). Maar zowel daarin als in de karakteristiek van de
godin zelf laat de schrijfster alle negatieve elementen (vaagheid, leugenachtigheid)
vervallen. Bij haar is de Faam de betrouwbare verkondigster van wat er gebeurt
9
en gebeurd is: de ‘Nieuwsbodin’ (blz. 51) die begeleid wordt door de waarheid.
In aanleg komt deze opvatting ook bij Rotgans voor. - De tegenzin van de godin
om zich in het smartelijke verleden te verdiepen is een topos, die teruggaat op
Aeneis II, 3, waar Aeneas het verhaal van zijn avonturen begint met de opmerking
aan Dido: ‘jubes renovare dolorem’.
Dan volgt het verhaal, dat de Faam aan de schrijfster deed. Het begint op een heuglijk
moment: na lange jaren van oorlog werd eindelijk de vrede van Rijswijk gesloten. ‘Maar, ag!
't genot dier vreugt, hoe zoet, was maar geleent’ (blz. 7). Lodewijk XIV koerste alweer op
een nieuwe oorlog af, ditmaal over de opvolging in Spanje. Onder het voorbereiden van de
tegenstand tegen deze agressie stierf plotseling stadhouder-koning Willem III. In de zomer
daarop ontbrandde de oorlog in alle hevigheid, zowel te land als ter zee. Nijmegen werd op
het nippertje ontzet; de strijd woedde langs de Maas en in Staats-Vlaanderen; de
Engels-Nederlandse vloot was in actie.

Boek II (710 regels; blz. 20-53)
Na de winter werd de oorlog in 1703 hervat. Toen ging ook de jonge Prins Johan Willem
Friso aan de krijgsverrichtingen deelnemen. - Langzamerhand gaat het verhaal van de Faam
zich steeds meer op hem concentreren. Tussen de veldtochten door wordt ook aan zijn
huwelijk met Maria Louisa van Hessen-Kassel (in 1709) vrij uitvoerig aandacht besteed. En
aan zijn tragische dood, twee jaar later, bij het oversteken van het Hollands Diep wordt een
breed uitgewerkte episode gewijd (blz. 42-50). Het verloop daarvan laat zich min of meer
aflezen uit de marginale samenvattingen: ‘Neêrland werd bedreigt met een yselyk onheil:
zynde den dood van den Prins Jan Willem Friso. dezelve neemt een besluit om naar den
Hage te vertrekken. Maria tragt hem te wederhouden, bevreest voor 't yselyk weder: maar
te vergeefs.

7
8
9

Tael- en Dichtkundige Bydragen II (1761-1762), blz. 297.
In de marginale samenvatting op blz. 6 wordt dit gespecificeerd als het verhaal ‘van de oorlogen naar
het sluiten van de Vreede te Ryswyk, in Europa voorgevallen’.
‘Zy droeg om 't blanke lyf een' gordel van satyn: // De waarheid moest al-om haar begeleidster
zyn..’ (blz. 3).
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droefheid van de Prinses, de Prins om-armt zyn Gemaalin; en geeft haar een afscheidskus.
een stem voorspeld zyne dood. 't vertrek genaakt, hy neemt afscheid, van Maria: en spoeit
voort, een Engel bevestigt de voorspelling van zyn sterven. en voorzegt de geboorte van
10
Willem den IV. uitroeping. Men naakt het Stryen Sas, waar in de Prins zal omkoomen.
Eolus zet de stroomen op. Men ontziet weer nog wint, en gaat in het vaartuig. De water
Nimphen treuren, om 't lot 't welk den prins beschooren is.’ En dan volgt de beschrijving van
het noodlottige ogenblik (men bedenke dat het de Faam is die spreekt):
Hoe bromt d'ontroerde wint, hoe suisebolt de kiel!
O Goon! daar rukt een vlaag het vaartuig 't opperst' onder
Daar duikt myn vroome Helt, myn dapper oorlogs wonder,
Hy tilt het veege hooft, al stervende, uit het nat;
5 Tot dat hy eind'lyk, door het worst'len afgemat,
Het jeugdig bloed voelt in zyn aderen verstyven.
Hier moest de Faam als in haar' woorden steken blyven,
Geknaagt door felle druk; ten lesten vaart zy voort,
De Prins zinkt naar den grond, op 't uiten van dit woordt:
10 O Schepper berg myn' ziel! en meer konde ik niet hooren,
Wyl d'afgebrooke taal in 't water moest versmooren.
Het jonge leeven smelt in 't midden van den vloet:
De ziel klimt hooger op, en smaakt een heuchlyk zoet.
Daar legt de dapperheid nu in het diep verzonken;
15 Daar legt de deugt, helaas! nu deerelyk verdronken.
(blz. 48-49)

Hierna sloot de Faam snel haar verhaal af. Zij vertelde nog, dat er posthuum een prins
geboren werd en dat er na de eindeloze oorlog vrede kwam. Maar daarmee achtte zij haar
taak volbracht. Nu moest de dichteres zelf aan het werk gaan om Willem IV met een epos
te eren.
Hier sloot de Nieuws bodin het einde van haar reên;
En vloog op haar karos door lugt en wolken heen..
(blz. 51)

De schrijfster aanvaardt de opdracht, maar roept daarvoor de hulp in van Phoebus Apollo,
de god van de dichtkunst. Die aanroep eindigt met een ‘'T gaat wel’ van verhoring.
Gerustgesteld spoort zij nu haar Muze aan, de liefdesgeschiedenis van haar held te gaan
beschrijven.
Zodoende wordt het slot van Boek II tevens het exordium van het epos dat met
Boek III gaat beginnen. De opdracht van de Faam fungeert daarbij als propositio,
terwijl de dichteres zelf de invocatio uitspreekt. In die aanroep, evenals in het
bijbehorende ‘'T gaat wel’ en de aansluitende opwekking tot de Muze om de
liefde van de held te gaan bezingen, volgt zij nauwkeurig de voorgang van
Rotgans. Alleen komt zij openlijker dan deze in strijd met de regel dat het gebed
om hulp niet gericht mag worden tot iemand, die het Christelijk geloof ons verbiedt
11
aan de roepen.

10
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Deze ‘uitroeping’ is een aanroep tot Melpomene: ‘... help nu myn toon bestieren // Beschreide Melpomeên;
help my de loflauwrieren, // En pas ontlooke mirth, op Friso's hooft gelaân, // Door mengen met kamill',
en lykcipresse blaân’ (blz. 47-48).
Zie Deel I, blz. 725.
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Boek III (438 regels; blz. 54-74)
Na het exordium aan het slot van het vorige boek kan nu onmiddellijk de narratio beginnen.
- Willem voelt het liefdesverlangen in zich opkomen, en laat zijn keuze vallen op de prinses
van Engeland, Anna van Hannover.
Anders dan Rotgans maakt Margareta Geertruid hiervan een mythologische
episode, waarin Venus haar zoon gaat vragen de Prins met een van zijn pijlen
te treffen en Cupido daaraan gehoor geeft. Ik acht het niet onmogelijk, dat wij
hier te doen hebben met een vage navolging van de episode in de Henriade,
waar La Discorde de hulp van L'Amour inroept om Hendrik IV verliefd te doen
worden op Gabriëlle d'Estrées (chant IX).
Het aanzoek van de Prins wordt door koning George II welwillend ontvangen. Willem begeeft
zich naar Engeland, en dit bezoek - waarvan het verloop vrijwel van dag tot dag wordt
beschreven - leidt tot vaststelling van de huwelijksdatum.

Boek IV (538 regels; blz. 75-100)
Door ziekte van de Prins moet het huwelijk worden uitgesteld. Maar na zijn herstel wordt
het [op 25 maart 1734] met veel luister voltrokken: ‘Heel Londen juicht en zingt: men wenscht
aan de Egtelingen // Een ongestoort genot van Hemelzegeningen’ (blz. 83). Over de vreugde
valt echter de schaduw van het afscheid; de Prins vertrekt met zijn bruid naar de Republiek.
Over Rotterdam bereikt het jonge paar Leeuwarden, waar Maria Louisa ‘staat verstomt, door
de bekoorlykheden, // Die z' in de Ryksprinses ontdekt’ (blz. 93), en opnieuw feest wordt
gevierd. Dan besluit de Prins echter om onder Eugenius van Savoye deel te nemen aan de
Poolse successie-oorlog. Anna keert naar Engeland terug en Willem trekt te velde. Als de
winter een einde maakt aan de krijgsverrichtingen, wordt het jonge paar herenigd. - Kort
worden dan nog de gebeurtenissen van 1737 vermeld: de Prins wordt baron van Breda, en
Anna's moeder - koningin Carolina van Engeland - overlijdt.

Boek V (578 regels; blz. 101-128)
Het huwelijk van het Prinselijk paar wordt gezegend met de geboorte van een dochter, die
de naam Carolina krijgt, naar de moeder van de prinses [28 februari 1743]. Maar intussen
is de Oostenrijkse successie-oorlog uitgebroken. De toestand wordt steeds benarder. De
Fransen veroveren de Zuidelijke Nederlanden en vallen in Staats-Vlaanderen, dat al spoedig
eveneens verloren gaat. Zeeland wordt rechtstreeks bedreigd. In deze nood gaat het volk
roepen om Oranje:
Nu scheen het of een stem kwam daalen uit de wolken,
Die zig aldus verspreide, in 't midden van de volken,
Stilt, braave burgers! stilt, uw' doodsche jammerklagt,
Daar is nog troost voor u, schoon gy u troost'loos agt.
5 Het is aan elk bekent hoe Nassauws braave Helden
Wel eer hun leeven voor u in de waagschaal stelden:
De vierde Willem leeft! draag hem 't Stadhouderschap
O Burger Vad'ren! op; verhef hem op den trap,
Die door zyn' voorzaat zoo roemrugtig wierd betreeden;
10 Hy zal u slaaken uit uw droeve zwarigheden:
En 't is Gods wil dat gy dien vorstelyken Held
Tot een' beschermer kiest, voor 't yselyk geweld
Van Vrankryks wreede magt: hy zal uw' wensch betaalen;
En door beleid en moed de fransche drift bepaalen..
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En zo gebeurt - tot uitgelaten vreugde in de Republiek en tot ontmoediging van Lodewijk
XV. Maar de oorlog blijft ongunstig verlopen. Maastricht gaat verloren, de Fransen belegeren
Bergen-op-Zoom. Die laatste stad blijft zich ondanks voortdurende beschieting hardnekkig
verweren, maar tenslotte wordt zij bij verrassing genomen: een puinhoop.

Boek VI (534 regels; blz. 129-154)
Met het oog op de nood wordt het stadhouderschap erfelijk verklaard. En nu is het of ‘'s
hemels gunst ontwaakt’ (blz. 130). Er wordt een erfprins geboren [8 maart 1748], en er komt
een einde aan de oorlog [vrede van Aken op 18 oktober 1748]. De dichteres legt een verband
tussen deze beide feiten: de Vrede ‘steeg ter wolken uit, om 't vorst'lyk Kint te zien’ (blz.
133) en verjoeg daarvoor Bellona. - Dan volgt een verheerlijking van de vrede, die welvaart
en handel doet herleven en die uitbundig wordt gevierd. De bewerker daarvan is Willem:
‘Myn Willem heeft het vuur des oorlogs uitgeblust’ (blz. 138). En geholpen door Anna, stelt
hij nu al zijn krachten in dienst van het land: ‘Hy slaaft, en zwoegt, en ploegt, ten nut van 't
Vaderland; // 't Boogt alles op de hulp van zyn volmaakt verstand’ (blz. 139). De episode
sluit met een idyllisch tafereel van het familieleven in het stadhouderlijk gezin.
Het verdrijven van Bellona door de Vrede is ontleend aan de analoge episode
bij Rotgans (boek III), waar het overigens de Faam is die de oorlogsgoden verdrijft,
12
als de vrede van Nijmegen gesloten is. - De daarop volgende verheerlijking van
de vrede is eveneens op Rotgans geïnspireerd, met inbegrip van de lof voor de
13
Prins als bewerker daarvan. - De idealisering van het Prinselijk gezinsleven
loopt parallel aan de schets, die Rotgans in zijn achtste Boek geeft van de omgang
14
tussen Willem III en Maria, kort vóór de dood van de koningin. De overeenkomst
wordt nog versterkt, doordat in beide gevallen de idylle als repoussoir dient voor
de daarna komende rouw.
Geen geluk is veilig voor ziekte en dood. Willem's gezondheid gaat achteruit, en een kuur
in de badplaats Aken brengt geen herstel. De dood staat voor de poort van het Hof. Daarmee
begint de slot-episode, waarin de Prins sterft. Ik geef het verloop daarvan weer, aan de hand
15
van de marginale samenvattingen (blz. 144-152): ‘yselyke voortekenen in het Hof. uitroeping.
Prins Willem voelt zyn sterfuur naderen, en spreekt zyne Gemaalin aan; als mede de Prinses
Carolyna, en den jongen Prins. Tederheid door deze Vorstelyke Telgen, voor hunne
Doorlugtige Vader betoont: ook van de Ryksprinses, die haare klagten uitstort. Prins Willem
spreekt zyne laatste redenen. De zwakheid stuit zyn spreeken. Hy geeft den geest. Zyne
Gemaalin valt in zwym. algemeene rouw by 't Hofgezin’.
De opbouw van deze episode komt volledig overeen met die van de scène,
16
waarin Rotgans het sterven van koningin Maria beschrijft. De ‘yselyke
voortekenen in het Hof’ zijn zelfs vrijwel letterlijk door de dichteres overgeno-
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Zie Deel I, blz. 732.
Ibidem, blz. 733.
Ibidem, blz. 746.
Deze bevat een aansporing van de dichteres tot haar muze, Clio, om nu de toon van Melpomene te gaan
volgen en moed te vatten voor het droeve feit dat zij bezingen moet.
Zie Deel I, blz. 746.
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men. Ook de ‘uitroeping’ tot de Muze en de vermelding van Melpomene vinden
wij bij hem terug.
‘De Faam kleet zig in 't floers’ (blz. 153) om Willem's dood overal ter wereld bekend te maken.
En het epos eindigt met haar verzekering: ‘Nooit zal de tyd zyn' Naam uit myn geheugen
slyten; // Zoo lang, tot de aardkloot zelfs zal van elkander splyten’ (blz. 154).

§ 6. ‘Willem de IV.’ als epos
Uit het inhouds-overzicht komt duidelijk naar voren, dat het epos van Margareta Geertruid
in bouw en motieven aansluit bij dat van Rotgans. Wanneer wij de twee inleidende boeken
buiten beschouwing laten en ons beperken tot het ‘eigenlijke’ heldendicht, wordt die
overeenkomst nog veel sterker. Beide epen zijn opgebouwd om dezelfde drie hoogtepunten:
liefde en huwelijk van de held; zijn verheffing in strijd en nood (resp. tot koning van Engeland
en tot erfstadhouder); de dood (resp. van koningin Maria en van Willem IV zelf). Alles bij
elkaar genomen, maken de analogieën een te systematische indruk om enkel te kunnen
worden beschouwd als toevallig gevolg van poëtische en structurele navolging. Ik ben er
dan ook van overtuigd, dat wij te doen hebben met een opzettelijk gecultiveerde parallellie:
de overeenkomst in vorm moet onderstrepen, hoezeer Willem IV als redder van het vaderland
een tweede Willem III is geweest.
Deze opzettelijke parallellie maakt het des te opmerkelijker, dat de schrijfster op één punt
radicaal afwijkt, niet alleen van haar voorbeeld, maar zelfs van de epische traditie in het
18
algemeen. In plaats van - zoals Rotgans - de voorgeschiedenis als verhaal-achteraf in het
epos op te nemen, laat zij die bij wijze van inleiding vooraf vertellen door de Faam. Daardoor
valt haar werk in twee delen uiteen, die structureel los naast elkaar staan: het verhaal van
de Faam en het epos over Willem IV. Bovendien is voor dit laatste een begin mediis in rebus
onmogelijk, nu de Faam alles ab ovo inleidt.
Dat stelt ons voor de vraag, waarom een vormgeving is gekozen die compositorisch zoveel
nadelen bood. Ik meen, dat het antwoord in eerste instantie moet luiden: omdat de
voorgeschiedenis, die de schrijfster wilde vertellen, buiten het leven van haar held viel en
dus niet thuis hoorde in ‘zijn’ epos. Maar daarmee verschuift

17

Bij Rotgans worden deze als volgt beschreven (boek VIII, blz. 154-155):

Een voorspook, dat veel ramps betekent, waart door 't hof.
De nachtuil kryt op 't dak. de zwarte ravens, grof
Van keelen, knarssen op de koninklyke transsen.
Een uitgeteerd geraamt, gehult met dorre kranssen
Van dodelyk cypres, vliegt met een naar geluit
In 't midden van den nacht de zaalen in en uit,
En stoort den zoeten slaap van Wilhems hoftrouwanten.
Bij Margareta Geertruid van der Werken vinden wij dit nauwelijks gevarieerd terug:

En, als de zwarte nagt de daggordynen sluit,
Ziet m' een vervaarlyk spook door al de zaalen dringen:
Het dor geraamte jaagt een' schrik in de Edelingen:
De ravens krassen op de toppen van het Hof:
De Nagtuil gilt, en vliegt de transen op en of:
Een naare kreet word door het hofgewelf gedreven;
Dat zelf de muuren staan te sidd'ren en te beeven.
(blz. 144)
18

Zie Deel I, blz. 729-731.
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slechts het probleem. Als die voorgeschiedenis niet tot haar onderwerp behoorde, waarom
was zij er dan zo op gesteld die bij haar onderwerp te betrekken? Wij mogen verwachten
dat dit zal blijken uit de manier, waarop de Faam ze vertelt.

Het verhaal van de Faam
In de tekst van het epos kondigt de Faam haar onderwerp niet aan; zij zegt slechts ‘een
verhaal’ te willen vertellen. De bijbehorende marginale samenvatting preciseert echter, dat
dit zal handelen ‘van de oorlogen naar het sluiten van de Vreede te Ryswyk, in Europa
voorgevallen’ (blz. 6). Inderdaad bestrijkt het verhaal van de Faam de periode van de Spaanse
successie-oorlog, en de krijgsverrichtingen uit die jaren krijgen daarin uitvoerig aandacht.
Toch is het kennelijk niet de oorlog zelf, waarom het de vertelster te doen is. Daarvoor wordt
het verloop te onsystematisch en fragmentarisch beschreven, terwijl ook samenhang en
duidelijkheid nogal eens te wensen overlaten. En dat zijn niet de enige aanwijzingen in die
richting. De Faam begint niet te vertellen bij het uitbreken van de oorlog, maar bij de vrede
van Rijswijk; de tussenliggende jaren maken deel uit van haar verhaal. Opvallend is verder
de onevenredige manier, waarop haar stof over de boeken I en II is verdeeld. Het eerste
boek eindigt met het einde van het eerste oorlogsjaar, in de late herfst van 1702. In het
tweede boek volgt dan zonder nieuwe onderbrekingen alles wat er verder gebeurde in de
elf jaren die de oorlog na 1702 nog voortduurde. Waarom die vreemde caesuur, die bovendien
tot gevolg heeft dat boek I (390 regels) eigenlijk te kort is en boek II (710 regels) uitgesproken
te lang?
Het jaartal doet ons de oplossing aan de hand. 1702 is niet alleen het eerste jaar van de
Spaanse successie-oorlog, maar ook het sterfjaar van Willem III. In het eerste boek vertelt
de Faam over de gebeurtenissen tussen de vrede van Rijswijk en de dood van de
stadhouder-koning: de periode uit het leven van Willem III, die niet meer aan de orde komt
in het epos van Rotgans. Haar verhaal heeft vooral de bedoeling te doen uitkomen, hoezeer
deze zich in zijn laatste jaren heeft ingezet tegen de dreiging van een nieuwe Franse agressie,
zodat na zijn dood Engeland en de Republiek inderdaad weerbaar bleken.
Wanneer wij deze opzet hebben doorzien, wordt ook die van het tweede boek duidelijk.
Het is geen toeval of onhandigheid van de schrijfster, dat de Faam zich in haar verhaal
steeds meer op de persoon van Johan Willem Friso gaat concentreren. Uiteindelijk is het
haar slechts om hem te doen. Zij vertelt over de oorlog ter wille van de eervolle rol die hij
daarin speelde. Dat verklaart, waarom zij geen aandacht voor de krijgsgebeurtenissen meer
overhoudt, wanneer het huwelijk of - vooral! - de tragische dood van de Prins aan de orde
komen. Zoals de Faam in het eerste boek over de laatste jaren van Willem III vertelde, zo
behandelt zij in het tweede het leven van Johan Willem Friso.
Onder dit aspect wordt pas duidelijk, wat Margareta Geertruid met de buitenissige inleiding
op haar epos bedoelde. Zij wilde op Rotgans' Wilhem de Derde geen heldendicht over Willem
IV doen volgen, zonder tevens recht te doen aan alles wat het Huis van Oranje ook in de
tussen-liggende jaren voor land en geloof had gedaan. De laatste periode van Willem III en
het even brillante als korte leven van Johan Willem Friso mochten in de Nederlandse epiek
niet tussen schip en wal verloren raken. Maar zij mochten in haar epos ook niet als stof van
secundaire betekenis worden afgedaan. Vandaar de iuxta-positionele opzet: in boek I valt
de nadruk op Willem III, in boek II op Johan Willem Friso, in boek III-VI op Willem IV.
Door de Faam schijnbaar over de Spaanse sucessie-oorlog te doen vertellen, is de
schrijfster er - afgezien van de caesuur in 1702 - verrassend goed in geslaagd de
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eerste twee van haar drie onderwerpen onderling te verbinden. Minder gelukkig is zij geweest
in haar poging het verhaal van de Faam en het ‘eigenlijke’ epos over Willem IV tot een
samenhangend geheel te maken. Die poging heeft gestalte gekregen in de kader-verbeelding,
waarbinnen het verhaal van de Faam is geplaatst.

De kader-verbeelding
Op zichzelf is dit kader niet onaardig gevonden: de Faam verschijnt aan de dichteres om
haar te inspireren tot een epos over Willem IV en voor te bereiden op deze taak. Maar de
uitwerking is over de hele linie onhandig en verwarrend. Dat begint al bij de inzet; de
beschrijving van het paleis van de Faam heeft geen enkele zin, nu de godin naar de dichteres
gaat en niet andersom. En dan volgt de passage van het grote misverstand. De inhoud
daarvan laat zich aldus weergeven:
De Faam komt Margareta Geertruid aansporen tot het schrijven van een
heldendicht over een grootse stof: ‘Laat u den luister van een ed'le stoff bekooren;
// [...] // En 'k zal u, door myn' komst, iet groots te kennen geeven’ (blz. 3). Als
zodanig noemt zij de daden van de Nassause vorsten uit het verleden. Maar
daarover wil zij het nu niet hebben: ‘'t Gelust m' op heden van Prins Friso's helden
daân // Te spreeken...’ (blz. 4-5); in margine wordt deze aangeduid als ‘Prins
Willem de vierde’. Nog altijd beweent zij diens dood. Maar al smart het haar, zich
opnieuw te verdiepen in de oorlogsrampen, die Nederland hebben getroffen, zij
is bereid aan de weetlust van de dichteres te voldoen door haar ‘een verhaal’
(blz. 5) daarvan te doen.
Uit deze context kan de lezer moeilijk iets anders opmaken dan dat de Faam aan de dichteres
de stof zal gaan voorhouden, die zij straks in haar epos moet verwerken. Zij zal vertellen
over ‘Prins Friso's helden daân’, en de oorlogsrampen, waarop zij doelt, moeten dus die uit
de Oostenrijkse successie-oorlog zijn.
Maar zo heeft de schrijfster het niet bedoeld! Uit haar marginale samenvatting op blz. 6
blijkt, dat de Faam het verhaal zal gaan doen van de Spaanse successie-oorlog, teruggrijpend
tot vóór de geboorte van Willem IV. En dat wordt door het verdere verloop van het epos
bevestigd.
Hoe deze discrepantie moet worden verklaard, is niet helemaal duidelijk. Misschien heeft
de schrijfster haar gedachtengang zó vanzelfsprekend gevonden, dat zij te roekeloos met
de duidelijkheid is omgesprongen. Misschien ook had zij aanvankelijk een andere conceptie
en heeft zij haar oorspronkelijke tekst niet voldoende weten aan te passen aan de latere
opzet.
Hoe dit ook zij, op het moment dat de Faam begint te vertellen, is het misverstand opgelost.
De lezer begrijpt, dat haar verhaal niet de stof voor het epos van de dichteres bevat. Straks
zal deze zelfstandig aan het werk moeten gaan; de godin heeft slechts de bedoeling haar
te stimuleren. In overeenstemming daarmee noemt zij Johan Willem Friso ‘De vader van
den Prins, wiens daaden gy zult melden’ (blz. 26). En wanneer zij is toegekomen aan de
vrede van Utrecht, die een einde maakt aan de Spaanse successie-oorlog, trekt zij zich
terug om de zaak verder aan de schrijfster over te laten: ‘Wel aan, tragt nu met vlyt de
19
Heirbaan op te streeven; // En melt, op helden trant, den roem van Willems leeven’ (blz.
51).
Toch kan ook dit tweede gedeelte van de kader-verbeelding niet geslaagd worden
genoemd. Het verhaal van de Faam blijft namelijk in de lucht hangen. Waarom

19

de Heirbaan: zoals uit een analoge terminologie op blz. 5 blijkt, wordt bedoeld ‘'s Lands heirbaan’, d.w.z.
(de weg van) de landshistorie.
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vindt de godin haar relaas over de Spaanse successie-oorlog zó belangrijk, dat zij het aan
de dichteres wil vertellen? Waarom verwacht zij er een stimulerende werking van op die
laatste? Nergens wordt op deze vragen ook maar het begin van een antwoord gegeven. En
door het ontbreken van deze motivering blijft de verbinding achterwege, die tussen de
inleiding van de Faam en het leven van Willem IV had kunnen (en moeten) worden gelegd.
Dank zij de duiding van het verhaal van de Faam in Orangistische zin kunnen wij ons
intussen wel zo ongeveer voorstellen, hoe Margareta Geertruid bedoeld moet hebben dat
haar kader-verbeelding als bindmiddel zou fungeren. De aansporing van de godin had, dunkt
mij, als volgt moeten overkomen: ‘Schrijf een epos over Willem IV. Hij heeft, met volle inzet
20
van zichzelf, het land en de vrijheid gered. Zulk een inzet is typerend voor het Huis van
Oranje. Denk maar aan de Spaanse successieoorlog: aan de inspanningen van Willem III
en het optreden van Johan Willem Friso. De laatste halve eeuw was één voortdurende
afwisseling van oorlog en oorlogsdreiging, maar ook: van Oranje op de bres!’ Onder dit
aspect zouden de beide bestanddelen van het werk weliswaar geen organisch geheel
geworden zijn - daarvoor was het verhaal van de Faam te lang -, maar er zou tenminste
sprake zijn geweest van een innerlijke samenhang. De schrijfster heeft dit echter niet weten
te realiseren. Heeft zij (ook hier) haar bedoeling als zó vanzelfsprekend beschouwd, dat het
overbodig was die onder woorden te brengen?
Zo verrassend als het verhaal van de Faam bleek, zo teleurstellend is de kaderverbeelding
waarin dit werd geplaatst. Margareta Geertruid kon hier haar opzet niet aan. Voor een groot
deel schrijf ik dit toe aan het feit, dat zij niet scherp genoeg wist te differentiëren tussen
zichzelf en de Faam. Wanneer deze laatste spreekt, doet zij dat te veel vanuit de geest en
met de woorden van de auteur. Het meest treffende voorbeeld is wel haar verklaring: ‘'t
Gelust m' op heden van Prins Friso's helden daân // Te spreeken..’, terwijl niet zij dat zal
21
gaan doen, maar de dichteres. Dat werkt verwarrend. Bovendien bewijst het, dat Margareta
Geertruid zich haar kaderverbeelding niet werkelijk verbeeldde.

Het exordium
Interessant is de manier, waarop de schrijfster aan het slot van boek II de opdracht van de
Faam - of eigenlijk: haar aanvaarding daarvan - laat fungeren als propositio van het exordium,
waarmee het epos over Willem IV inzet. Structureel is deze verrassende wending overigens
geen succes. Door haar plaats aan het einde van een epos-boek wordt de bewuste passage
onwillekeurig in de eerste plaats opgevat als afsluiting van de voorafgaande episode,
waardoor het exordiale effect wordt verstoord. Op zichzelf getuigt de poging echter niet
minder van originaliteit dan van naïviteit.

Het epos over Willem IV
In het ‘eigenlijke’ epos, dat met het derde boek aanvangt, vinden wij de karak-

20

Vgl. de karakteristiek, die de Faam van hem geeft:

Een Schutsheer voor den Staat, die door zyn dapperheid,
Met zoo veel blyken van een waakend krygsbeleit,
's Lands volk heeft vrygekogt van 't woên des (lees: der) oorlogsplaagen,
Om de afgematte rust der vryheid te onderschraagen.
(blz. 5)
21

In overeenstemming daarmee vertelt de Faam steeds als bij de strijd betrokken partij; eenmaal spreekt
zij zelfs over ‘onze braaven’ (blz. 41).
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teristieke trekken van Rotgans' Wilhem de Derde in ietwat vervaagde afspiegeling terug.
22
Evenals haar voorganger houdt Margareta Geertruid zich aan de opvattingen van Boileau.
Ook zij vermijdt het merveilleux chrétien, maar maakt vrijmoedig gebruik van mythologische
figuren (merveilleux païen) en allegorische gestalten, om aan haar werk een uiterlijk aspect
van wonderbaarlijkheid te verlenen. Omdat haar verbeeldingskracht beperkter is dan die
van Rotgans, blijft zij in dit ornamentele spel echter beneden diens peil. Daar staat tegenover,
dat bij haar deze opzet niet, zoals bij Rotgans, doorbroken wordt door een occasionele
terugval naar verbeeldingen van hemel of hel. Wel laat zij een enkele maal ‘een Engel’ of
‘een stem’ uit de wolken spreken, maar veel meer dan een poëtiserende zegswijze is dit
23
niet; op de herkomst wordt verder niet ingegaan.
In het epos van Rotgans had het wegvallen van het merveilleux chrétien geleid tot het
24
ontbreken van een centrale idee. Dat is ook het geval in het heldendicht van zijn navolgster.
Hier en daar blijkt wel, dat deze haar held ziet als de door God gezonden beschermer van
geloof en vrijheid in de Republiek, maar er is geen sprake van, dat deze gedachte de gang
van haar werk zou bepalen. Zij roept slechts op laudatieve toon de feiten in herinnering:
kroniekmatig en zonder een spoor van teleologische interpretatie. Zelfs de half-verborgen
draad van Gods leiding, die in het werk van Rotgans nog viel waar te nemen, is hier niet
meer aanwezig. Het is duidelijk, dat hierdoor een uiteenvallen van het epos in los naast
elkaar staande onderdelen werd bevorderd. Boek III en IV handelen over de liefde en het
huwelijk van de Prins, Boek V over de oorlog en zijn verheffing tot stadhouder, Boek VI over
zijn laatste jaren en zijn dood. Er is geen andere schakel dan die van de chronologie.
Het meest typisch betoont de schrijfster zich een leerlinge van Rotgans in haar navolging
25
van wat ik indertijd diens ‘actualisering’ heb genoemd: het vorm-geven aan de verhaalde
gebeurtenissen op een manier, die ze dicht genoeg bij de lezer brengt om ze als onzichtbare
oog- en oorgetuige te kunnen meebeleven. Ik denk daarbij niet in de eerste plaats aan het
feit, dat ook Margareta Geertruid de liefdesverhouding tussen haar held en zijn bruid ‘uitbeeldt’
door middel van gestileerde wederzijdse aanspraken; dat zou men nog als een toevallige
epische overeenkomst kunnen beschouwen (al is deze hier stellig méér dan toevallig). Maar
in haar uitwerking van gevechtshandelingen met moment-opnamen van bloedige details
valt de manier van Rotgans zó duidelijk te herkennen, dat er geen twijfel mogelijk is. Evenmin
als bij het mythologisch merveilleux kan de schrijfster in deze beschrijving het peil van haar
voorganger bereiken; zij blijft minder suggestief, minder kleurig, minder levendig. Afgezien
daarvan weet zij hem echter opvallend goed te volgen, zeker voor een vrouw! Dat is overigens
niet zo vreemd als het op het eerste gezicht lijkt. Bij het onderzoek van Wilhem de Derde is
ons gebleken, dat de details van Rotgans' gevechtsscènes een zó algemeen karakter dragen
dat zij voor de beschrijving van vrijwel elke veldslag of belegering bruikbaar zijn. Margareta
Geertruid heeft dat schablone-karakter onderkend en er handig gebruik van gemaakt.

22
23

24
25

Zie Deel I, blz. 752-753.
Het prototype van deze vage Engel vindt men bij Rotgans, in de beschrijving van het huwelijk tussen
Willem III en Maria (Wilhem de Derde I, blz. 40); zie Deel I, blz. 728. Maar dit prototype is ‘Christelijker’
dan zijn nakomelingschap bij Van der Werken.
Voor de situatie in het epos van Rotgans zie men Deel I, blz. 753-755.
Zie Deel I, blz. 751-752.
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§ 7. ‘Willem de IV.’ als poëzie
Het talent van de Goudse domineesdochter is meer een literaire begaafdheid dan eigenlijk
dichterschap. Zij beschikt over het vermogen haar gedachten zonder veel moeite op papier
tot uitdrukking te brengen, zowel in gebonden als in ongebonden vorm. In technisch opzicht
is zij bijzonder handig en inventief. Maar haar verbeeldingskracht schiet tekort, zodat zij niet
in staat is tot een poëtische (op)vlucht. Het typeert haar, dat zij zich tenslotte vooral is gaan
toeleggen op de opvoedende roman-in-brieven.
Behalve vlot van pen is Margareta Geertruid ook bijzonder ontvankelijk voor de vaart en
de klank van verzen. Als zij met haar epos in de trant van Rotgans begint, steunt zij niet
minder op de voorgang van diens vers dan op zijn motieven en zijn structuur. Ik bedoel
daarmee niet dat zij letterlijk aan hem zou ontlenen, want dat komt praktisch niet voor. Maar
zij is zó doortrokken van de toon, de klank en de kracht, die aan Rotgans' exuberante
Parnastaal een eigen karakter verlenen, dat haar verzen er de weerklank van zijn geworden:
over de hele linie wat matter en minder overtuigend dan het origineel, maar onmiskenbaar
een echo. Zo b.v. in haar beschrijving van de tegenstand, als in 1747 de Fransen
Bergen-op-Zoom belegeren:
De loopgraav' opent zig; de zwaveldampen rooken;
De lugt staat als in vlam, door 't oorlogsvuur ontstooken:
De wal, rondsom beplant met zwanger krygsmetaal,
Ontfangt den Vyand met een doodelyk onthaal:
5 Men zengt zyn' grooten moed aan 't vuur der handgranaaten;
Of doet hem door 't kartouw het veege leeven laaten:
Men smyt de kogels hem in 't woedent aangezigt;
En 't loot vliegt door de lugt, gelyk een' blixemschigt.
(blz. 121)

Soms heeft de schrijfster kennelijk enige moeite met de episch-dichterlijke omkleding van
zakelijke bijzonderheden, zoals die in een historie-dicht nu eenmaal niet kunnen worden
vermeden. Maar al verliest haar vers dan zijn vaart en kleur, de toon blijft in hoofdzaak
bewaard. Ook hiervan geef ik een voorbeeld. De troepen van Lodewijk XV bedreigen
Maastricht:
Men doed het staatsche heir by Herderen kampeeren,
En had nu Wilre, en 't dorp Lavelden, sterk bezett'
Met manschap van den staat; en 't krygszwaart streng gewett,
Om vrankryks Legermagt te konnen weêrstand bieden:
5 Een ed'le vlyt ontsteekt den moed der oorlogs lieden.
De fransche Lodewyk trekt met zyn heir te veld;
Om zyner Helden moed te sterken, by 't geweld
Des naderenden stryds; dus ziet men straks zyn knegten
In aantogt, om 't gesterkt Lavelden te bevegten,
10 En Wilre, en Vlittingen, te krygen in hun magt:
Men bood een' tegenweer, die niemant had verwagt..
(blz. 117-118)

Die tegenweer mag echter niet baten, al moet de vijand zijn overwinning betalen met ‘een
groot getal van strydbaare oorlogs knegten’.
Dit voorbeeld vertegenwoordigt evenwel geen regel. Ook bij de weergave van zakelijkheden
weet de dichteres meermalen te verrassen door een levendige ‘actualisering’. Als b.v. Willem
IV, kort na zijn huwelijk, in Hellevoetsluis afscheid neemt van Anna, die een bezoek aan
haar ouders gaat brengen, wordt dit het tegendeel van een poëtische inzinking:
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De schepen dobb'ren voor de paalen op de reê:
De Ryksprinses stapt in, en 't jagt glyd in de zee.
De zeilen zwellen aan de masten, op de baaren;
En Willem tragt het schip in de oogen te bewaren;
5 Maar, ach! het dryft ter vlugt uit zyn verlieft gezigt,
En stuift vast over 't zout, gelyk een' blixem schigt.
(blz. 96-97)

Alleen de bliksemschicht aan het slot is een teleurstelling, die in dit geval wel rimae causa
26
zal moeten worden verklaard. Maar er blijkt toch ook uit, welk gevaar - evenals bij Rotgans
- voortdurend om de hoek dreigt: die van overdrijving ad absurdum. In het algemeen weet
de schrijfster zich daar vrij goed voor te hoeden, maar een enkele maal wordt zij er inderdaad
de dupe van. Het sprekendste voorbeeld is wel het volgende, uit een beschrijving van de
gevechtshandelingen bij Höchstädt in 1704:
De Donauw legt verdroogt, van all' de doode lyken,
Der geenen die men in het zwemmen zag bezwyken.
(blz. 31)

De meest kenmerkende eigenschap van Margareta Geertruid's verzen is hun gelijkmatigheid.
Er zijn geen grote verrassingen, maar evenmin diepe inzinkingen. Het gemiddelde ligt tussen
redelijk en verdienstelijk in. Maar dat dit peil meer dan 3000 regels achtereen wordt
gehandhaafd, voegt daar een suggestieve kracht aan toe, die haar uitwerking niet mist.

§ 8. Besluit
Het is goed, ons nogmaals te realiseren hoe jong Margareta Geertruid van der Werken was,
toen zij Willem de IV. schreef. Ik zie daarin de sleutel tot een juist begrip van haar werk.
Wij hebben te doen met een begaafd jongmeisje van even twintig jaar: ambitieus,
zelfverzekerd, literair vrij goed ontwikkeld, vertrouwd met een aantal klassieken en
27
waarschijnlijk ook met het Latijn, emotioneel betrokken bij de gebeurtenissen van haar tijd,
overtuigd Orangiste. Met de overmoed van haar leeftijd besluit zij voor haar vereerde Willem
IV te gaan doen wat Rotgans voor Willem III had gedaan. Voorbereidende studie is daarvoor
niet nodig. Zij beschikt over de stof: biographieën van haar held (de eerste waren al in 1752
verschenen), pamflet- en gelegenheidsliteratuur over de successie-oorlog, nieuwsbladen.
Zij weet wat een epos is, al is het maar door er een aantal gelezen te hebben. Zij heeft vooral
het voorbeeld van Rotgans, wiens vers haar boeit en van wie zij stellig fragmenten uit het
hoofd zal hebben gekend.
Bij de uitwerking groeit het plan - in eerste instantie waarschijnlijk omdat zij ook Johan
Willem Friso, de vader van haar held, in haar epos betrekken wil. Er moet een stuk
voorgeschiedenis bij, en dat stuk dijt tenslotte uit tot alles wat er na het slot van Wilhem de
Derde gebeurd is. Het moet voor de jonge schrijfster een fasci-

26

27

Dezelfde term komt ook voor in de laatste regel van het citaat over de verdediging van Bergen-op-Zoom
hierboven. De schrijfster bedoelt er geen vergelijking mee, maar slechts een omschrijving voor
‘bliksemsnel’.
Uit de manier, waarop zij aan het begin van haar epos het paleis van de Faam beschrijft (blz. 1-2), meen
ik te kunnen opmaken dat zij uitgaat van de Latijnse tekst en niet van Vondel's vertaling van de
Metamorphoses.
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nerende gedachte zijn geweest, op deze manier haar werk te doen aansluiten bij dat van
Rotgans en dit als het ware voort te zetten. Wordt daardoor de voorgeschiedenis te lang
om in het epos te kunnen worden verwerkt? Dan moet zij er maar als proloog aan worden
toegevoegd. Behoort een epos geen proloog te hebben? Dan moet in dit geval een
uitzondering worden gemaakt. Is de inhoud tenslotte niet meer dan de vorm?
Als Margareta Geertruid niet zo jong was geweest, zou zij het - halverwege de achttiende
eeuw! - stellig niet hebben gewaagd zo vrij met de traditie en de regels van het genre om
te springen. Maar in adolescente overmoed ziet zij geen problemen of glijdt er luchthartig
overheen.
Er zijn meer sporen van deze luchthartigheid in haar werk. Zo heeft zij zich kennelijk geen
zorgen gemaakt over de eenheid van handeling, ook niet in de vier boeken van haar
‘eigenlijke’ epos. En de uitgesproken kroniekvorm van het geheel heeft haar evenmin
bekommerd als de disproportie van haar tweede Boek.
Dat alles getuigt van onvolgroeidheid en naïviteit. Maar dit naieve - misschien is het beter
te zeggen: ingénue - karakter verleent aan deze prille pennevrucht tevens een vleug van
charme. Het élan van de schrijfster, haar inspanning, haar toewijding, haar verering voor de
Oranjes - het is allemaal zó apert dat het vertederend werkt. En er is wel degelijk enig talent.
Er zit in de alexandrijnen genoeg klank om ze tot verzen te maken, en genoeg vaart om de
lezer geboeid te houden.
Ondanks de structurele misvorming - die overigens een eigen functie heeft - mag Willem
de IV. dan ook niet zonder meer een mislukking worden genoemd. Niet alleen is het werk
van Margareta Geertruid van der Werken voor een jongmeisje van haar leeftijd een
opmerkelijke prestatie, maar bovendien kan het zich heel redelijk handhaven naast de meest
geslaagde Bijbel-epen van haar tijd: Gideon van Frans van Steenwijk en De Godvrucht op
den troon (Daniël in de leeuwenkuil) van Jan Maan. ‘Ce n'est pas jurer gros’, zal men
misschien opmerken. Maar die opmerking behoort dan mede tot de karakteristiek.
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Hoofdstuk XXIII
De eerste vertaling van ‘Der Tod Abels’
1761
§ 1. De gang van zaken
In 1756 gaf de Züricher boekhandelaar en dichter-schilder Salomon Geßner (1730-1788)
zijn Idyllen uit, geschreven in poëtisch en veelal ritmisch proza. Na de statigheid en
verstandelijkheid van het Klassicisme oefenden deze precieuse genrestukjes - opgebouwd
naar klassiek model, maar nieuw in hun verfijnde landschapsschildering en in het samengaan
van (over)gevoeligheid met eenvoud en deugd - een onweerstaanbare bekoring op zijn
tijdgenoten uit. Nog groter werd hun bewondering voor Geßner, toen deze in 1758 - onder
1
invloed van zijn stadgenoot Johann Jakob Bodmer, vereerder van Milton en dichter van
2
Patriarchaden - ook een Bijbels epos in het licht gaf: Der Tod Abels.
De roem van de Zwitserse dichter verspreidde zich al spoedig over heel West-Europa, in
eerste instantie vooral door vertalingen in het Frans. Een doorslaggevende rol heeft daarbij
Michaël Huber (1727-1804) gespeeld, een Zuidduitser die zich tot taak stelde de aandacht
van de (Franse of Frans-lezende) wereld op de literatuur van zijn land- en taalgenoten te
vestigen. In 1759 of 1760 - beide jaartallen vond ik opgegeven - bracht hij Geßner's
Bijbel-epos in het Frans over onder de titel La mort d'Abel. Het succes was enorm; de ene
druk volgde op de andere.
In 1761 verscheen er ook een editie van Huber's vertaling in Den Haag, bij de uitgever
Benjamin Gibert. Langs deze weg kwam zij onder ogen van de Haagse boekverkoper H.
Backhuyzen, die er zó door werd gegrepen dat hij besloot tot het verzorgen van een uitgave
in het Nederlands. In zijn enthousiasme zette hij blijkbaar vaart achter het werk, want nog
in hetzelfde jaar 1761 zag in zijn fonds De dood van Abel het licht. Deze uitgave komt geheel
overeen met die van Gibert; alleen is het Frans daarvan nu vertaald in het Nederlands. De
oorspronkelijke Duitse tekst is er niet aan te pas gekomen. Uit het Voorbericht van
Backhuyzen blijkt, dat de vertaling van zijn eigen hand is.

§ 2. ‘Der Tod Abels’
Men kan Der Tod Abels geen Bijbelse idylle noemen; daarvoor is het onderwerp te tragisch,
en valt er te veel nadruk op schuldbesef en berouw. Maar er bestaat wel een sterke
verwantschap tussen de idyllen van Geßner en zijn epos. Ook in dat laatste gaat het om
een landelijke gemeenschap, waarvan de leden naar het uiterlijk in archaïsche eenvoud
leven, terwijl hun gevoelsleven en hun gemoedservaringen afgestemd zijn op die van de
gegoede burgerij uit de 18de eeuw. Ook nu wordt dit innerlijke leven beheerst door
sentimentaliteit en streven naar deugd; ook nu speelt het natuurbesef daarbij een belangrijke
rol. Men kan dan ook zeggen dat Der Tod
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Abels, zonder er zelf een te zijn, gesitueerd is in het klimaat van de Idyllen. De verwantschap
wordt nog versterkt door het feit, dat beide werken geschreven zijn in het typische ‘poëtische
proza’ van Geßner, dat er de lyrische gevoelstoon van bepaalt.
Toen de dichter besloten had zich aan een Bijbels epos te wagen, heeft hij zich bij de
keuze van zijn stof ongetwijfeld mede laten leiden door de mogelijkheden tot
pastoraal-idyllische aankleding, die de geschiedenis van Abel hem bood. Maar deze
overweging zal toch slechts een secundaire betekenis hebben gehad. Wij mogen niet
vergeten dat in de Züricher kring van Bodmer en Breitinger, waartoe Geßner behoorde, de
bewondering voor Paradise lost geleid had tot een verhoogde belangstelling voor de oertijd
van de mensheid. Uit deze belangstelling moet de keuze van de dichter in de eerste plaats
worden verklaard. Zoals Milton de geschiedenis van Adam en Eva verteld had tot aan de
zondeval, zo wilde hij dat doen voor de periode daarna.
Naast de bewondering voor Milton deed zich in de Züricher kring echter nog een andere
Bijbel-epische invloed gelden: die van Klopstock. Weliswaar was Der Messias nog slechts
voor de helft voltooid (sedert 1755), maar die helft was meer dan voldoende om een
stimulerende en richting-bepalende werking uit te oefenen. Reeds de uitgave van de eerste
drie zangen (in 1749) was genoeg geweest om Bodmer over het dode punt heen te helpen,
waarop zijn ‘Miltoniaanse’ epos Noah was blijven steken, zodat dit in 1752 had kunnen
verschijnen. Het ligt dus voor de hand, dat ook het epos van Geßner sporen vertoont van
de invloed die de bezielende voorgang van Klopstock daarop heeft uitgeoefend.

De inhoud
I. In de vroege morgen treden Abel en zijn zuster-vrouw Thirza uit hun hut om God te loven
voor de nieuwe dag. Kaïn daarentegen verlaat nors en zwijgend de zijne. Hij voelt zich bij
zijn broeder achtergesteld, zowel in de liefde van God als in die van zijn ouders en zusters.
Als eerstgeborene waant hij zich het zwaarst getroffen door de vloek van de zondeval. Zijn
sombere opstandigheid vormt een durend verdriet voor zijn zuster-vrouw Mehala, voor Adam
en Eva, en misschien nog het meest voor Abel die in alles zijn lichtend tegenbeeld is. - Adam
gaat nogmaals zijn oudste zoon over diens vijandige gevoelens voor Abel onderhouden.
Kaïn geeft zich tenslotte aarzelend gewonnen, vraagt om vergeving en verzoent zich met
zijn broer. Vreugde in de drie hutten - vooral ook bij Eva, die zich verantwoordelijk voelt voor
de zonde en de vloek die zij over de haren gebracht heeft. Ter viering van de verzoening
wordt een feestelijke maaltijd bereid.
II. Aan deze maaltijd vraagt Abel zijn vader om het verhaal van wat er gebeurd is tussen
de verdrijving uit het Paradijs en nu. Adam stemt daarin toe, maar Eva neemt het eerste
deel van hem over, omdat zij niet wil dat hij uit liefde voor haar de verschrikking verdoezelt
die het gevolg is geweest van háár zondige snoeplust. Daarna gaat Adam verder. Hij vertelt
over de ontdekking van de wereld buiten het Paradijs en van de zegeningen die hun gelaten
waren: over het eerste werk, het eerste vee, de eerste contacten met God, de eerste winter,
de geboorte van de eerste kinderen. Alleen Kaïn raakt daarvan niet ontroerd.
III. Reeds geruime tijd wordt Kaïn bespied door de helse geest Anamelech. In een uitvoerige
episode wordt diens voorgeschiedenis verteld. Hoewel slechts een duivel van nederige rang,
was hij ‘an Stolz und Ehrgeiz nicht geringer als Satan’. Om zich roem te verwerven had hij
de hel verlaten en het pad gevolgd, dat Satan - naar de beschrijving van Milton - vandaar
naar de aarde gebaand had. Tegen zijn verwachting in bleken de gevallen mensen niet in
ellende te leven, maar wel kwetsbaar te
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zijn geworden door hun ontvankelijkheid voor het kwaad. Daarvan besloot Anamelech gebruik
te maken, en hij had Kaïn gekozen als zijn eerste doelwit. Uit diens verbeten trekken begreep
hij, dat deze al bezig was zichzelf te verderven: ‘ich darf dir nur helfen’. - Na dit intermezzo
gaat de hoofdhandeling verder. Op de morgen na het verzoeningsmaal is Adam ziek: een
nieuwe ervaring voor de jonge mensheid. De vloek doet zich gelden, de dood dreigt. Adam
berust daarin, de vrouwen wenen, Kaïn mokt over zijn onvermogen de liefde voor zijn vader
tot uitdrukking te brengen, Abel wendt zich tot God. In antwoord op zijn gebed brengt een
Engel hem kruiden om de zieke te genezen, en Adam herstelt. Vreugde in de drie hutten,
maar Kaïn voelt zich tekort gedaan omdat de Engel niet aan hem als oudste verschenen is.
Wanneer Abel hem voorstelt elk een dankoffer aan God te brengen, stemt hij daarin wel
toe, maar zonder te verwachten dat God ook het zijne zal aannemen. En hij krijgt gelijk:
alleen het offer van Abel wordt aanvaard.
IV. De volgende morgen verlaat Kaïn heel vroeg zijn hut, waar het schreien van Mehala
hem alle rust beneemt. Onder een bosje valt hij in slaap. Anamelech maakt van deze kans
dadelijk gebruik om boze dromen op hem af te zenden. In zijn slaap ziet Kaïn, hoe zijn
nakomelingen door die van Abel in slavernij worden gebracht. Als dan Abel hem komt
begroeten, slaat hij - nog half dromend - in razernij zijn broer neer. Verbijstering bij Kaïn,
jubel van Anamelech. - God zendt een Engel om de ziel van Abel naar de hemel te voeren,
en draagt Michaël op om Kaïn te gaan vervloeken. Beiden gehoorzamen. De doodsengel
leidt na een vreugdevolle begroeting de ziel van Abel naar omhoog. Michaël brengt aan de
wanhopige Kaïn zijn vonnis over: Gods vloek rust op hem, maar sterven mag hij niet. - Adam
en Eva vinden het lijk van Abel; uit de verte roept Kaïn hun toe dat hij de dader is en vervloekt
zijn ouders. Een Engel brengt in deze ontreddering troost: de ziel van Abel leeft en na de
dood wacht er een hereniging. Daardoor gesterkt, draagt Adam het lichaam van zijn zoon
naar de hutten, om het volgens de aanwijzing van de Engel te begraven; snikkend volgt
Eva.
V. Thirza, verontrust door een droom, en Mehala, die zich zorgen maakt over Kaïn, storten
hun hart bij elkaar uit. Tijdens hun gesprek komen Adam en Eva met het lijk van Abel bij de
hutten. Wanhoop bij de zusters, die nog toeneemt als zij horen dat Kaïn zijn broeder gedóód
heeft. Na een lang rouwbeklag herinnert Adam aan de opdracht van de Engel: het lijk moet
begraven worden. Zo gebeurt. Bij het gesloten graf spreekt hij een gebed uit, waarin hij
ondanks schuldbesef en rouw troost vindt in Gods belofte van een leven na dit leven. - In
de nacht dwaalt Kaïn rond, verteerd van berouw. Hoewel hij zich onwaardig acht zijn vrouw
en kinderen nog éénmaal te zien voordat hij in de eenzaamheid wegvlucht, wordt hij door
zijn liefde onweerstaanbaar naar de hutten gedreven. Zo wordt hij er getuige van, dat Thirza
op het graf van Abel komt klagen en bidden, waarbij zij ook vraagt om genade voor hem,
de moordenaar. Aarzelend komt hij steeds nader, tot hij het eindelijk waagt zijn hut binnen
te gaan. Hij smeekt Mehala hem bij zijn vertrek althans niet te vervloeken. Maar zij verklaart
zijn lot te willen delen, en maakt zich gereed hem met haar kinderen te volgen. Samen gaan
zij de nacht en de ballingschap tegemoet. Een Engelenstem prijst Mehala om haar beslissing.

Bespreking en evaluatie
Het slot van Der Tod Abels loopt parallel aan dat van Paradise lost. Zoals Milton de verdreven
Adam en Eva hand in hand de onbekende wereld buiten het Paradijs tegemoet laat treden,
bedroefd maar niet wanhopig, en nog steeds onder de hoede
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van Gods voorzienigheid, zo gaan ook Kaïn en Mehala in ballingschap: uitgestoten maar
niet verloren. Het berouw van Kaïn en de liefde van Mehala houden een kleine hoop levend.
Het is stellig niet zonder bedoeling, dat de dichter hen laat vertrekken ‘beim Mondschein’.
Ook de episode van Anamelech's tocht naar de aarde en zijn bespieden van de mensen
gaat rechtstreeks op het voorbeeld van Milton's epos (boek IV) terug - zó rechtstreeks dat
wij beter van ontlening dan van imitatio kunnen spreken. Voor het overige herinnert Der Tod
Abels echter meer aan het werk van Klopstock. In het bijzonder geldt dit voor de vaak
overtrokken gevoeligheid in de talloze lyrische ontboezemingen: gebeden, lofprijzingen,
weeklachten. Maar ook de manier, waarop Geßner zonder voorbereiding nieuwe personen
en namen in zijn verhaal invoert, is typisch Klopstockiaans.
Uit structureel oogpunt is Der Tod Abels zwak. Het epos bestaat meer uit een reeks
opeenvolgende taferelen dan dat het een hecht geheel vormt. En in die taferelen nemen de
gemoedsuitstortingen een zó dominerende plaats in, dat er nauwelijks van handeling kan
worden gesproken. Erger is nog, dat het verhaal geen duidelijke achtergrond heeft. Kaïn is
anders dan de anderen; hij wordt verteerd door jaloezie op Abel en die jaloezie leidt tot haat.
Maar waaròm of waardòòr hij anders is, wordt nergens verklaard. De strijd tussen goed en
kwaad, die zich in hem afspeelt, wordt niet in een metaphysisch perspectief geplaatst.
Bovendien vervangt Geßner de Bijbelse moord door doodslag in een ogenblik van
verstandsverbijstering tussen droom en waken in. Dat biedt hem de mogelijkheid, zijn epos
te doen eindigen ‘beim Mondschein’: met een suggestie van hoop. Maar de vloek van God
over Kaïn (Genesis 4:11-12), waaraan Geßner onverkort vasthoudt, laat deze interpretatie
van diens daad feitelijk niet toe.
Een direct gevolg van het bovenstaande is, dat de figuur van Anamelech vrijwel geen
functionele betekenis heeft. Hij is de enige rechtstreekse vertegenwoordiger van het kwaad
in Geßner's epos. Maar hij is niet de verleider van Kaïn, niet de veroorzaker van diens
innerlijke strijd. Hij maakt slechts gebruik van de situatie, die hij bij zijn komst op aarde
aantrof, om een crisis te verhaasten die zich al aankondigt. Zijn optreden oefent op het
verloop van de handeling niet meer dan een bijkomstige invloed uit. De nadruk, waarmee
zijn komst naar de aarde als een beslissend gegeven werd voorgesteld, blijkt achteraf niet
of althans niet voldoende gerechtvaardigd, en moet dus structureel als onjuist worden
beschouwd.
Hoewel de achttiende eeuw voor de tekortkomingen van Der Tod Abels niet blind is
geweest, hebben deze de - tijdelijke - roem van het werk niet in de weg gestaan. In de eerste
plaats zal dit wel moeten worden toegeschreven aan de Empfindsamkeit, waardoor het epos
aansloot bij de opkomende reactie tegen het rationalisme en als baanbrekend werd ervaren.
Maar men kan het succes toch niet alleen dááruit verklaren. Geßner's Bijbelverbeelding
heeft wel degelijk haar dichterlijke verdiensten. Wanneer men zich in de afzonderlijke
episoden verdiept, wordt men telkens getroffen door gelukkige vondsten in de details. Vooral
de manier, waarop de dichter beschrijft hoe de eerste mensen achtereenvolgens de
verschillende aspecten van het leven op een zondige aarde leren kennen - vanaf de eerste
nacht buiten het Paradijs tot het eerste sterven van een der hunnen - leidt tot een reeks
onmiskenbare hoogtepunten. Verder heeft zijn weergave van het geloofsleven in de
Adamitische gemeenschap een eigenaardige bekoring. Geßner heeft zijn eigen gevoelens
van Godsverering, zondebesef en heilsverwachting op de leden daarvan teruggeprojecteerd,
en
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in de Empfindsamkeit van hun geloofs-ontboezemingen klinkt de innigheid van zijn persoonlijk
belijden telkens weer door. Als dit, ondanks onze allergie voor het sentimentalisme, een
moderne lezer nog altijd treft, dan laat zich vermoeden hoezeer het de tijdgenoten van de
dichter moet hebben aangesproken, die eenzelfde verzekerdheid des geloofs en eenzelfde
hang naar gevoeligheid kenden als hij.

Drie fragmenten
Ter afsluiting van mijn overzicht laat ik nog een drietal fragmenten volgen, eensdeels ter
illustratie van Geßner's taal en stijl, anderdeels om daar straks de vertaling van Huber en
Backhuyzen naast te kunnen leggen.

A. Het offer van Kaïn wordt door God verworpen, terwijl dat van Abel aangenomen wordt
(derde gezang):
[1] Kain legte von den Früchten des Feldes auf seinen Altar, entzündete sein
Opfer und
[2] kniete in die Nacht hin; schnell tönte ein ängstliches Rauschen durch die
Gebüsche,
[3] und ein Wirbelwind heulte daher, verwehete das Opfer und umhüllete den
Elenden mit
[4] Flammen und Rauch. Er bebte vom Altar zurück; und itzt kam eine
schreckliche Stim[5] me aus dem schauervollen Dunkel der Nacht; sie sprach: Warum erbebest
du, und
[6] warum ist Entsetzen auf deinem Angesicht? Wirst du dich bessern, dann will
ich deine
[7] Sünde dir vergeben; besserst du dich nicht, dann werden die anklagende
Sünd' und ihre
[8] Strafe vor deiner Hütte wohnen. Was hassest du deinen Bruder; warum
verfolgst du
[9] den Gerechten, der dich lieb hat und als den Erstgebornen dich ehrt? Itzt
schwieg die
[10] Stimme, und Kain bebte schauernd vom Altar weg und ging durch die Nacht
zurück;
[11] der tobende Wind jagt' ihm den stinkenden Opferrauch nach. Sein Herz
erbebte, und
[12] kalter Schweiz rann von seinen Gliedern. Da sah er zur Seite, fern über dem
Feld hin,
[13] die Opferflamme seines Bruders mit sanftem Wallen hoch in die Nacht
aufsteigen; er
[14] wandte sein Gesicht voll Verzweiflung weg; und da sprachen seine bebenden
Lippen:...

B. De door God afgezonden doodsengel komt de ziel van Abel uit diens lichaam naar de
hemel voeren (vierde gezang):
[1] Der Todesengel rief itzt Abels Seele aus ihrer blutenden Hülle; himmlisch
lächelnd trat
[2] sie hervor, die geistigsten Teile des Körpers flossen ihr nach, und mit
balsamischen
[3] Düften vermischet, die sanfte Winde den Blumen raubten, die rings umher
im hinstrah-
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[4] lenden Glanze des Engels aufblüheten, umflossen sie die Seele und bildeten
sich zum
[5] ätherischen Körper. Itzt sah sie voll nie empfundenen Entzückens den
wartenden Engel.
[6] - Mit himmlischer Freundlichkeit trat er näher und sprach: Sei mir willkommen
[7] aus deiner Hülle von Staub! umarme mich; Heil mir! Ich bin der erste, der
dich in die
[8] Seligkeit bewillkommet, Myriaden erwarten dich. Heil dir, du Gerechter! ewige
Wonne,
[9] unaussprechliche Seligkeit, Anschauen Gottes, dir, zum Lohne der Tugend.
O sei mir
[10] willkommen! umarme mich, du erster, der aus der Hülle des Staubes selig
hervorgeht.
[11] - Ich umarme dich, himmlischer Freund! ich umarme dich! sprach die Seele,
und itzt
[12] schwieg sie, vom verstummenden Gefühl ihrer Seligkeit durchströmt...

C. Mehala heeft besloten met haar kinderen haar man onder Gods vloek in de eenzaamheid
te volgen (vijfde gezang, slot van het epos):
[1] Itzt nahm das zärtlichste Weib ihr jüngstes Kind an ihre Brust, ihrem Manne
gab sie
4
[2] die Rechte, ein anders ging an der Rechten des Vaters; und Eliel und Josia
wischten
[3] die Thränen von den Wangen und gingen freudig vor ihnen her aus der Hütte.
Mehala
[4] sah noch weinend umher. ‘Seid mir gesegnet, (sprach sie) die ich euch
verlasse, seid mir
[5] gesegnet! Bald will ich von da, wo wir unsre Hütten bauen, zurückkommen
und euern
5
[6] Segen holen, für mich und meinen gnadeflehenden Mann’. Itzt blieb sie
stehen und

4
5

Eliel und Josia: de twee oudste kinderen van Kaïn en Mehala.
Hieruit blijkt, dat Mehala's woorden tot haar (afwezige) ouders gericht zijn.
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[7] weinte wie unentschlossen zu den Hütten hin; aber balsamischere Düfte, als
Düfte des
[8] Frühlings, umflossen sie. ‘Geh, edles Weib; (so sprach die unsichtbare liebliche
Stimme)
[9] ich will im erquickenden Traume deiner Mutter deine Großmut sagen, und
daß du
[10] hinausgehest, an der Seite deines büßenden Mannes, Gnade von dem
allmächtigen Rich[11] ter zu flehen’. - Sie gingen itzt beim Mondschein, oft zurückweinend, von
den Hütten
[12] weg, hinaus in öde Gegenden, wo noch keines Menschen Fußtritt gewandelt
hatte.

§ 3. De Franse vertaling van Huber
De Haagse editie van de Franse vertaling, die Michaël Huber van Der Tod Abels gemaakt
6
had, is een pretentieloos uitgaafje in duodecimo, met het volgende titelblad:
La mort // d'Abel; // poëme, // en cinq chants, // Traduit de l'Allemand de // M.
Gessner, // par // M. Huber. // vignet // A La Haye, // chez Benjamin Gibert, //
MDCCLXI.
Van auteur noch vertaler wordt de voornaam vermeld of met een initiaal aangeduid; in beide
gevallen beperkt het titelblad zich tot: M(onsieur).
Huber had aan zijn vertaling een inleidende ‘Préface du traducteur’ toegevoegd, die men
uiteraard ook in de Haagse druk terugvindt. Ik neem daar een viertal opmerkingen uit over.
Uit de eerste drie blijkt, hoe een contemporaine bewonderaar het epos van Geßner zag; in
de laatste deelt Huber mee, hoe hij zijn werk als vertaler heeft opgevat.
De eerste opmerking laat zien, dat voor hem het (nieuwe) gevoelselement zwaarder woog
dan de onvolkomenheden van de structuur:
[1] A juger ce Poëme suivant les régles strictes de l'Epopée, on en trouvera
peut[2] être le plan un peu irrégulier, & la fiction principale bien au-dessous de celle
[3] de Milton: mais on sera dédommagé par les fictions accessoires & les tableaux
[4] de sentiment; car pour les peintures vraies & naïves, il égale au moins le
Poëme
[5] Anglois. (blz. XXI)
Elders vestigt Huber de aandacht op het poëtische proza, waarin al het werk van de
Zwitserse dichter geschreven is:
genre particulier dont la langue allemande est plus susceptible qu' une autre;
[...] genre qui est à M. Gessner seul, & en quoi n'ont réussi aucuns de ceux qui
ont voulu l'adopter d'après lui. (blz. XXXI)
De vertaler verzuimt niet naar voren te brengen, dat Geßner de Bijbelse moord op Abel
teruggebracht heeft tot doodslag in een vlaag van razernij. Maar hij is geen fundamentalist;
ook voor de gewijde historie aanvaardt hij zonder bezwaar de vrijheid van de dichter ten
opzichte van zijn stof:

6

Een exemplaar bevindt zich in de U.B. te Utrecht (signatuur: 316 J 37).
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[1] L'Historien est l'esclave des faits, mais les faits sont à la discrétion du
Poëte:
[2] il les taille, les augmente ou les diminue, suivant l'usage qu'il prétend en faire.
[3] Le nôtre avoit besoin que Cain parût moins méchant qu'il n'est dans la Bible,
[4] pour intéresser la pitié en sa faveur, & montrer les ressources que peut trouver
[5] un coupable dans la miséricorde divine. (blz. XXXIII)
Aan het einde van de Préface wijst Huber op het verschil tussen Duits en Frans, dat hem
gedwongen heeft met een grote mate van vrijheid te vertalen om het taaleigen van dit laatste
niet aan te tasten:
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[1] La langue allemande a des hardiesses que non-seulement je ne pouvois
pas,
[2] mais que je ne devois pas même rendre en françois. Il m'a donc fallu en
[3] quelques endroits affoiblir les images, en choisissant à dessein des
expressions
[4] moins énergiques. J'ai tâché seulement de racheter ces légéres altérations
par
[5] des compensations, de manière que la somme des beautés fût à peu près
la
[6] même dans les deux langues. Ai je réussi? On en jugera l'original à la main.
[7] (blz. XXXIV)
Met dit uitgangspunt conformeert Huber zich aan de ‘oude’ opvatting van vertalen. Het is
er hem in de eerste plaats om te doen, zo duidelijk mogelijk weer te geven wat de
oorspronkelijke auteur zegt; het hoe komt er minder op aan. Uit zijn aankondiging zou men
kunnen opmaken, dat hij slechts een aantal onvertaalbare beelden en zegswijzen heeft
veranderd en ook wel eens een dichterlijkheid van eigen hand toegevoegd. In werkelijkheid
blijft het daar echter niet bij. Wanneer men zijn tekst naast die van Geßner legt, ziet men
dadelijk dat hij voortdurend probeert het poëtische maar vaak wat stroeve Duits van zijn
voorbeeld om te zetten in een Frans dat zo natuurlijk en moeiteloos mogelijk klinkt. Daarvoor
verandert hij niet alleen wat onvertaalbaar is, maar verzacht hij wat naar zijn mening in het
Frans overdreven zou klinken - ter compensatie drukt hij zich ook wel eens sterker uit dan
Geßner -, voegt hij kleine toelichtingen of verduidelijkingen in, interpreteert hij wat bij letterlijke
vertaling tot misverstand aanleiding zou kunnen geven. Het spreekt vanzelf, dat op deze
manier heel wat van het poëtische en àlles van het ritmische verloren gaat. Maar er kan niet
worden ontkend, dat het resultaat bijzonder vlot en prettig leesbaar is, vlotter dan het origineel.
Huber is er - voor zover een buitenstaander dit kan beoordelen - voortreffelijk in geslaagd
Der Tod Abels niet alleen in vloeiend Frans over te brengen, maar ook in de sfeer die daarbij
behoort. Men kan zeggen, dat hij met zijn vertaling Geßner's werk minder Duits heeft gemaakt
en meer Frans-Europees. Daarin ligt het geheim van zijn succes.

De drie fragmenten
De Franse versie van de drie fragmenten, die ik zo even in het Duits heb geciteerd, spreekt
genoegzaam voor zichzelf om een gedetailleerde bespreking overbodig te maken. Slechts
hier en daar wijs ik dus op een bijzonderheid in de vertaling van Huber.

A. [De verwerping van Kaïn's offer]
[1] De son côté Caïn mit des fruits de ses champs sur son Autel, alluma son
sacrifice & se
[2] prosterna devant son Autel; aussi-tôt les buissons s'agiterent avec un bruit
épouvanta[3] ble, un tourbillon dissipa en mugissant le sacrifice, & couvrit le malheureux
de flammes
[4] & de fumée. Il recula de l'Autel en tremblant, & une voix terrible, qui sortit de
l'obs[5] curité effroyable de la nuit, lui dit: pourquoi trembles-tu, & pourquoi la terreur
est-elle
[6] peinte sur ton visage? Il en est encore temps, corrige-toi; je te pardonnerai
ton péché,
[7] si-non ton péché & son châtiment te poursuivront jusques dans ta cabane.
Pourquoi
[8] haïs-tu ton frere? il t'aime, te complaît & t'honore! La voix se tut, & Caïn saisi
de
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[9] frayeur, quitta ce lieu affreux pour lui, & s'en retourna à travers la nuit; le vent
furieux
[10] chassoit encore après lui la fumée infecte du sacrifice; son coeur frisonnoit,
& une sueur
[11] froide coula de ses membres. Cependant en promenant ses regards, il vit
dans la campagne
[12] les flammes du sacrifice de son frere, qui s'élevoient en tournoyant dans
les airs.
[13] Désespéré par cette vue, il tourna ses regards ailleurs, & dit en grinçant des
dents:...
(blz. 141-142)

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

502

Allereerst valt het op, dat de vertaler het exclamatieve staccato van de oorspronkelijke tekst
enigszins heeft getemperd en de narratieve samenhang versterkt. - Gods waarschuwing
aan Kaïn dat diens zonde en straf ‘vor deiner Hütte wohnen’ zullen, acht Huber kennelijk
niet letterlijk vertaalbaar; hij verandert dit in ‘te poursuivront jusques dans ta cabane’ (reg.
7). Daarentegen verhevigt hij in de laatst-geciteerde zin de grimmigheid door Kaïn te laten
knarsetanden.

B. [De doodsengel en de ziel van Abel]
[1] Aussi-tôt l'ange de la mort appella l'ame d'Abel de sa dépouille sanglante;
elle s'avança
[2] avec un souris gracieux; les parties les plus spiritueuses du corps la suivoient,
& mêlées
[3] aux exhalaisons balsamiques, dérobées par les doux zéphirs aux fleurs, qui
croissoient
[4] par-tout où portoit l'éclat rayonnant de l'ange; elles environnoient l'ame, & se
formoient
[5] en un corps éthéré. Elle vit avec un transport qu'elle n'avoit jamais senti,
l'ange qui
[6] venoit au-devant d'elle. - Je te salue, dit l'esprit céleste, avec un front où se
peignoit la
[7] bonté, je te salue, ô ame bienheureuse, dégagée de ta dépouille terrestre.
Reçois mes
[8] embrassemens. Que je me félicite d'être celui de tous les Anges que Dieu a
choisi pour
[9] t'introduire dans la béatitude, des millions d'autres esprits t'y attendent.
Conçois, si tu
[10] peux, ton bonheur, ce que c'est que de contempler Dieu face à face, d'en
jouir. Tu vas
[11] voir avec quelle magnificence il sait récompenser la vertu. Qui je t'embrasse
encore une
[12] fois, ô toi qui le premier as déposé la poussiere qui t'enveloppoit, pour te
revêtir de
[13] lumière. - Permets que je t'embrasse à mon tour, ami céleste, reprit l'ame;
& elle resta
[14] confondue avec l'ange par le sentiment ravissant de sa béatitude...
(blz. 169-170)
Men lette hier vooral op de manier, waarop in de begroeting van de ziel door de doodsengel
een onsamenhangende reeks verrukte uitroepen omgezet is in een rationele gedachtengang
zonder abrupte overgangen of onduidelijkheden.

C. [Het slot van het epos]
[1] Cependant cette tendre mere essuya ses larmes, prit le plus jeune de ses
enfans dans ses
[2] bras, s'appuyant sur son époux, & l'autre marchoit à côté du pere, tandis qu'
Eliel &
[3] Josia marchoient gayement devant lui. Ils sortirent ainsi tous ensemble de la
cabane.
[4] Mehala regarda encore autour d'elle, en pleurant. Soyez bénie, ô famille
désolée que
[5] j'abandonne, soyez bénie: bien-tôt je viendrai vous retrouver des lieux où
nous aurons
[6] bâti notre cabane, vous demander votre bénédiction, pour moi, pour mon
époux, &
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[7] solliciter son pardon. A ces mots elle regarda encore les cabanes, pleura
comme irréso[8] lue: en cet instant des exhalaisons plus balsamiques que toutes les fleurs du
printemps,
[9] environnerent la troupe fugitive. Vas généreuse epouse, dit une voix invisible
au-dessus
[10] de leurs têtes; j'informerai par un songe agréable ta tendre mere de ton
courage magnanime;
[11] je lui dirai que tu es partie à côté de ton époux pénitent, pour implorer la
grace
[12] du souverain Juge. - Cependant ils marchoient à la lueur de l'astre nocturne,
jettant
[13] souvent la vue derriere eux, sur les cabanes; & s'avancerent dans des
régions désertes,
[14] où jamais les pas d'aucun homme n'avoient été imprimés.
(blz. 270-271)
Verduidelijkend voegt de vertaler toe, dat Mehala zich in haar afscheidswoorden tot haar
achterblijvende verwanten - in het bijzonder haar ouders - richt, en dat de vertroostende
Engelenstem ‘boven hun hoofden’ (vanuit de hemel) klinkt.
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§ 4. De Nederlandse vertaling
7

De Nederlandse tekst van Geßner's epos wordt op het titelblad van de Haagse uitgave als
volgt aangekondigd:
De dood // van // Abel, // voorgesteld // in vyf gezangen // door // M. Gessner. //
Uit het Hoogduitsch in het Fransch // vertaald, door // P. Huber. // En nu om
deszelfs voortreffelykheid na den laat- // sten Druk in het Nederduitsch
overgebragt, // en met fraaije kopere Plaatjes verçiert. // vignet // In s'Gravenhage
// By H. Backhuyzen // Boekverkoper op de Groote Zaal // van 't Hof, 1761.
De uitgever heeft er kennelijk enige zorg aan besteed. Hij koos voor een octavo-formaat en
verhoogde de allure van het boek door een ‘kopere Plaatje’ bij elk van de vijf zangen. Die
(ongesigneerde) plaatjes trekken overigens meer de aandacht door hun onhandigheid en
naïviteit dan door artistieke qualiteiten. De familie van Adam wordt er uitgebeeld in kledij en
entourage van de 18de-eeuwse pastorale traditie, de vrouwen met hoeden. De figuren staan
er houterig bij als op een stuntelige kindertekening. - De ‘voortreffelykheid’, die zo uitdrukkelijk
wordt vermeld, slaat uitsluitend op de Franse versie, en met ‘den laatsten Druk’ daarvan
wordt gedoeld op de Haagse uitgave van Gibert, die voor Backhuyzen het uitgangspunt is
geweest. - Zowel Geßner als Huber hebben een onjuiste voorletter toebedeeld gekregen.
In het eerste geval is kennelijk de M van ‘Monsieur’ op het Franse titelblad als voorletter
opgevat. Dat dit in het tweede geval niet eveneens is gebeurd en er plotseling een P opduikt,
kan alleen als slordigheid worden verklaard. Deze ontsporing zal wel op rekening moeten
worden gesteld van de haast, waarmee Backhuyzen - blijkens verschijning in hetzelfde jaar
als de uitgave van Gibert - bij de voorbereiding van zijn editie te werk is gegaan.
Die haast is ook merkbaar in de manier van vertalen. Backhuyzen heeft geen moeite met
het begrijpen van het Frans, dat hij uitstekend beheerst. Doordat hij zich echter de tijd niet
gunt om rustig na te denken, begaat hij toch wel eens vergissingen. Bovendien vertaalt hij
als het ware mechanisch, zonder er zich om te bekommeren of bepaalde uitdrukkingen en
constructies bij letterlijke overdracht vloeiend Nederlands opleveren. Zijn vertaaltrant staat
dus lijnrecht tegenover die van Huber. Terwijl deze de tekst van Geßner aanpaste aan het
Franse taaleigen, doet Backhuyzen geen enkele moeite zijn vertaald Frans tot natuurlijk
Nederlands te maken. Daardoor klinkt zijn vertaling vaak wat houterig of onnatuurlijk. In het
algemeen echter kan men deze toch niet slecht noemen. Het is vooral door de tegenstelling
met het voortreffelijke werk van Huber, dat de vertaling van Backhuyzen ons zo teleurstellend
aandoet.

De drie fragmenten
Ook in hun Nederlandse versie laat ik de drie fragmenten in hoofdzaak voor zichzelf spreken
en vestig ik slechts de aandacht op een opvallend detail.

7

Volgens de epen-bibliographie van Henri A. Ett (zie Deel I, blz. XIV) komen er in de Nederlandse openbare
bibliotheken slechts twee exemplaren van dit werk voor: één in de U.B. van Amsterdam (signatuur: 1165
H 5) en één in de K.B. te 's-Gravenhage (signatuur: 865 C 119). Ik heb gebruik gemaakt van dit laatste.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

504

A. [De verwerping van Kaïn's offer]
[1] Kain lag ook van zyne vruchten op den Altaar, ontstak het Offer, en boog zich
voor
[2] dezelve neder; maar aanstonds begonnen de Haagen zich met een
verschrikkelyk gedruis
[3] te beweegen, een geweldige Wind verteerde al smeulende het Offer, en
overdekte den
[4] ongelukkigen met vlammen en rookdampen. Hy week al bevende van den
Altaar, en
[5] eene ontzaggelyk[e] stemme, die uit de verschrikkelyke donkerheid der nacht
voort[6] kwam, zeide tot hem: waarom beeft gy, en waarom is de vreeze op uw
aangezicht
[7] afgeschildert? Het is noch tyd, betert u; dan zal ik u uwe zonden vergeven,
zoo niet,
[8] dan zal de zonde en deszelfs straffe u tot in uwe Hutte volgen. Waarom haat
gy uwen
[9] Broeder? hy bemind, vierd en eert u! Hier zweeg de stem, en Kain met schrik
bevangen,
[10] verliet die zoo verschrikkelyke plaats, en keerde weder in de duisterheid der
nacht; de
[11] geweldige Wind dreef hem den stinkenden rook des Offers noch achter na;
zyn hart
[12] zidderde, en een koud zweed stroomde van zyne leden. Zyn gezicht gints
en herwaarts
[13] wendende, zag hy in het veld de vlamme van het Offer zyns broeders, die
zich al draaij[14] ende in de lucht verhief. Wanhopig over dit gezicht, wenden hy zyne oogen
naar een
[15] andere plaats, en zeide op zyne tanden knerzende:...
(blz. 112-113)
Bepaald storend is in reg. 3 de weergave van Huber's ‘(un tourbillon) dissipa en mugissant
le sacrifice’ met verteerde al smeulende het Offer. Het gaat er juist om, dat het offer van
Kaïn nièt aangenomen en dus ook nièt verteerd wordt; een wervelwind blaast het in alle
richtingen van het altaar weg.

B. [De doodsengel en de ziel van Abel]
[1] Aanstonds riep den Engel des doods de Ziele Abels uit het bebloedde
sterfelyke deel;
[2] zy naderde met een vriendelyke bevalligheid; de geestelykste deelen des
lighaams volg[3] den hem, gemengt met de balzemachtige uitwaasseming, die door de Zephirs
van de
[4] bloemen, die overal waar de stralende glans des Engels trof, uitbotteden,
waren getrok[5] ken; zy omringden de ziel, en formeerden zich tot een vloeybaar lighaam. Zy
zag den
[6] Engel die haar te gemoet kwam, met eene veel grooter vreugde als zy noch
ooit gevoeld
[7] had. - Ik groete U, zei de Hemelsche Geest, met een wezen waarop de
goedheid was
[8] afstraalende, ik groete U, ô welgelukzalige ziel, van uw aards sterfelyk deel
ontbonden.
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[9] Ontfang myne omhelzingen. Ik wensch my zelven geluk, dat ik onder alle de
Engelen
[10] die ben, die God heeft verkooren, om U in de gelukzaligheid daar millioenen
andere
[11] geesten U opwagten, in te leiden. Begryp zoo het U mogelyk is, wat geluk
het is, God van
[12] aangezicht tot aangezicht te aanschouwen, en Hem te genieten. Gy zult nu
zien, met
[13] welke eene heerlykheid hy de deugd weet te beloonen. Dat ik U noch eens
omhelze, ô
[14] gy, die het eerst het stof dat U bedekte, om met 't licht bekleed te worden,
hebt afgelegt. [15] Staa toe, ô hemelsche vriend, dat ik U ook omhelze, hernam de ziel; en zij
bleef met
[16] den Engel door het verrukkend gevoel harer gelukzaligheid als vermengd...
(blz. 134-136)
In reg. 3 is hem (voor haar) niet meer dan een hinderlijke slordigheid. Maar de vertaling van
8
‘corps éthéré’ met vloeybaar lighaam (reg. 5) en die van ‘resta confondue’ met bleef... als
9
vermengd (reg. 15-16) doen uitkomen, dat de vertaler zich niet de tijd heeft gegund om te
denken bij wat bij deed.

C. [Het slot van het epos]
[1] Intusschen droogde deze tedere moeder haare tranen af, nam het jongste
haarer kinderen
[2] op den arm en leunde op haaren man, en de andere ging aan de zyde zyns
vaders, terwyl
[3] Eliel en Josias al speelende voor hun uitliepen. Dus gingen zy te zamen uit
de Hut, en

8
9

Blijkbaar is éthéré opgevat als ‘bestaande uit (vloeibare) ether’.
resta confondue avec l'ange: bleef evenals de engel sprakeloos (vgl. in de Duitse tekst: ‘vom
verstummenden Gefühl durchströmt’).
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[4] Mehala zag weenende noch eens om. Zyt gezegent, ô ontroostbaar huisgezin
dat ik
[5] verlaat, zyt gezeegent: welhaast zal ik van de plaats daar wy onze Hutte
zullen hebben
[6] neergeslagen u weder koomen bezoeken, en voor my en voor myn man uwen
zegen
[7] afsmeeken en voor hem om vergeeving verzoeken. Na deeze woorden zag
zy noch eens
[8] om als iemand die twyffelmoedig is na de Hutten, en weende: op dit oogenblik
wierd
[9] de vlugtende troep door balzemachtige uitwaassemingen omringt, die veel
geuriger als
[10] alle de bloemen der Lente waaren, en een onzigtbaare stem die boven haar
was, zeide
[11] tot haar: Gaat, edelmoedige vrouw, ik zal door een verborgen droom aan
uwen [sic]
[12] teergeliefden moeder uwe edele kloekmoedigheid bekend maaken; ik zal
haar zeggen,
[13] dat gy nevens uw berouw hebbend' man zyt vertrokken, om te zamen de
genade van
[14] den Souvereinen Richter af te smeeken. - Zy gingen dan by het licht der
Mane, dikwyl
[15] het gezicht noch achter haar op de Hutten slaande; en kwaamen in
woestynen, daar
[16] noch nooit geen menschen voet eenig teeken in de aarde gedrukt had.
(blz. 216-217)
De weergave van ‘gayement’ door al speelende (reg. 3) is gemakkelijk aanvaardbaar.
Daarentegen is in reg. 11 de herkomst van verborgen (voor ‘agréable’) niet te verklaren. In
reg. 15 is kwaamen in woestynen op zichzelf wel aannemelijk, maar minder beeldend dan
‘s'avancerent dans des régions désertes’ (vgl. in de Duitse tekst: ‘gingen hinaus in öde
Gegenden’).

Een contemporain oordeel
Op blz. 271 van de Tael- en Dicht-kundige By-dragen II, nr. XXXVII (november 1761) wordt
- naar aanleiding van de berijmde vertaling van een Idylle van Geßner - terloops een oordeel
uitgesproken over Backhuyzen's Nederlandse overzetting van Der Tod Abels. De bewuste
10
passage wordt door J. Wille toegeschreven aan Frans van Lelyveld (1740-1785), die in
1766 de stuwende kracht zou zijn bij de oprichting van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Zij luidt als volgt:
Hy [= de vertaalde Herderszang] is berymd volgends het Hoogduitsch van den
heer Gessner, Boekverkoper en Drukker te Zurich, welke in onz land onlangs is
bekend geworden door ene vertaling van zijn Heldenstuk, De dood van Abel, in
vijf Gezangen. Een stuk dat in Duitschland veel roem heeft ontmoet (getuigen
de drie drukken in een jaer) in Vrankrijk, vertaeld door P. Huber, niet minder
graeg ontvangen, en geprezen is, en in Holland kon het niet anders gegaen zijn,
zoo de Heer Gessner een kundiger vertaeler hadde aengetroffen...
Het is niet goed duidelijk, hoe Van Lelyveld tot zijn negatieve waardering is gekomen. In
11
1761 kende hij nog geen Duits van enige betekenis; het is uitgesloten dat hij Der Tod Abels
in het origineel zou hebben gelezen. Vermoedelijk kende hij het epos echter wel in de
10
11

J. Wille, De literator R.M. van Goens en zijn kring I (Zutphen 1937), blz. 575.
Ibidem, blz. 47 en 109.
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vertaling van Huber; dat zou verklaren waarom het hem blijkbaar ontgaan is, dat de
Nederlandse tekst niet op het oorspronkelijke Duits berust, maar op de Franse vertaling die
daarvan nogal afwijkt. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij - in de veronderstelling dat de
overeenkomsten tussen het Frans en het Nederlands een gevolg waren van de
gemeenschappelijke grondtekst - de houterigheid van Backhuyzen's vertaling in vergelijking
met de vloeiende tekst van Huber - ten onrechte toegeschreven aan de mindere kundigheid
van de Nederlander als vertaler uit het Duits.

12

Wat diens voorletter betreft, liet hij zich echter door de editie van Backhuyzen misleiden; ook hij geeft
die aan met een P.
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In ieder geval blijkt de - toen 21-jarige - literator zijn lezers met meer aplomb dan
nauwkeurigheid te hebben ingelicht.

§ 5. Conclusie
Op zichzelf kan de verschijning van Backhuyzen's Nederlandse vertaling van Der Tod Abels
moeilijk een literair evenement worden genoemd. De betrekkelijke uitvoerigheid van mijn
bespreking wordt echter gerechtvaardigd door het feit, dat er in literair-historisch opzicht
aan deze uitgave interessante aspecten verbonden zijn.
Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse Renaissancistisch-klassicistische
epos deed zich hier een invloed uit Duitsland gelden. De kennis van het Duits was hier te
lande echter nog zó weinig algemeen, dat dit gebeurde door het intermediair van een Franse
vertaling. Maar La mort d'Abel is niet precies hetzelfde als Der Tod Abels! De vertaler had
de oorspronkelijke tekst aangepast aan het taalgebruik en de smaak van een Frans publiek,
mede door tempering van de Empfindsamkeit. En doordat Backhuyzen zijn Nederlandse
vertaling uitsluitend op deze adaptatie baseerde, geeft dus De dood van Abel het epos van
Geßner in verfranste en getemperde vorm.
Het enthousiasme van Backhuyzen en de haast, waarmee hij een Nederlandse tekst op
de markt bracht, kunnen enigermate als graadmeter fungeren voor de opgang, die de vertaling
van Huber hier te lande maakte. En blijkbaar heeft de Nederlandse versie de Haagse
boekverkoper geen windeieren gelegd; anders zou hij in 1762 zeker niet overgegaan zijn
tot uitgave van de Idyllen, eveneens op basis van de Haagse editie in het Nederlands
13
overgebracht uit het Frans van Huber. Tot een tweede druk is het echter nooit gekomen.
Dat is trouwens begrijpelijk, als wij bedenken dat de bewondering voor Geßner een
modeverschijnsel was, dat de vertaling van Huber in de - veel betere - Franse versie eveneens
in Nederland verschenen en dus gemakkelijk verkrijgbaar was, en dat in de loop van de
jaren '60 in ontwikkelde kringen de kennis van het Duits sprongsgewijs toenam.
In verschillende opzichten vertoont de situatie ten opzichte van Der Tod Abels
14
overeenkomst met die ten aanzien van Paradise lost ongeveer dertig jaar tevoren. Ook
toen was er in literaire kring grote belangstelling, ofschoon de taal voor velen een beletsel
vormde om het werk in het origineel te lezen. Ook toen verscheen er een Nederlandse
vertaling - zij het in dit geval een rechtstreekse, gevolgd door een berijmde bewerking - die
echter al spoedig in de schaduw kwam te staan van een Franse overzetting die zich veel
gemakkelijker liet lezen.
Wij kunnen de parallel nog verder doortrekken. Evenals Paradise lost bleef ook Der Tod
Abels, ondanks de belangstelling in literaire kring, zonder directe invloed op de ontwikkeling
van het Nederlandse Bijbel-epos. Dezelfde bezwaren van onvoldoende Bijbel-getrouwheid,
die tegen Milton werden ingebracht, golden evenzeer voor Geßner, die in zekere zin trouwens
uit de school van Milton kwam. De omzetting van de moord op Abel in een doodslag was
stellig geen aanbevelenswaardig voorbeeld!
Tenslotte nog een laatste opmerking. Het verdient aandacht, dat Der Tod Abels niet - zoals
zestig jaar tevoren de Télémaque - als epos werd aangevochten vanwege

13
14

Huber's vertaling draagt als titel: Idylles et poèmes champêtres, die van Backhuyzen: Hardersen
Veldgezangen.
Zie boven, blz. 261-290 (Hoofdstuk X).
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zijn proza-vorm. Blijkbaar werd deze vorm nu als een reële mogelijkheid aanvaard. Overigens
betekent dit niet, dat men hier te lande de vervaging van de grens tussen poëzie en proza
toejuichte. Na zijn hierboven geciteerde kritiek op Backhuyzen liet Frans van Lelyveld nog
de wens volgen, dat ook de ‘andere werkjes’ [ = de Idyllen] van Geßner in het Nederlands
zouden worden vertaald, ‘'t zy in prosa, of liever in rym’. En toen in 1783 de Nijmeegse rector
E.J.B. Schonck een nieuwe vertaling van Der Tod Abels het licht deed zien, was dit er een
in verzen.
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Hoofdstuk XXIV
De Bijbel-epen van Jordaan en Sels
1762; 1765
§ 1. Inleiding
Opnieuw bespreek ik hier in één hoofdstuk twee Bijbel-epen, om geen andere reden dan
dat zij ongeveer ter zelfder tijd verschenen en niet belangrijk genoeg zijn voor aparte
behandeling. Er is in zoverre een klein verband, dat Sels een drempeldicht voor het werk
van Jordaan geschreven heeft. Voor het overige is er alleen maar verschil. Jordaan was bij
de publikatie van zijn werk een man van middelbare leeftijd, terwijl Sels' epos een jeugdwerk
is. Jordaan schreef niet uit literaire overwegingen, maar om voor zichzelf en zijn vrienden
te getuigen van zijn geloof; eerst veel later liet hij zich overhalen tot een uitgave. Sels
daarentegen had dichterlijke pretenties en wilde aansluiten bij de epische traditie van
Hoogvliet.
Het is er mij echter niet om te doen, de beide epen vergelijkenderwijs naast of tegenover
elkaar te stellen. Ik volsta ermee, ze elk voor zichzelf te doen spreken.

§ 2. Jordaan's ‘De lydende en verheerlykte Heiland’
Het epos over het lijden van Christus, dat Jacobus Jordaan in 1762 te Amsterdam het licht
deed zien, verscheen in octavo-formaat, met het volgende titelblad:
De // lydende // en // verheerlykte // Heiland, // in zes boeken. // door // Jacobus
Jordaan. // vignet // Te Amsterdam, // By Albert vander Kroe, in de korte Gast// huis-Moolensteeg. // MDCCLXII.
Het boek is eenvoudig uitgegeven; zowel een frontispice als platen ontbreken. De enige
versiering bestaat uit een vignet onder de Voorrede en onder de vier boeken, waar daarvoor
genoeg plaats is.

De auteur
Omtrent de auteur weten wij met zekerheid slechts wat hij in de Voorrede over zichzelf
meedeelt. Hij schreef zijn epos, nadat hij door een krachtdadige bekering tot een geheel
andere geloofs- en levensopvatting gekomen was. Na meer dan tien jaar bracht hij er nog
een vrij ingrijpende wijziging in aan, vermoedelijk kort vóór de uitgave. Op grond van deze
gegevens mogen wij de ontstaanstijd van zijn werk stellen op omstreeks 1750. Ten aanzien
van zijn identiteit komen wij daar echter niet verder mee.
Nu is er inderdaad een Jacobus Jordaan uit de eerste helft van de 18de eeuw bekend.
Hij was een Amsterdamse toneelspeler en werd in 1716 in Den Haag geboren als zoon van
1
het bekende toneelspelers-echtpaar Jan Hendrik Jordaan en Adriana van Tongeren. Veel
gegevens over hem zijn er niet. In 1743 schreef hij een

1

Op 8 november 1716 werd hij in de Remonstrantse Kerk in Den Haag gedoopt. Kort daarop gingen zijn
ouders over naar de Amsterdamse schouwburg.
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herdersspel Fillis en Damon, dat hij opdroeg aan de regenten van de schouwburg maar dat
niet op het repertoire werd geplaatst. ‘Hij is tot 1749 in Amsterdam aanwijsbaar. Na 1749 is
2
er niets van hem bekend’. In laatstgenoemd jaar liet hij een testament opmaken.
De vraag is dus, of deze toneelspeler de auteur van De lydende en verheerlykte Heiland
geweest zou kunnen zijn. In de biographische woordenboeken wordt dit - voor zover daarop
wordt ingegaan - onwaarschijnlijk geacht en de auteur ‘vermoedelijk een naamgenoot’ van
de acteur genoemd. Dat is natuurlijk best mogelijk. Het feit, dat er in het Amsterdam van die
tijd geen andere Jacobus Jordaan bekend is, sluit de mogelijkheid niet helemaal uit, dat er
toch een geweest is. Bovendien behoeft de schrijver van het epos daar niet gewoond te
hebben; de uitgave van zijn werk bij Vander Kroe bewijst niet, dat hij diens stadsgenoot was.
Desondanks ben ik geneigd in auteur en toneelspeler één en dezelfde persoon te zien.
De bekering van de eerste wijst op een bruuske omkeer in zijn leven, die - blijkens de
voorlopige voltooiing van zijn epos omstreeks 1750 - waarschijnlijk betrekkelijk kort vóór het
einde van de eerste eeuwhelft heeft plaats gevonden. In diezelfde tijd verdwijnt de
toneelspeler uit de Amsterdamse archiefstukken. Is het dan zo vreemd, verband te leggen
tussen het een en het ander? Een bekering zou voor de acteur inderdaad aanleiding hebben
kunnen zijn zich uit het openbare leven terug te trekken, wellicht ook om zich uiteindelijk
elders te vestigen. En dat een (oud-)toneelspeler een Bijbel-epos zou schrijven, is zeker
3
niet ondenkbaar; wij hebben het Frederik Duim al eerder zien doen.
Zolang er geen feiten aan het licht komen, die in een andere richting wijzen, beschouw
ik mijn hypothese als de meest waarschijnlijke oplossing van het probleem.

De Voorrede
Het voorwerk begint met een uitvoerige - afzonderlijk van [III] tot XVI gepagineerde - ‘Voorrede
tot den bescheiden Leezer’, waarin tal van gegevens voorkomen die voor een goed begrip
van het werk onmisbaar zijn. Niet het verhaal van de Passie zelf is het eigenlijke onderwerp,
maar ‘eene onöpgepronkte overweeging’ daarvan, berustend op de persoonlijke ervaringen
van de auteur bij en na zijn - blijkbaar vrij abrupte - bekering. De lezer moet dus geen
verstandelijke beschouwingen verwachten, maar een weergave van de gevoelens van
verlossing en dankbaarheid die de dichter vervullen, sinds
[1] het der Goddelyke Liefde behaagd heeft, naar den Raad zyner eeuwige Voor[2] zienigheid, myne geslootene oogen der ziele te openen, om af te wyken van
[3] myne eigene wegen, die door mynen hoogmoed en myne werk-heiligheid
ten
[4] verderve lagen, en my, als eenen armen en verlooren Zondaar, aan my
zelven,
[5] door het licht van deszelfs H. Geest, te ontdekken; en dat groote kruis-geheim
[6] door zyne erbarming te openbaaren. (blz. VI).
Jordaan heeft het boek in zijn ledige uren geschreven, maar wilde het aanvankelijk

2

3

Vriendelijke mededeling van de Gemeente-archivaris van Amsterdam, Mevrouw Dr. W.C. Pieterse, aan
wie ik ook de verzekering te danken heb dat er omstreeks die tijd in Amsterdam geen tweede Jacobus
Jordaan bekend is. - Enkele gegevens over de toneelspeler van die naam vindt men in het artikel van
S.A.C. Dudok van Heel, De affaire van ‘Beslikte Swaantje’ of de toneelverwanten van Cornelis Troost,
in: Jaarboek van het genootschap Amstelodamum LXV (1973), blz. 84-108.
Zie boven, blz. 455-461.
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niet publiceren. Meer dan tien jaar hield hij het in portefeuille, totdat hij op aandrang van zijn
4
vrienden eindelijk tot uitgave besloot. Om bij zijn lezers wan- of onbegrip te voorkomen,
acht hij het echter nodig hen in te lichten omtrent enkele punten die hun vreemd zouden
kunnen voorkomen. De meeste daarvan betreffen geloofsopvattingen, die enigszins afwijken
van de gebruikelijke. Zo gelooft de dichter, dat de verzoenende werking van Jezus' kruisdood
5
geldt voor àlle zondaren die tot berouw komen. Daarentegen verwerpt hij ten enenmale
‘alle eige werkzaamheid, om daar door in Gods gunste te geraaken en onze Zaligheid te
6
bewerken’ (blz. IX). Uit zichzelf is de mens volstrekt onbekwaam tot enig goed, en alleen
vanuit dit besef kan hij de vergevende liefde van God ervaren. Zich zondaar weten is de
eerste werking van de genade. Daarom gebruikt de dichter het woord ‘zondaar’ ook niet in
de gewone betekenis van: iemand die in zonde leeft en met verdoemenis wordt bedreigd.
Bij hem is de term bijna een eretitel geworden, want hij verstaat onder zondaren
[1] die geene, die door het Licht van Gods H. Geest uit den jammerlyken dood[2] slaap der zonden opgewekt zyn, en om hunnen elendigen zielen nood verlee[3] gen, naar hunne Zaligheid met een innig verlangen uitzien: zulken zeg ik, die
[4] zich zelve in de uitterste rampzaligheid en natuurlyk onvermogen tot iet goeds,
[5] hebben leeren kennen en zich geenen raad tot redding hunner ziele meêr
weten
[6] uit te denken of te vinden... (blz. XI)
Ook de woorden Verstand en Vernuft zijn bij hem in betekenis verschoven. Hij verstaat er
‘alle natuurlyke ongeheiligde Kennis en Wetenschappen der Menschen’ (blz. XII) onder, in
tegenstelling tot ‘die door God geheiligde kennis en hemelsche wysheid, welke door den
H.Geest in ons uitgestort wordt, zo ras wy Jesus Christus, als onzen eenigen Verlosser
kennen leeren’ (blz. XIII).
Uit dit alles valt af te leiden, dat Jacobus Jordaan door zijn bekering gekomen is tot een
piëtistische, enigszins mystiek gekleurde geloofsopvatting met een sterke inslag van
bevindelijkheid en emotionaliteit. Wellicht zou een kerkhistoricus, op grond van de gegevens
uit de Voorrede en uit het epos zelf, nader kunnen preciseren tot welke groepering hij moet
hebben behoord. Ik heb daar verder geen onderzoek naar ingesteld.
- Onder de punten, waarop de auteur zijn lezers in de Voorrede attent maakt, zijn er twee
die de structuur van zijn werk hebben beïnvloed. In zijn eerste Boek - zo merkt hij op - heeft
hij zich ‘een uitstap’ (blz. VIII) veroorloofd door een Helleraad in te voeren, al komt deze in
de Evangeliën niet voor. Hij wil zich daarvoor niet beroepen op ‘het voorbeeld van eenige
beroemde Mannen en derzelver doorluchtige bedenkingen en verdedigingen’, maar verwijst
7
naar een aantal teksten, waar de

4
5

Men zal zich eerder moeten voorstellen, dat Jordaan in zijn vriendenkring uit zijn werk voorgelezen heeft
dan dat hij het manuscript uitleende.
Zelfs voor de verrader Judas Iskarioth was er een andere uitweg mogelijk geweest dan die van zelfmoord.
Bij het verhaal daarover in het derde boek roept de dichter uit:

Ach! hadd' hy omgezien, en vuurig aangebeeden
Gods vrye Liefde, en Hem met ernst zyn' schuld beleeden!
Hy waar' gewis verschoond; doordien in Jesus bloed
De zonden van 't heel-al verzoend zyn en geboet.
(blz. 66)
6
7

Elders stelt de dichter, dat degenen, die aan werk-heiligheid vasthouden, ‘onder schyn van een geduurig
roepen om vruchten des Geloofs, het waare Zaligmaakende Geloove zelve’ verwerpen (blz. XII).
Namelijk Lucas 22:3, Johannes 13:22 (lees: 27), Lucas 22:13 (lees: 31).
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satan expliciet genoemd wordt en die naar zijn mening ‘myn gebruik van eene Poëtische
vryheid’ voldoende rechtvaardigen (blz. VIII).
Deze rechtvaardiging lijkt in het bijzonder gericht tegen Arnold Hoogvliet, die in
8
Abraham de Aartsvader een ‘merveilleux zonder Satan’ had toegepast en daarin
9
door Dirk Smits en Jan Maan was gevolgd. Bij de ‘beroemde Mannen’, op wie
Jordaan doelt, moeten wij stellig in de eerste plaats denken aan Vondel, die in
een naschrift ‘Aen den Lezer’ het gebruik van zijn Christelijk merveilleux (met
10
inbegrip van Satan en Helleraad) in Joannes de Boetgezant verdedigde. Na
hem komt vooral Joan de Haes in aanmerking, die in Judas de Verrader op dit
punt zowel theoretisch als praktisch het voorbeeld van Vondel bijna letterlijk had
11
gevolgd.
Het tweede ‘structurele’ punt betreft wat Jordaan ‘de aan-een-schaakling der Euangelische
geschiedenis’ (blz. XIII) noemt: de ordening en harmonisering van de gegevens uit de vier
Evangeliën, voor zover deze niet geheel met elkaar overeenstemmen. De auteur verklaart
ten aanzien daarvan naar eigen inzicht te hebben gehandeld, omdat de bestaande
Evangelie-harmonieën niet tot zijn beschikking stonden of hem zelfs onbekend waren. Een
gestudeerd of belezen man was hij dus blijkbaar niet. - Des te merkwaardiger is de éne
afwijking van de Bijbelse volgorde, die hij zich heeft veroorloofd en waarop hij nadrukkelijk
de aandacht vestigt. Aanvankelijk had hij de voetwassing, overeenkomstig Johannes 13:2-12,
doen plaats vinden na het Laatste Avondmaal. Toen hem echter lang na de voltooiing van
zijn werk twee Duitse boeken in handen kwamen, waarin werd betoogd dat de voetwassing
niet na het Avondmaal, maar reeds de dag tevoren bij de maaltijd ten huize van Simon de
12
melaatse in Bethanië gesitueerd diende te worden, gaf hij zich aan deze opvatting volledig
13
gewonnen. Zózeer zelfs, dat het hem
meêr dan tien jaaren na het volëindigen van dit myn Dichtwerk, deedt besluiten
eene gantse verschikking in myn eerste Boek te maaken en deeze voorbeelden,
zo veel my als toen mogelyk was, ten minste daar in te volgen... (blz. XIV)
Het typeert Jordaan, dat hij daar onmiddellijk aan toevoegt: ‘zonder nochtans die, welke het
anders verstaan, en met hunne [= van de Duitse voorbeelden] en myne schikking verschillen,
in het allerminste te verwerpen’. Hij is een irenische figuur, die meermalen uitdrukkelijk ruimte
laat voor andere opvattingen dan de zijne. Overigens is het niet helemaal uitgesloten, dat
deze ruimhartigheid mede bedoeld was om moeilijkheden met predikanten of kerkeraad te
voorkomen.

8
9
10
11
12
13

Zie boven, blz. 243-244.
Zie boven, blz. 343 en 473.
Zie Deel I, blz. 667.
Zie boven, blz. 83-98, in het bijzonder 86 en 89.
Vgl. Mattheüs 26:6-13.
In een noot op blz. XIV geeft hij de titels van deze werken, zonder vermelding van de auteurs, maar wel
met opgave van plaats en jaar van verschijning. Eén der boeken was een Lijdensgeschiedenis: Kurtz
gefaste Passions geschichte der Marter Woche Jesu Christi (Halle 1750); het andere bevatte een
Evangeliën-harmonie: Die Geschichte der tagen des menschen Sohns auf erden aus der [lees: den] Vier
Evangelisten (Barby 1757, tweede druk 1759).
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De drempeldichten
Op de Voorrede volgen twee drempeldichten. Het eerste bestaat uit tien strofen van tien
regels en werd bijgedragen door Willem Hendrik Sels, de auteur van het Bijbel-epos over
Salomo, dat in de volgende paragraaf aan de orde komt. Deze was toen 21 jaar oud, veel
jonger dus dan Jordaan die - blijkens de voltooiing van zijn werk omstreeks 1750 - de
middelbare leeftijd naderde of reeds bereikt had. Sels noemt de oudere dichter ‘myn vriend’,
maar wellicht moeten wij dit eerder in religieuse dan in sociale zin verstaan. Gezien zijn
godsdienstzin en latere ontwikkeling (zie beneden) lijkt het mij niet onmogelijk, dat de beide
auteurs elkaar op conventikels of soortgelijke bijeenkomsten hebben leren kennen.
Het tweede lofdicht, in 62 gekruist rijmende alexandrijnen, is van een anonymus die zich
verbergt achter de spreuk ‘Magni magnum decus ecce triumphi’. Hij wenst de Dichtkunst
geluk met het feit dat zij ditmaal geen heidens-klassieke stof hoeft te bezingen: ‘Hier maakt
een sterveling u zwanger van Gods lof’. En hij eindigt met een woordenspel op de ‘Bijbelse’
naam van Jordaan:
Rol Vlietende Jordaan, Rol uwe zilvren' stroomen,
Al ruisschende en verheugd, den oever om en om!
Der zielen zuivre vliet is in uw vliet vernomen,
Verstrek die Heilfontein altyd ten Heiligdom.

Het herhaalde gebruik van ‘vliet’ zou op een zinspeling kunnen duiden, maar deze laat zich
dan niet meer achterhalen.

Het epos
Het meditatieve en getuigende karakter van Jordaan's epos heeft niet nagelaten dit naar
vorm en toon te beïnvloeden. Hoewel de opbouw van het werk in hoofdzaak door de epische
traditie bepaald wordt, heeft de dichter niet geaarzeld daarvan af te wijken, als dit naar zijn
mening het evangeliserend effect zou versterken. Het meest sprekende voorbeeld daarvan
vindt men al dadelijk in de aanhef. Jordaan handhaaft het gebruikelijke exordium, maar laat
daaraan een opwekking van 24 regels voorafgaan, gericht tot de ‘Zondaars’ in de bijzondere
14
betekenis waarin hij dit woord gebruikt. Hij roept hen op, hem in gedachten te volgen naar
Golgotha waar zij verlossing zullen vinden voor de lasten en angsten van hun ziel. Want
15
dáár ‘ligt de kracht des doods, de schrik der hell' ter neêr; // Nu dondert Sinai in uwe Ziel
niet meêr’ (blz. 2). - Een soortgelijke admonitio vindt men ook aan het begin van elk der
volgende boeken, voorafgaande aan de voortzetting van de narratio.
De propositio is in zoverre ondergeschikt gemaakt aan de inleidende admonitio, dat zij
mede tot de ‘Zondaars’ gericht wordt. De traditionele aanhef van het Bijbel-epos met ‘My
lust’ is echter bewaard gebleven:
My lust, o Zondaars! hier de wettische gordynen
Te schuiven aan een' kant; tans moet de Kruis-Zon schynen
In uw' beangste Ziel: my lust Gods Liefde-raad,
Waar door het Scherp vernuft voor 't hoofd geslagen staat,
5 In nederduitsch Gedicht eenvoudig af te maalen.
(blz. 2)

In de invocatio (21 regels) komen wij in aanraking met een tweede eigenaardigheid van
Jordaan's werk: de gebedstoon is intiemer dan voor dit deel van een epos ge-

14
15

Zie boven, blz. 510.
Sinai: hier als symbool voor de Oud-Testamentische Wet. Vgl. de volgende alinea.
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bruikelijk is, terwijl de bede om hulp zich niet beperkt tot het ondernomen werk. Beide factoren
doen zich reeds gelden in de beginregels:
Ach, lievste Heiland! wil my met uw' geest bestraalen;
Bespreng my met uw bloed, 't geen gy aan 't kruis vergoot;
Op dat ik 't Levens-licht erlang' door uwen dood:
Doordring my 't kille hart met uwe liefde-krachten!
(blz. 2-3)
16

Dezelfde verschijnselen vinden wij terug in de - na Hoogvliet's ‘Besluit’ voor een Bijbel-epos
vrijwel traditioneel geworden - epiloog:
Behoud my in 't geloof: verzegel dag aan dag
Uw' liefde op myne ziel: en zoo ik iets vermag
Te smeeken, wil ô God! in dees' verwarde dagen
Dit kleine Dichtwerk met uw' Geest en Liefde schraagen.
5 't Is in uw' heil'gen Naam begonnen en, ô Heer!
Door uwen bystand nu volleindigd: u zy de Eer.
(blz. 173)

De dispositio
De stof van het epos is verdeeld over zes boeken van nogal uiteenlopende lengte, waarin
telkens zoveel mogelijk een bepaalde episode uit de Lijdensgeschiedenis centraal staat.
Boek de voorbereiding voor het Paasfeest en het Laatste Avondmaal (704 regels; blz. 1-29);
I:
Boek Gethsemane (486 regels; blz. 30-50);
II:
Boek Jezus voor de Joodse Raad (500 regels; blz. 51-71);
III:
Boek Jezus voor Pilatus (678 regels; blz. 72-100);
IV:
Boek Golgotha (916 regels; blz. 101-137);
V:
Boek Opstanding en Hemelvaart (910 regels; blz. 138-173).
VI:
Met zijn totaal van 4194 versregels kan het geheel moeilijk een ‘klein Dichtwerk’ worden
genoemd, zoals wij dat Jordaan in het citaat uit de epiloog zagen doen. In de context van
zijn gebed is er echter alle aanleiding klein op te vatten in de betekenis van onbeduidend.
In het algemeen houdt de dichter zich nauwgezet aan de feiten van Bijbel en traditie. Een
uitzondering vormen slechts de twee afwijkingen, die hij in zijn Voorrede verdedigt en die
beide in het eerste Boek voorkomen: de verschuiving van de voetwassing en de invoering
van de Helleraad. Op het eerste behoef ik niet terug te komen, maar het tweede vergt een
bespreking.

De Helleraad
De narratio in Jordaan's epos begint met de mededeling van Jezus aan Zijn discipelen, dat
het over twee dagen Pascha zal zijn en dat Hij dan zal worden gekruisigd (Mattheüs 26:1-2).
Deze aankondiging betekent, dat het ogenblik gekomen is waarop Hij door Zijn lijden en
sterven de gevallen mensheid zal verlossen uit de macht van Satan. Onmiddellijk reageert
dan ook de Hel en zet alles op alles om de overwinning van Jezus te verhinderen:
16

Zie boven, blz. 225-226.
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Het aardryk loeit, en berst met dikken rook van één,
Braakt eenen zwarm uit van gedrochten, die beneên
In d' onderaardschen poel zo lang gekerkerd lagen,
Na dat Vorst Jesus hen met scherpe Bliksem-slagen,
5 Om hunnen hoogmoed en verwaande hovaardy,
17
Met kracht geworpen hadd' uit 's Vaders heerschappy.
Nu vloogen zy gezwind, om deeze smaad te wreeken
En, zoo 't hen mooglyk waar, des Heilands magt te breeken,
Den duistren afgrond uit. Hoe brulde Lucifer!
(blz. 5)

Merkwaardigerwijze gaat het verhaal dan niet voort met de verrichtingen van de uitgezwermde
duivels op aarde, maar wordt nu - achteraf - uitvoerig verteld hoe het tot dat uitzwermen
gekomen is. Deze overgang van pro- naar retrospectief vertellen is Jordaan zó slecht gelukt,
dat verwarring bij de lezer vrijwel onvermijdelijk is. Wanneer deze echter na herhaalde lezing
begrepen heeft hoe de vork in de steel zit, komt de volgende merveilleuse episode naar
voren. Lucifer richt zich in een lange rede (50 regels) tot zijn gevallen engelen. Hij herinnert
hen aan de verdrijving uit de hemel, en aan hun oorlog tegen de mens die daarvan de
oorzaak was. Nu staan zij opnieuw op een kritiek moment! Jezus, die hen uit de hemel
verdreef, is op aarde gekomen ‘om ons op nieuw te plaagen’ (blz. 6) en staat op het punt
zijn slag te slaan. Die slag moet ten koste van alles worden gekeerd! - De hellegeest Mammon
stelt voor, daarbij gebruik te maken van de geldzucht in het hart van Judas Iskariot. Met
luide instemming wordt daartoe besloten:
De helle dreunde door 't geluid dier schorre keelen;
En straks ging elk zyns weegs op 't vorstelyk beveelen.
(blz. 8)

Daarmee is Jordaan dan weer teruggekomen bij zijn uitgangspunt: het uitzwermen van de
duivels over de aarde. En ditmaal wordt dat nu verder uitgewerkt in een opsomming van
ieders taak. De een gaat de priesterschap opruien, een ander de Schriftgeleerden, een
derde de Ouderlingen [= de Oudsten]. Lucifer zelf bezoekt de hogepriester Kajafas en weet
te bereiken, dat deze de Raad bijeenroept die besluit om Jezus te doden (Mattheüs 26:3-4).
Via Joan de Haes en Vondel gaat deze scène rechtstreeks terug op de episode
van de Helleraad in canto IV van Tasso's Gerusalemme liberata. Overigens ben
ik van mening, dat Jordaan - gegeven zijn onderwerp - zich eerder naar het
voorbeeld van De Haes heeft gericht dan naar dat van Vondel. Een kleine indicatie
daarvoor is misschien de verwijzing van Mammon naar de geldzucht van Judas.
Bij Joan de Haes is het Lucifer zelf, die ze noemt en daarop zijn plan bouwt: ‘De
18
gretige inborst is van Judas my bekent’.
Na zijn bezoek aan Kajafas ‘Vloog Satan schielyk op zyn' zwarte draaken-vleug'len’ (blz.
12) het hart van Judas binnen. Het resultaat van zijn inblazingen is dat deze zich naar de
overpriesters begeeft - ‘op den weg, // Waar langs de Gierigheid

17
18

Het verdient opmerking, dat Jordaan hier aansluit bij de voorstelling van de slag in de Hemel uit Milton's
Paradise lost, en niet bij die uit Vondel's Lucifer, waar het Michaël is die de opstandige Engelen verdrijft.
Zie boven, blz. 88.
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19

en Satan hem verzelden’ (blz. 13) - om hun het aanbod te doen Jezus te verraden.
- De episode van de Helleraad en wat daar onmiddellijk mee samenhangt, is het enige
20
uitgesproken geval van merveilleux in Jordaan's epos. Dat is op zichzelf al opmerkelijk,
omdat zij zo duidelijk om een tegenhanger vraagt. De agressie van de Hel kan niet
onbeantwoord blijven, en de lezer verwacht dan ook een tegen-actie van de Hemelraad of
althans een vorm van Goddelijk ingrijpen op hetzelfde niveau, zoals in de epen van Vondel
en Joan de Haes inderdaad het geval is; het uitblijven daarvan wekt een gevoel van
onvoltooidheid. Daar komt echter nog iets bij. Doordat Jordaan zijn Lijdens-epos met de
episode van de Helleraad laat beginnen, krijgt deze een bijzondere nadruk en wordt
onwillekeurig de verwachting gewekt, dat de geschiedenis van de Passie zal worden verteld
uit het gezichtspunt van de strijd tussen Hemel en Hel. Niets blijkt echter minder waar. Vanaf
het tweede Boek houdt de dichter zich strikt aan de Bijbelse feiten en blijft het verhaal beperkt
tot de gebeurtenissen op aarde. Sterker nog: het verhaal verliest geleidelijk steeds meer
aan zelfstandige betekenis ten behoeve van wat Jordaan ‘overweging’ noemt: emotionele
bezinning.
De meest waarschijnlijke verklaring zie ik als volgt. Oorspronkelijk was Jordaan uitgegaan
van een epische opzet naar het model van Vondel en - vooral - Joan de Haes. Evenals deze
21
laatste liet hij zijn narratio beginnen met een bijeenkomst van de Helleraad. Maar gaandeweg
moet hem steeds duidelijker geworden zijn, dat deze episch-verbeeldende wijze van
behandeling hem eigenlijk niet lag. Van boek tot boek zien wij hem de Lijdensgeschiedenis
meer op zijn eigen manier benaderen: niet plastisch uitbeeldend, maar lyrisch begeleidend.
In hoeverre hij zich daarvan onder het schrijven bewust is geweest of geworden, valt niet
na te gaan. Maar in ieder geval was het hem bij het opstellen van de Voorrede duidelijk, dat
zijn werk meer overweging dan verhaal was geworden en dat de episode van de Helleraad
er eigenlijk niet meer in paste. Vandaar dat een rechtvaardiging van deze ‘uitstap’ nodig
was.

19

Hier hebben wij te doen met de merveilleuse uitwerking van een Bijbels gegeven: ‘En de satan voer in
Judas die toegenaamd was Iskariot, zijnde uit het getal der twaalve’ (Lucas 22:3). - Deze episode krijgt
verder-op in het eerste boek nog een klein vervolg. In het Evangelie van Johannes vaart Satan namelijk
pas in Judas' hart aan het Laatste Avondmaal, nadat Jezus deze door het aanreiken van een bete als
Zijn verrader heeft aangewezen (Johannes 13:21-27). Jordaan vat dit echter op als een tweede bezoek
van Satan, dat hij eveneens op merveilleuse basis uitwerkt, hoewel ditmaal kort en bijna terloops. Alleen
de motivering van Satan's tweede komst is goed gevonden. Deze vreest namelijk, dat

Iscariot, nu hy zich zag ontdekt,
Hier door tot naberouw mogt' worden opgewekt,
En door benaauwde vreeze in 't diepst der ziel' geslaagen,
Het vastgestelde werk verhind'ren of vertraagen:
Hy voer ten tweeden maale in Judas hart...
(blz. 24)
20

21

Enig allegorisch merveilleux vindt men nog in het tweede boek, waar ‘De Hel, de Zonde en Dood’ (blz.
40) Jezus tijdens Zijn wake in Gethsemane belagen. Tot een werkelijke verbeelding groeit dit echter niet
uit, en het blijft te terloops om een episode te kunnen heten. - In het vijfde boek eisen Satan, Zonde en
Dood, als Jezus aan het kruis hangt, rechtvaardigheid van God, en protesteren zij ertegen dat het lijden
van Christus zondaren genade doet verwerven. Maar ook hier is er geen sprake van episode of
verbeelding; de dichter volstaat met een zakelijke mededeling. - Geen van deze beide passages kan als
authentiek merveilleux worden aangemerkt. Dat Jordaan dit ook zo zag, blijkt uit het feit dat hij in zijn
Voorrede alléén de episode met de Helleraad voor verantwoording in aanmerking vindt komen.
Zie boven, blz. 88.
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Dat Jordaan daaraan de voorkeur gaf boven schrappen van de episode, is heel begrijpelijk.
Dat laatste zou immers betekend hebben, dat hij vrijwel het gehele eerste Boek op basis
van een nieuw uitgangspunt - en welk? - had moeten herschrijven. Bovendien had het zijn
voordeel dat het epos met een boeiende episode begon, ook al viel deze uit de toon van
het geheel. Juist door haar plaats in de aanvang van de narratio kon zij fungeren als
blikvanger.

Taal, toon en stijl
Een dichter in de eigenlijke zin van het woord was Jordaan stellig niet. Maar hij was wèl een
gedrevene, die eenvoudig niet kon zwijgen over wat hem vervulde. Wat op 's harten grond
leit, dat welt hem naar de keel. Daardoor behandelt hij zijn stof met een bewogenheid en
een persoonlijke betrokkenheid, zoals wij die niet eerder in een Bijbel-epos hebben
aangetroffen. Dat gaat gepaard met een voortdurende wisseling van toon, al naar gelang
de dichter vertelt, betoogt, vermaant en opwekt getuigt of exclamatief met de gebeurtenissen
meeleeft. Vaak ligt het een vlak bij het ander, zodat in één passage vrijwel zonder overgang
de fasen elkaar volgen en aanvullen. Ik laat ter illustratie, enkele kenmerkende voorbeelden
volgen.

De dichter vertelt. Bij de voetwassing door Jezus
Toog Hy zyn kleed'ren uit, goot water in een bekken,
En wiesch de voeten van zyn Jongren, waar door Hy
De zuivring in zyn bloed hen allen aanwees. Zy,
Onkundig in het werk van hunnen Meester, zagen
5 Dit met verwondring aan, en niemand dorst Hem vraagen
Of zeggen, wat zal dit?
(blz. 17-18)

De dichter betoogt. Als Jezus voor de Joodse Raad staat, verdedigt Hij zich niet tegen de
ingebrachte beschuldigingen (Mattheüs 26:62-63a):
En antwoordt niets. Waarom zweeg onze Heiland stil?
Zyn zy 't onwaardig? neen; Hy zweeg om onzent will':
Hij stondt in onze plaats'; wy wisten niets te zeggen,
Wy, schuldig, zagen hier het vonnis openleggen...
(blz. 56)

De dichter vermaant en wekt op. In directe aansluiting op de episode over het zwijgen van
Jezus wendt Jordaan zich tot zijn lezers:
Kom, arme Zondaars-schaar! ik bid, ik bid u, kom,
Val neder in geloof voor uwen Bruidegom!
Hy zwygt om uwentwill'; uw schuld, zo klaar gebleeken,
Verzegelt Hem den mond; Hy kan, Hy mag niet spreeken...
(blz. 57)

De dichter getuigt. Naar aanleiding van Jezus' geestelijke strijd in Gethsemane belijdt de
auteur:
Maar ach! hier zag ik eerst wat myne zonde deedt!
Myn Heiland! ach myn God! ik zie het klamme zweet
Met bloed met bloed gemengt, u van het aanzicht loopen.
ô Wee! ô zielen-smart! daar de aarde wordt bedroopen
5 Met zulk een heilig vocht, waardoor haar jammer-vloek
Nu teevens werd' gewist uit Godes oordeel-boek...
(blz. 42)
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De dichter leeft exclamatief mee. Pilatus laat Jezus geselen (Mattheüs 27:26):
Nu ging het woeden aan: men sloeg dat heilig lyf
Met striemen bont en blaauw. ô Gruwelyk bedryf
Van onze zonden! ach myn God! myn uitverkooren
Beminde Jesus! ach! wat leedt ge om my, verlooren
5 Rampzalig schepzel, toch voor eeuwig te behoên!
Komt, arme zielen, komt; ziet hier het bloed-rantzoen
Voor uwe schulden, dat uw' straf heeft weg-gedraagen...
(blz. 90)

De beide laatste citaten kunnen tevens gelden als voorbeeld van de snelle overgang tussen
opeenvolgende fasen, die ik hierboven eveneens heb gesignaleerd.
- In het vijfde Boek, waar de kruisiging aan de orde is, bereikt de bekeringsdrang van
Jordaan een hoogtepunt. Dat komt tot uiting in een plotseling overdadig gebruik van ‘tale
Kanaäns’ met reeksen Bijbelcitaten en Bijbeltermen, die in mystiek-allegorische zin worden
geduid en dan betrokken op het lijden van Jezus. De mystieke inslag hangt voornamelijk
samen met de kruiswonden, en in het bijzonder met de opening in Jezus' zijde door de
speerstoot, waarmee een Romeinse soldaat zich van Zijn dood wilde overtuigen, en waaruit
bloed en water vloeide (Johannes 19:34). Die opening wordt in Jordaan's opwekkingen
voorgesteld als een toevluchtsoord voor allen die in nood verkeren: een ark, een hut, een
spelonk. De meest typerende toepassing is wel die uit de volgende aansporing, gericht tot
de zielen van ‘Zondaars’:
Verlaat dan uwe steden,
Gy, inwoond'ressen van dit Moäb! en wordt heden
Gelyk een' Duif, die in de kloof der Steen-Rots' schuilt,
Wanneer een Adelaar van heeten moord-lust huilt.
(blz. 130)

In een noot verwijst de dichter daarbij naar Jeremia 48:28, waar de profeet de heidense
22
Moabieten hun ondergang aanzegt en hen aanspoort zich tijdig in veiligheid te stellen.
Maar met Moab is hier de zondige wereld bedoeld, en de inwoners daarvan zijn de ‘Zondaars’
23
in de zin waarin Jordaan dat woord gebruikt. De steenrots is Christus, en de kloof is de
opening in Diens zijde waar redding te vinden is. De regel met de adelaar is een eigen
24
toevoeging van de dichter, ter wille van een rijmwoord op ‘schuilt’.
Even verder betrekt de dichter de wonde in Jezus' zijde op zijn eigen situatie en verlossing:
Ach! dat die Geest, dat Bloed en Water, die getuigen
Van Jesus, hier op aard', myn' hoogmoed mogten buigen,
Myn' ziel verlossen van haar eigen werk en stryd;

22
23
24

‘Verlaat de steden en woont in de steenrots, gij inwoners van Moab, en wordt gelijk een duif die in de
doorgangen van de mond eens hols nestelt’.
Omdat in zijn tekst de zielen van de ‘Zondaars’ worden aangesproken, verandert de dichter - vanwege
het woordgeslacht - de inwoners in ‘inwoond'ressen’.
Gelukkig is dat rijmwoord bepaald niet! Een adelaar, die van moordlust huilt, kan alleen uit rijmdwang
worden verklaard. - Dergelijke vers-technische ontsporingen komen in Jordaan's epos overigens slechts
zelden voor. Een tweede voorbeeld vindt men in het vierde boek (Jezus voor Pilatus):

hy [= Pilatus] bragt (nâ zich weêr te uiten
Geen schuld te vinden) den versmaaden Jesus buiten..
(blz. 94)
Ik heb de woorden gecursiveerd, waarom het hier gaat. Het valt op, dat ook ditmaal het tekort samenhangt
met de rijmpositie.
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Op dat ik steeds in u, ô opgescheurde Zyd'!
5 In alle kleinheid met beveiliging mogt' woonen!
(blz. 132)

En hij besluit deze passage met de bede dat nog duizenden met de volheid van het bloed
en water uit deze wonde zullen worden overstroomd en daardoor tot inkeer komen,
Op dat een ieder mensch in zyne ziel gewis
25
En met verzekeringe u aanschouwe als de zyne,
En uitgalm', ‘Zyde-wond! gy zyt, gy zyt de myne!’
(blz. 132)

- Men ziet het: poëzie is dit alles niet. Maar men kan het toch ook niet zonder meer afdoen
als rijmelarij. Daarvoor is deze getuigende opwekking tot bekering te ernstig bedoeld en
komt zij te veel uit het hart. De grondtoon is echt, al kan niet worden ontkend dat Jordaan
zich te gemakkelijk op de stroom van zijn gevoelens laat voortdrijven tot aan of over de
grenzen van exaltatie en dweperij. Maar dat is meer een godsdienstige dan een literaire
tekortkoming, althans zolang de lezer niet aan de authenticiteit van de uitgedrukte gevoelens
gaat twijfelen. Voor mijn gevoel is daartoe bij Jordaan slechts zelden aanleiding; in het
algemeen ben ik gevoelig voor de mesmeriserende kracht die er van zijn geloofs- en
bekeringsdrift uitgaat. Geen poëzie dus, maar meer dan rijmelarij: iets tussen deze beide
in, fluctuerend van bijna het een tot bijna het ander.

Conclusie
Een min of meer mysticistisch piëtisme deed zich in de Republiek al meer dan een eeuw
gelden, toen Jacobus Jordaan zijn Lijdens-epos schreef. Niet de stroming is dan ook
opmerkelijk, maar het feit dat zij zich hier voor het eerst in de Nederlandse (Bijbel-)epiek
manifesteert. Men zou hebben verwacht, dat zij een te persoonlijk en bevindelijk karakter
had om voor andere dan lyrische en lyrisch-didactische versuiting in aanmerking te komen.
Jordaan bewijst het tegendeel, al is bij hem natuurlijk ook de lyrische inslag onmiskenbaar.
Maar het verdient opmerking, dat zijn werk zowel formeel als inhoudelijk een epische basis
heeft en dat de fabula ondanks alle begeleidende lyrisch-didactische ‘overweeging’ de
structuur van het geheel bepaalt en draagt. Het feit dat de dichter voor zijn poëtisch getuigenis
de vorm van het Bijbel-epos koos, is een aanwijzing voor zijn vertrouwdheid met het genre
en voor de populariteit die dit in de kring van de ‘fijnen’ genoot.
Verder valt het op, dat het nieuwe gevoels-element vrijwel gelijktijdig zowel door Jordaan's
werk als - in vertaling - door Der Tod Abels van Geßner in het Nederlandse epos wordt
gebracht. Samenhang of beïnvloeding zijn daarbij uitgesloten. Toen Jordaan zijn epos
schreef, moest Geßner nog aan het zijne beginnen, en toen dit laatste verscheen, was dat
van Jordaan nog niet uitgegeven. Bovendien is bevindelijkheid iets anders dan
Empfindsamkeit, en manifesteren die beide zich in episch verband op een verschillende
manier: terwijl de eerste de fabula slechts bezinnend begeleidt, bepaalt de tweede er in
sterke mate de vorm en de toon van. Maar langs hoe verschillende wegen en op hoe
verschillend poëtisch peil dit ook gebeurt, het feit blijft dat Jordaan en Geßner in hun epen
een lyrisch element hebben gebracht, zoals tot dusver voor het genre ondenkbaar was.
Moeten wij daarin een toevallige omstandigheid zien of hing er een nieuwe ontwikkeling in
de lucht?

25

Het is de wonde, die hier aanbiddend wordt toegesproken.
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§ 3. De ‘Salomon’ van W.H. Sels
Drie jaar nadat hij zijn drempeldicht voor het Lijdens-epos van Jordaan geschreven had, gaf
Willem Hendrik Sels een eigen Bijbel-epos in het licht. Het verscheen in quarto-formaat
onder het volgende titelblad:
r

Salomon, // Koning van Israël. // In XII boeken. // door // M . Willem Hendrik Sels.
// vignet // Te Amsterdam, // By F. de Kruyff en A. van der Kroe, // MDCCLXV.
De illustratie stelt ons voor een eigenaardig probleem. De allegorische titelprent en het
wapenschild van de destinataire boven de Opdracht zijn beide ontworpen door J. de Bosch
(1713-1785) en gegraveerd door de toen 24-jarige Reinier Vinkeles, die zijn werk dateerde
op 1765. Verder vindt men bij elk van de twaalf boeken nog een plaat, zowel getekend als
gegraveerd door Vinkeles. Het merkwaardige is echter, dat al deze platen blijkens de datering
eerst nà de verschijning van de Salomon gereed gekomen zijn: drie in 1766, zeven in 1767
en twee in 1768. Doordat duidelijk te zien valt hoe de platen werden ingevoegd, behoeven
wij niet aan te nemen dat de publikatie door het wachten op de platen in feite drie jaar later
heeft plaats gevonden dan het titelblad aangeeft. Het boek zal inderdaad in 1765 verschenen
zijn, met de titelprent en het wapenschild als enige illustraties. Het contact met de jonge
Vinkeles, die daarbij als graveur betrokken was geweest, moet er echter toe geleid hebben
dat deze van de uitgevers of van de auteur - het laatste lijkt mij het meest waarschijnlijk opdracht kreeg alsnog bij elk Boek een illustrerende plaat te vervaardigen. Achteraf werden
deze platen in de nog onverkochte of anderszins bereikbare exemplaren van het dichtwerk
26
ingelast.
De verklaring van de allegorische titelprent wordt in zestien gekruist rijmende alexandrijnen
gegeven door B(artholomeus) Ruloffs. Deze musicus-componist-dichter (± 1735-1801),
organist van de Oude Kerk en orkestmeester bij de Schouwburg, behoorde - blijkens een
vers van diens hand op zijn aanstelling tot organist van de Westerkerk in 1784 - tot de
vriendenkring van Sels.

De auteur
Mijn gegevens omtrent het leven en de persoon van Sels zijn grotendeels ontleend aan de
27
biographie door diens vriend Mr. H.H. Vitringa, hier en daar aangevuld met een bijzonderheid
uit het N.N.B.W. (VII, 1134-1135).
Willem Hendrik Sels werd op 27 maart 1741 in Wageningen geboren uit het huwelijk van
28
de zee-officier Joost Sels (1701-1759) en Catharina Vlaming, dochter van

26

27

28

Blijkens de epen-bibliographie van Henri A. Ett zijn er in de Nederlandse openbare bibliotheken acht
exemplaren van de Salomon aanwezig. Aan de hand daarvan zou wellicht nader zijn vast te stellen, of
dit inlassen geleidelijk heeft plaats gevonden dan wel ineens. Zijn er exemplaren zònder of met slechts
een gedeelte van Vinkeles' twaalf platen? In mijn eigen exemplaar zijn deze compleet aanwezig.
r
Kleine Werkjes van M . Willem Hendrik Sels. Vooraf gaat de Leevensbeschrijving van den Autheur, door
Mr. Herman Henrik Vitringa (Kampen 1792). De Levensbeschrijving op blz. 1-22. - Vitringa (1757-1801),
hoewel zestien jaar jonger dan Sels, was diens grote vriend uit de latere jaren. Als heftig patriot werd hij
bij de restauratie van Willem V als secretaris van Elburg ontslagen en voor zes jaar uit Gelderland
verbannen.
In 1755 werd hij schout-bij-nacht.
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de dichter Mr. Pieter Vlaming. Hij studeerde aan het Athenaeum te Amsterdam en vervolgens
aan de Hogeschool van Harderwijk, waar hij in 1761 bevorderd werd tot ‘Meester der beide
rechten’. Door toedoen van zijn familie werd hij aangesteld tot boekhouder in de Wisselbank
van Amsterdam en - na zijn promotie - tot auditeur-militair van het garnizoen. Dit werk lag
hem echter zó weinig, dat hij niet rustte voordat hij toestemming kreeg beide ambten door
een substituut te laten waarnemen ‘En nu, van den last dezer voor zijn hart en geest
ongeschikte posten, in zo verre ontslagen, gaf onze Sels zich geheel aan zijne geliefde
letteroeffeningen over’ (Vitringa, blz. 3). Na de dood van zijn moeder (1768) trok hij zich
terug op het landgoed Dennenbroek bij Barneveld, dat hij van haar geërfd had. Daar leefde
29
hij in de grootst mogelijke afzondering een leven van studie, overpeinzing en ascese, dat
hem in de omgeving de naam van ‘de Philosooph’ bezorgde, maar tevens zijn gezondheid
aantastte. Tot zijn verdriet werd omstreeks 1785 dit rustige monniken-bestaan verstoord
door de noodzaak telkens Dennenbroek te verlaten om de belangen van familieleden te
30
behartigen. Op een van deze reizen, tijdens een verblijf ‘nabij 't dorp Havelthe’ in Drente,
overleed hij na een korte ziekte op 16 december 1789. Overeenkomstig zijn wens werd hij
een week later op het kerkhof van Havelthe ter aarde besteld.
Vitringa spreekt in zijn levensschets in te algemene termen over het geloofsleven van
Sels dan dat daaruit bijzonderheden vallen af te leiden. Wel is het duidelijk, dat ‘de Philosooph
van Dennenbroek’ in zijn zucht naar eenzaamheid en ascese een ziekelijke excessiviteit
vertoonde. In zijn Amsterdamse jaren - toen hij de Salomon schreef en publiceerde - zal
deze excessiviteit nog min of meer latent zijn geweest, al wijst de afkeer van zijn ambtswerk
reeds op de neiging tot onmaatschappelijkheid. In dit verband past ook het drempeldicht
voor het epos van Jordaan. De hartstochtelijkheid en het mysticistisch piëtisme daarvan
moeten een jongeman van zó onwereldse aanleg sterk hebben aangesproken. Bovendien
31
verloor Sels, vermoedelijk in deze zelfde jaren, zijn verloofde, wat mede tot zijn
onmaatschappelijkheid en zijn vlucht naar Dennenbroek zal hebben bijgedragen.
Uit het overzicht, dat Vitringa van Sels' literaire activiteiten geeft, blijkt dat deze vrij wat
geschreven heeft, zowel in proza als in poëzie. De Salomon, hoewel op zijn 24ste jaar
verschenen, is reeds zijn tweede publikatie; in 1763 was daaraan een bundel Brieven en
Bespiegelingen voorafgegaan. Erg hoog slaat de biograaf het Bijbelepos van zijn vriend niet
aan. Ofschoon ‘dichterlijke trekken, en gelukkige vindingen’ daarin niet ontbreken, is het
toch duidelijk een jeugdwerk met alle bezwaren van dien. Bovendien kan men het eigenlijk
geen heldendicht noemen, omdat ‘de dichter zich in 't minste geene eenheid van bedrijf,
maar eer eene aaneengeschakelde geschiedenis der regeering van dien koning, in dit stuk
hebbe voorgesteld’ (blz. 11).

29
30
31

Hij onthield zich ‘van alle vleeschspijzen’ en gunde zich slechts een ‘zeer korte nachrust’ (Vitringa, blz.
4).
Aldus Vitringa, blz. 5. Het N.N.B.W. preciseert, zonder vermelding van de bron: ‘te Eselenveld bij Meppel’
(VII, 1135).
Het enige, wat wij daarvan weten, is de mededeling van Vitringa (blz. 7): ‘Hij stierf ongehuwd, zijnde hem
zijne beminde vriendin, die hij hoopte de gezellin zijns levens te maken, reeds in zijn jeugd ontrukt; en
hij heeft zedert, zo veel men weet, nimmer weer om 't huwelijk gedacht’.
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32

Eerst omstreeks zijn dertigste jaar, in de Zedelijke Uitspanningen van 1771, was Sels zó
ver dat hij ‘het klatergoud van klinkende woorden en hoogzwevende uitweidingen’ kenmerkend voor het werk ‘van jeugdige genien, die veel gelezen en weinig gedacht hebben’
- had leren schatten ‘op hare rechte, dat is geringe waarde’ (blz. 12).
Zoals wij zien zullen, is de kritiek van Vitringa op het ‘klatergoud’ in taal en stijl van de
Salomon volkomen juist; ook op dit punt is Sels' neiging tot overdrijven duidelijk merkbaar.
Bij de afwijzing van het werk als epos, omdat de eenheid van handeling daarin ontbreekt,
moeten wij echter in gedachten houden dat dit een oordeel is uit het laatste decennium van
33
de eeuw. Toen gold, onder invloed van de verhandelingen van Macquet en Rhijnvis Feith,
de eenheid van handeling weer als primaire eis voor een epos. In de jaren, dat Sels zijn
Salomon schreef, was daarvan nog geen sprake. Het werk voldoet dan ook geheel aan de
opvatting omtrent het Bijbels epos, zoals deze zich vóór 1780 had ontwikkeld en waarbij het
34
erom ging een Bijbelse held te eren door het bezingen van diens levensloop.

Het voorwerk
Het voorwerk van de Salomon omvat enkel een Opdracht en een Voorrede van de auteur
zelf; drempeldichten komen daarin niet voor.
De Opdragt (50 alexandrijnen met uitsluitend staand rijm) verdient geen bijzondere
aandacht behalve door het feit dat zij gericht is tot Jan Calkoen (1694-1768),
oud-burgemeester van Amsterdam en bewindhebber van de Oostindische Compagnie.
Hoewel hij in 1748 door Willem IV in de vroedschap gebracht was, had hij zich na diens
dood aangesloten bij de anti-stadhouderlijke partij. In 1763 had Sels ook reeds zijn Brieven
en Bespiegelingen aan deze zelfde ‘dierbre Maecenaat’ opgedragen. Wij kunnen daarin een
eerste aanwijzing zien voor de Patriottische sympathieën van de dichter, die later een
hoogtepunt zouden bereiken in de vriendschap met Vitringa.
35
De Voorrede geeft - na een captatio benevolentiae voor ‘dezen arrebeid myner eerste
jaaren’ (blz. *2) - een uiteenzetting omtrent de punten, waarop de dichter de Bijbelse gegevens
heeft moeten aanvullen of een keuze doen uit verschillende opvattingen.

32
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Voordien had Sels in 1767 nóg een omvangrijk werk gepubliceerd: Het Verbond der Genade in III boeken,
en Het Lied van Zion in XII zangen. Ondanks de episch klinkende titels zijn dit géén epen. Het Verbond
der Genade kan men het best karakteriseren als een leerdicht, dat leidraad wil zijn bij hernieuwde
bezinning van de lezer op het dogma van de Genade. Het eerste boek behandelt de zondeval, het tweede
het leven en sterven van Jezus, het derde Zijn opstanding, hemelvaart en wederkomst. De inhoud van
de beide laatste boeken vindt men voor het grootste deel uitvoeriger terug in Het Lied van Zion, dat dus
het leerdicht overlapt (en zodoende door de dichter als een soort uitbreidende variant daaraan kon worden
toegevoegd). Dit Lied is het lied van de Kerk (de dochter Zions) over haar Heer en Bruidegom. In de
twaalf zangen worden de opeenvolgende feiten uit het leven van Jezus meditatief en laudatief herdacht.
Sels noemt dit werk een ‘lofgezang’, maar evenals het voorafgaande ‘leerdicht’ is het in de eerste plaats
bedoeld als leidraad bij een bezinnend herdenken door de lezer. - Beide werken vertonen in de narratieve
en beschrijvende passages meermalen uitgesproken epische trekken, maar vallen als geheel buiten het
genre.
Zie Deel I, blz. 176 en 183.
Zie boven, blz. 200-201.
De Voorrede beslaat 12 ongepagineerde bladzijden. Bij citaten daaruit verwijs ik met *1, *2, enz. naar
de bedoelde pagina.
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Zo vermeldt de Bijbel wel het huwelijk van Salomo met de prinses van Egypte (1 Koningen
3:1), maar niet wannéér dit plaats vond, en evenmin wanneer zij tot het Jodendom is
36
overgegaan. Sels stelt het huwelijk kort na de troonsbestijging van Salomo, en de bekering
van de prinses na de voltooiing van de tempelbouw.
Ook het bezoek van de koningin van Seba of Scheba (1 Koningen 10:1-13) levert
problemen op. Waar lag Seba, en hoe heette de koningin? Niet zonder enig
geleerdheidsvertoon schaart Sels zich aan de zijde van hen die Seba in Zuid-Arabië situeren,
en met ‘de oudsten der Arabische schryveren’ (blz. *7) noemt hij de vorstin Belkis. De
legenden omtrent een huwelijk met Salomo en de geboorte van een zoon tijdens haar
terugreis wijst hij als ‘beuzelingen’ van de hand (blz. *8).
En dan is er de kwestie van Salomo's terugkeer tot God na zijn afval en zijn altaarbouw
voor de afgoden van zijn heidense vrouwen! Hééft hij zich inderdaad weer met God verzoend?
De Bijbel spreekt daar met geen woord over, en laat op zijn afval en bestraffing slechts
volgen: ‘Daarna ontsliep Salomo met zijn vaderen’ (1 Koningen 11:43a). Dat is ‘zeker geen
bewys genoeg voor zyne bekeering’, merkt Sels terecht op, maar - zo voegt hij daaraan toe
- ‘ook geen ondergeschikt gevolg van het tegengestelde’ (blz. *9). Het zwijgen van de Bijbel
over een bekering sluit die niet uit. En daar komt nog een argument bij:
Mag men vaststellen, 't geen veele joodsche en christensche uitleggers doen,
dat Salomon, na zynen val, den Prediker geschreeven hebbe, wat hindert ons
dan, om dien vorst onder het getal der gelukzaligen te stellen? (blz. *10).
Sels heeft in zijn epos dus de bekering van Salomo opgenomen en daar zelfs een hoogtepunt
van gemaakt. Door dit laatste meent hij het verwijt te hebben ontzenuwd, dat hij een
onwaardige held zou hebben bezongen. Hij gaat er namelijk van uit, dat Salomo na zijn
bekering nòg dichter bij God zal hebben geleefd dan in de jaren vóór zijn afval. En zó heeft
hij hem uitgebeeld:
[1] De val van Salomon is voor my de trap geweest, langs welken ik hem
opleidde
[2] tot eene hemelsche glory. Dit by my beslooten zynde, hadde ik naar geenen
[3] anderen held om te zien. Zyne bekeering - zyn leeven in dien staat - zyn
[4] sterven, 't zyn, dunkt my, schooner starren in de oogen der waare godsvrucht,
[5] dan de flikkeringen zynes eersten luisters. (blz. *10-*11).
Tenslotte vraagt de dichter nog aandacht voor zijn afwijkend gebruik van het woordgeslacht.
Het woord Godheid heeft hij soms ‘als een' eigen naam van God’ mannelijk gebruikt, en
soms ‘als een zelfstandig woord’ vrouwelijk. Op dezelfde manier is hij ‘te werk gegaan met
de eigenschappen Gods, die ik, dan eens voor God zelv' neemende, en dan weder voor
deszelfs eigenschappen, na dat ik oordeelde, dat zulks gepast scheen, in tweederlei
geslachten voorstel’ (blz. *11). - Ook heeft hij woorden, die bij Hooft en Vondel een
verschillend geslacht hebben, door elkaar als mannelijk en vrouwelijk gebruikt, soms op één
bladzijde. Maar dat laatste keurt hij achteraf eigenlijk af: ‘ik geloof, dat ik zulks in het vervolg,
om de schynende ongelykheid, verwerpen zal’ (blz. *12).
- Het geheel is een goed geargumenteerd betoog, dat tot verstandige conclusies leidt. Er
blijkt tevens uit, dat Sels voor de geschiedenis van Salomo naast de Bijbel ook andere
bronnen geraadpleegd heeft. In verband met de koningin van Seba eta-

36

Ook die overgang wordt niet uitdrukkelijk vermeld, maar Sels acht deze impliciet gegeven met het feit
dat de Egyptische prinses in 1 Koningen 11:1-8 niet wordt genoemd onder de vreemde vrouwen, die
Salomo's hart ‘achter andere goden neigden’.
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leert hij zijn kennis van allerlei namen en verwijst hij in het bijzonder naar de Historia
37
Aethiopica van ‘de wydberoemde Ludolfus’ (blz. *6). Het is de enige boektitel, die hij in zijn
Voorrede noemt, en hij blijkt dit werk ook inderdaad bestudeerd te hebben. Alle namen, die
hij met betrekking tot Seba en zijn koningin noemt, zijn daarin terug te vinden - ook die van
Belkis voor de vorstin zelf. Wij kunnen zelfs vaststellen, dat Sels de Latijnse editie van
Ludolf's werk geraadpleegd heeft; in de Nederlandse bewerking zijn de betrokken namen
en bijzonderheden goeddeels weggevallen.
Daarnaast moet Sels echter ook een of meer theologische commentaren op de
geschiedenis van Salomo hebben gekend. Hij is te goed op de hoogte van de problemen,
die daarmee samenhangen, en van de verschillende opvattingen daaromtrent, dan dat een
andere conclusie mogelijk zou zijn. Maar ditmaal noemt hij geen namen die de weg wijzen
38
naar zijn bron, en overeenkomstig de opzet van deze studie heb ik daar ook niet naar
gezocht.
Bij zijn bespreking van Salomo's afval en veronderstelde bekering verontschuldigt de
dichter zich min of meer voor het feit, dat hij een held gekozen heeft over wie niet enkel
goeds viel te vertellen. Daarin klinkt nog een herinnering door aan de regel van Tasso en
39
de doctrine classique, dat de epische held volmaakt behoort te zijn: een regel die in de
praktijk van het Bijbelse epos reeds herhaaldelijk losgelaten was. - Uit de opmerking over
de Goddelijke Eigenschappen, die nu eens als pars pro toto voor God en dan weer als aparte
zelfstandigheid worden gebruikt, blijkt dat Sels zich op dit punt naar het voorbeeld van
40
Hoogvliet heeft gericht, die in Abraham de Aartsvader hetzelfde deed.
Tenslotte valt uit zijn notitie over het woordgeslacht bij Hooft en Vondel af te leiden, dat
de auteur het werk van deze beide dichters goed kende. Wij mogen dus aannemen, dat hij
vertrouwd was met de beide tragedies, die Vondel aan gebeurtenissen uit het leven van
Salomo heeft gewijd: de Salomon en de Adonias. Is de invloed daarvan in zijn epos
merkbaar?

Het epos
Sels heeft de stof voor zijn werk ontleend aan 1 Koningen 1 t/m 11, hier en daar aangevuld
met bijzonderheden die daar niet voorkomen, maar wel worden verteld in de parallelle historie
uit 2 Kronieken 1 t/m 9. Bij de uitwerking daarvan heeft hem Abraham de Aartsvader als
41
42
model voor ogen gestaan. Dat maakt hem, na Dirk Smits en Jan Maan, tot de derde
Bijbel-epicus die de lijn van Hoogvliet heeft voortgezet.
Krachtens dit uitgangspunt veroorlooft Sels zich ten aanzien van de Bijbelse gegevens
onbeschroomd alle dichterlijke vrijheid, die hij meent nodig te hebben. Zo reduceert en
her-ordent hij in zijn eerste Boek de verwarrende overdaad aan details over de eerste greep
naar de macht door Adonias tot een even duidelijk als rechtlijnig verhaal. En de episoden,
die hij geheel naar eigen vinding heeft ingevoegd - de
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Ludolfus: Hiob Ludolf (1624-1704), een Duits oriëntalist, die de grondlegger is geworden van de
Aethiopische philologie. Zijn Historia Aethiopica verscheen in 1681; in 1687 werd een Nederlandse editie
in verkorte vorm uitgegeven.
Zie Deel I, blz. 61.
Ibidem, blz. 153-154 en 159.
Zie boven, blz. 241-242.
Zie boven, blz. 342-343.
Zie boven, blz. 472-475.
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geloofsovergang van de prinses van Egypte en de bekering van Salomo na zijn afval van
God - behoren tot de meest essentiële gedeelten van zijn epos.
Reeds in het exordium geeft Sels blijk van zijn voorkeur voor het ongewone. In plaats van
zich te houden aan de traditionele volgorde propositio - invocatio kiest hij voor de Griekse
variant die met de invocatio begint. En in plaats van zijn held te omschrijven zonder hem te
noemen, vermeldt hij wel de naam van Salomo, maar vervangt hij die van God door een
omschrijving:
Volmaakte wysheid, die, omringd met volle straalen
Van onüitdoofbaar licht, in een der Hemelzaalen
Uw' gouden zetel op saphieren, heet van gloed,
Gesteld hebt in een' dag, die nimmer avond groet;
5 Maar zonder einde blinkt met onbedwelmden luister,
Verlicht dit hart, dring zelfs door ondoordringbaar duister,
En strek myn' doffen geest voor eene morgezon,
Nu ik het leeven zing van uwen Salomon...
(blz. 1-2)

Inhouds-overzicht
Met zijn 7212 versregels is de Salomon iets langer dan Abraham de Aartsvader (7052 regels).
Evenals Hoogvliet rondt ook Sels zijn werk af met een ‘Besluit’, maar in tegenstelling tot
deze laat hij het niet mediis in rebus beginnen. Hij houdt zich aan de kroniekmatige volgorde
van de Bijbel, met 1 Koningen 1:1 als uitgangspunt.
Boek I (602 regels; blz. 1-24): Als David op sterven ligt, bereidt zijn oudste zoon Adonias
een greep naar de macht voor. Om het succes daarvan te voorkomen, laat David nog vóór
zijn dood Salomo tot koning zalven en uitroepen. Adonias onderwerpt zich en wordt
begenadigd. David geeft zijn laatste opdrachten aan Salomo. ‘En gaat met deze taal zyn'
zielsöpeisscher [= de dood] tegen’ (blz. 20). De regering van Salomo begint. [= 1 Koningen
1:1 - 2:12].
Boek II (608 regels; blz. 25-49): Gesteund door Abjathar en Joab, waagt Adonias een
tweede greep naar de macht, ditmaal door middel van een list. Hij vraagt toestemming tot
43
een huwelijk met Abisag, de maagdelijke weduwe van David. Het volk zal immers - zoals
Abjathar verzekert - ‘Hem, die des konings weêuw naar 't echtältaar mag leiën, // Den koning
44
noemen’ (blz. 29), en hem de troon aanbieden. Salomo doorziet echter deze toeleg. Hij
laat Adonias en Joab ter dood brengen, terwijl Abjathar wordt verbannen. [= 1 Koningen
2:13-38]
Boek III (480 regels; blz. 50-69): Salomo huwt met de prinses van Egypte. In het Bijbelboek
wordt dit in één enkel vers afgedaan (1 Koningen 3:1), maar Sels maakt er een
breed-uitgewerkte episode van 256 regels van, beginnend met het vertrek van Salomo's
gezant naar Egypte en eindigend met de komst van de prinses in Jeruzalem (blz. 50-60). God verschijnt in een droom aan Salomo en belooft hem wat hij vragen zal. De jonge koning
vraagt om wijsheid, en God vervult deze wens. Dat blijkt al spoedig door het Salomonsoordeel,
waarmee recht wordt gedaan aan de ware moeder van een kind dat door twee vrouwen
werd opgeëist. [= 1 Koningen 3]
Boek IV (540 regels; blz. 70-91): Hiram, de koning van Tyrus, die een vriend van David
geweest was, zoekt contact met diens opvolger en zoon. Gezantschappen wor-

43
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Vgl. 1 Koningen 1:1-4.
Zie voor deze argumentatie mijn bespreking van dit probleem naar aanleiding van Vondel's Koning David
in ballingschap en Adonias, in: Van Pascha tot Noah, deel III (Zwolle 1962), resp. blz. 32 (met noot 1)
en 180.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

525

den uitgewisseld; een vrede- en vriendschapsband tussen Salomo en hem komt tot stand.
- In haar hemels paleis wordt de Godsvrucht opmerkzaam op Salomo's vroomheid. Zij
herinnert zich echter, dat David's belofte een tempel voor God te bouwen nog niet is ingelost.
Daarom ontbiedt zij ‘De wysheid, die het God behaagde, te doen daalen // In zynen Salomon’
(blz. 81), en draagt haar op, de gedachten van de koning op deze taak te richten. En zo
gebeurt dan ook: ‘Gods huis te bouwen wordt het doel van zyn gedachten’ (blz. 83). Salomo
vraagt en verkrijgt daarvoor de hulp van Hiram. [= 1 Koningen 5:1-12]
Boek V (550 regels; blz. 92-112): In zeven jaren wordt de bouw van Gods huis voltooid.
Van de talloze bijzonderheden over vorm, inrichting en aankleding van de tempel, die in de
Bijbel worden vermeld, neemt Sels er slechts enkele over. Maar uitvoerig vertelt hij over de
inwijding, waarbij Gods tegenwoordigheid ia een wolk de ruimte vult (1 Koningen 8:10-11)
en vuur uit de hemel de offers verteert (2 Kronieken 7:1). Het gebed, dat Salomo bij die
gelegenheid uitspreekt, is door Sels aanzienlijk bekort en versimpeld. Maar na dit gebed
laat hij Godsvrucht ‘op eene zinnebeeldige wyze’ (marginale samenvatting op blz. 110) in
de tempel neerdalen en tot de koning spreken. Zij belooft hem aanwezig te zullen zijn in de
harten van allen ‘Die, met ootmoedigheid, voor dezen altaar knielen’ (blz. 111), en voorzegt
in verhulde termen het einde van de tempeldienst bij de komst van Christus. [= 1 Koningen
5:13 - 8:66]
Boek VI (632 regels; blz. 113-138): Wanneer na twintig jaren Salomo al zijn bouwprojecten
heeft voltooid, verschijnt God hem ten tweeden male, met een vermanende en
waarschuwende boodschap. [= 1 Koningen 9:1-10]
Bij Sels wordt dit een episode met merveilleuse inslag. De twintig jaar van
voorspoed hebben Salomo's hart ‘voor allerley zonden ontslooten’ (marginale
samenvatting op blz. 114); zijn vroomheid wankelt. De Wysheid - Gods geschenk
aan Salomo - vreest en treurt, maar Geloof komt haar troosten. Het pleit tussen
Gerechtigheid en Genade is al gevoerd, en heeft ertoe geleid dat God de koning
deze nacht in zijn slaap zal bezoeken. Dat gebeurt inderdaad. In de gedaante
van Genade verschijnt God aan Salomo en waarschuwt hem dringend voor
zonde en afval. Bij zijn ontwaken is de koning opnieuw vervuld van de Gods-ijver
uit zijn jeugd.
Als hij de koningin over zijn ontmoeting met God wil gaan vertellen, vindt Salomo haar in
een toestand van extase. In de nacht is haar een Engel - uit haar woorden blijkt, dat het
Christus was - verschenen, die haar de Heilsleer heeft verkondigd en de verzoening met
God door Zijn toekomstig lijden. Met hart en ziel heeft de koningin zich aan Hem overgegeven:
‘Ja Salomon, een God heeft met uw vrouw gesproken. // 'k Stond op van 't zuffend bedde,
en hield een harte, ontstoken // In volle liefde tot der Jooden grooten God’ (blz. 133). Salomo
deelt in haar vervoering, en voert haar de volgende morgen naar de tempel. Het wordt een
dag van offers en van vreugde-betoon. [= eigen vinding]
Boek VII (684 regels; blz. 139-165): Belkis, de koningin van Seba, komt Salomo bezoeken
en verblijft een jaar in Jeruzalem. Sels laat haar door de koning in min of meer verhulde
woorden de aanstaande verzoening met God door Christus uiteenzetten, en - waarom
eigenlijk? - de geschiedenis van David vertellen. [= 1 Koningen 10:1-10, 13]
Boek VIII (588 regels; blz. 166-189): Onder zijn vele heidense vrouwen heeft Salomo een
Sidonische favoriete. Haar priester - ‘Astarte's wigchelaar’ (blz. 167) - weet haar te bewegen
de koning om een altaar voor haar godin te vragen. Eerst
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weigert Salomo, maar als zij dreigt hem anders te verlaten, stemt hij toe. Dan is het hek van
de dam: ook zijn andere heidense vrouwen willen nu een altaar voor haar goden, en opnieuw
geeft hij toe. Als de altaren gereed zijn en ingewijd worden, neemt hij deel aan de plechtigheid
en zwaait zelfs het wierookvat. De hemel weent om de val van de koning: er ‘daalt eene
volle regen // Ten hoogen hemel af, die de offerbenden scheidt; // En door dien regen toont
de godsvrucht, hoe ze schreit’ (blz. 183). - God draagt de profeet Ahia op, Salomo diens
straf aan te zeggen. Na zijn dood zal zijn rijk uiteenvallen. Slechts twee stammen zullen aan
zijn zoon komen, en over tien zal een onderdaan regeren. - Na Ahia's vertrek wordt de koning
met berouw vervuld. Maar zijn Sidonische favoriete weet hem voor de wellust terug te winnen.
[= 1 Koningen 11:1-13]
Boek IX (608 regels; blz. 190-214): ‘Gods gramschap wekt den twist op, om Salomon
tegenpartyderen te verwekken’ (marginale samenvatting op blz. 190-191). De Twist zorgt
voor belagers van diens rijk in Egypte en Syrië, en beweegt in Jeruzalem de ambitieuse
Jerobeam tot een samenzwering tegen de koning. Op bevel van God zegt de profeet Ahia
hem toe, dat hij na Salomo's dood over tien stammen zal heersen. Jerobeam ziet nu van
geweld af en draagt ook zijn vrienden op, de vervulling van Gods belofte af te wachten. Een
geheim maakt hij van zijn uitverkiezing echter niet. [= 1 Koningen 11:14-39]
Boek X (616 regels; blz. 215-239): Salomo volhardt in zijn afval. Hij betreurt het éénmaal
zelf de afgoden te hebben bewierookt, maar ziet er geen kwaad in, dat zijn heidense vrouwen
dit doen. Als hij hoort van Jerobeam's aanspraken op de troon, zendt hij ‘zyn wachten en
ryksknechten’ (blz. 229) uit om deze te doden. Maar Jerobeam wordt tijdig gewaarschuwd
en ontkomt naar Egypte. [= 1 Koningen 11:40]
Sels werkt dit éne Bijbelvers uit tot een episode van 429 regels, met
verschillende uitweidingen (gebed van de hogepriester; overleg van Salomo met
zijn raadgevers; dood van Jerobeam's moeder bij diens overhaast vertrek).
Terwijl Salomo in wellust en overdaad aan een feestdis zit, krijgt hij bericht van Jerobeam's
ontkomen en van een oproerstemming in Jeruzalem. Ter zelfder tijd openbaart zich de toorn
van God. Verzengende bliksems schieten door de hofzaal, de donder gromt. In paniek
vluchten de hovelingen weg. Salomo erkent in doodsangst zijn schuld en smeekt om de
dood, tot hij bezwijmd neervalt. Alleen de koningin bewaart haar kalmte; zij herstelt de orde
en zorgt voor de bewusteloze vorst. [= eigen vinding]
Boek XI (612 regels; blz. 240-264): Weer voeren Rechtvaerdigheid en Genade [= Christus]
in de hemel hun pleit, en tenslotte stemt de eerste erin toe, Genade de vrije hand te laten.
- Intussen is in Jeruzalem alles in verwarring en onzekerheid. Salomo voelt zich radeloos:
‘Hy lag op 't ligbed, als een offer, uitgestrekt, // Dat, half van 't vuur gebraên, en half met
bloed bevlekt, // De spieren zaamen rukt en hygt van hitte en pynen’ (blz. 254). - Dan daalt
Genade op aarde neer. Zij wast de zonde uit Salomo's hart weg, verdrijft de Twist uit stad
en land, laat door een droom de liefde voor hun koning weer wakker worden in het hart van
de onderdanen. Als zij naar de hemel terugkeert, klinkt daar een zegelied op:
Hy, die het lam zal zyn van 't schamel Bethlehem,
En sterven zal, ten zoen van aller menschen zonden,
Hy heeft een' zondaar aan zyn bloedbad vastgebonden!
(blz. 262)
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In de tempel hoort de hogepriester Gods stem hem Salomo's redding en diens spoedige
dood aankondigen. [= eigen vinding]
Boek XII (692 regels; blz. 265-292): De volgende morgen is er rust in Jeruzalem en vrede
in het hart van de koning. Deze verzoent zich met de hogepriester, de profeet Ahia en de
koningin, bezoekt de tempel en maakt een einde aan de openlijke afgodsdienst van zijn
vrouwen. - Maar dan nadert zijn sterfuur. Voor het laatst spreekt hij met zijn zoon, zijn
heidense vrouwen, zijn koningin, en tenslotte met de hogepriester. In tegenwoordigheid van
deze laatste sterft hij, met een vervoerend visioen van een gestalte (Christus?), die uit de
hemel daalt om zijn ziel te ontvangen. [= eigen vinding]
Opmerkelijk is de Christelijke interpretatie van de Joodse geloofsopvatting,
waarvan Sels uitgaat en die hij ook bij zijn hoofdfiguren veronderstelt. Zowel
Salomo als de koningin hebben een vóór-wetenschap van de komst van Christus
en de verlossende werking van Diens lijden en sterven (vgl. resp. blz. 283 en
132 van het epos).

Het merveilleux
Het merveilleux van Sels is duidelijk op dat van Hoogvliet geïnspireerd. In het bijzonder geldt
dit voor het optreden van de Eigenschappen Gods in de boeken VI, IX en XI. Het valt echter
op, dat Sels in zijn voorstellingswijze vager blijft en de Eigenschappen niet als collectiviteit
laat optreden. Aan een uitbeelding van de Hemelraad als overleg van God met Zichzelf
waagt hij zich nergens. Het is mogelijk dat hij daarmee een te letterlijke navolging van
Hoogvliet wilde vermijden, maar ik acht het waarschijnlijker dat hij zodoende tegemoet
trachtte te komen aan de felle kritiek, die de voorstelling van de Hemelraad in bepaalde
theologische kringen had opgeroepen. In ieder geval voert Sels zijn lezers nergens in de
onmiddellijke presentie van God; zelfs een beschrijving van Zijn hemels paleis ontbreekt.
Soms valt een van de Eigenschappen met Hem samen, maar dat wordt niet nadrukkelijk
aangegeven; de lezer wordt verondersteld het uit de context op te maken. Door al deze
terughoudendheid van de dichter werd echter zowel aan de suggestieve kracht als aan de
poëtische waarde van zijn verbeelding afbreuk gedaan.
Evenals bij Hoogvliet staat ook bij Sels het merveilleux náást de weergave van
Godsverschijningen en wonderen, die de Bijbel vermeldt. Bovendien blijkt de voorgang van
de Abraham duidelijk uit het feit, dat Satan en een Helleraad ook in de Salomon volkomen
ontbreken; personificaties van ondeugden, die daarin voorkomen, hebben geen
metaphysische achtergrond.
Enigszins vreemd doet in de boeken IV en V het optreden van Godsvrucht aan. Haar
functionaliteit is gering. In boek IV herinnert zij Salomo aan de opdracht van de stervende
David een tempel voor God te bouwen, al is er geen reden aan te nemen dat de jonge koning
ze vergeten zou zijn. In boek V daalt zij - na God! - voor een bezoek in de nieuwe tempel
neer: een overbodige anti-climax. Toch leidt Sels haar met een uitvoerigheid in, die slechts
gerechtvaardigd zou zijn geweest, als zij in het epos een beslissende rol had gespeeld; eerst
na de beschrijving van haar paleis en haar hofstoet brengt hij de lezer in aanraking met
haar-zelf. De meest waarschijnlijke verklaring voor deze discongruentie lijkt mij, dat hij
daarmee de uitbeelding van de Hemelstad en de Hemelraad heeft willen vervangen, die in
de Abraham het hoogtepunt van het merveilleux vormen, maar die hij - naar wij hebben
verondersteld: uit voorzichtigheid - niet rechtstreeks had nagevolgd.
De identificatie van Genade met Christus is verdienstelijker als theologische dan
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als poëtische vondst. Allegorie en realiteit laten zich niet zonder forcering in één gestalte
uitbeelden.

Invloed van Vondel's Salomo-tragedies
Sels heeft ongetwijfeld zowel de Adonias als de Salomon van Vondel gekend. Zijn
vertrouwdheid met deze tragedies valt af te lezen uit de manier, waarop hij in zijn epos bij
de voorstellingswijze daarvan aansluit.
Bij de behandeling van Adonias' tweede greep naar de macht (in boek II) is de invloed
van Vondel betrekkelijk gering. Sels vertelt de geschiedenis op een andere manier en met
andere details. Maar op twee belangrijke punten is er overeenkomst. Ook Sels gaat uit van
een samenzwering tegen Salomo, al is daarvoor in het Bijbelverhaal geen direct bewijs te
vinden. En ook hij laat Abisag gevoelens van liefde koesteren voor Adonias, van wiens
geheime plannen zij geen vermoeden heeft. Het eerste punt heeft, althans op zichzelf, geen
bewijskracht voor beïnvloeding door Vondel; de veronderstelling van een samenzwering
stamt uit de exegetische literatuur en Sels kan ze dus in de door hem gebruikte
Bijbelcommentaar hebben gevonden. Maar de schuchtere liefde van Abisag voor Adonias
beschouw ik wèl als een aanwijzing voor ontlening. Volgens de Bijbelse gegevens zou het
niet nodig zijn behalve de naam ook de persoon van Abisag bij het verhaal te betrekken.
Dat Sels dit toch doet, en op dezelfde manier als Vondel, kan moeilijk als een toeval worden
beschouwd.
Bij de afval van Salomo in boek VIII is de afhankelijkheid van Vondel veel uitgesprokener.
Hier neemt Sels de details over, waarmee deze het verhaal heeft uitgewerkt. Ook hij laat
een priester van Astarte de Sidonische favoriete van Salomo opwekken tot het vragen van
een altaar voor haar heidense dienst. Ook hij laat haar dreigen met heengaan, als de koning
het verzoek afwijst. Ook bij hem worden de vreemde altaren ingewijd met een feestelijke
plechtigheid, waaraan Salomo deelneemt en waarbij hij het wierookvat zwaait. Zelfs het
sophisme, dat Vondel de koning in de mond legt, als zou God enkel letten op het hart en
niet door een uiterlijk gebaar beledigd kunnen worden, vinden wij in een later stadium (boek
45
X) bij Sels terug.

Invloed van de Henriade?
In zijn proefschrift over de Henriade in de Nederlandse letterkunde heeft H.J. Minderhoud
ook de Salomon van Sels op sporen van beïnvloeding door Voltaire's epos onderzocht. Hij
meent er een tweetal te kunnen aanwijzen. In de passage over de bekering van de koningin
45

Bij Vondel roept Salomo uit:

Vergeef het Salomon, mijn Schepper: och, de Min,
De vrouweliefde doet my struickelen, en dolen
Uitwendigh, maer het hart aenbidt u in 't verholen.
Uw wijze Godtheit keer' zich aen geen hantvol smoocks.
Wy wijden u het hart, en niet een luttel roocks.
(WB V, blz. 436, reg. 1575-1579)
Bij Sels is deze wanhopige uitroep onderdeel geworden van Salomo's zelfverdediging tegenover de leden
van zijn Raad, maar de strekking is dezelfde gebleven:

Zou God ontëerd zyn, als men in dit ruim gebied,
Voor vreemde goden, die ik valsch noem, outers ziet,
En echter op 't altaar, gewyd door deze handen,
Een blaakend offer en een zuiver hart wil branden?
(blz. 223)
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Gods Gramschap opdracht krijgt in en buiten het rijk verzet tegen Salomo op te roepen
46
(boek IX), herkent hij La Discorde.
Het eerste punt van overeenkomst lijkt mij bepaald onjuist. De Joodse koningin heeft,
voor zover ik kan zien, niets aan Gabriëlle d'Estrées te danken. Beide vrouwen worden
voorgesteld als schoon en lieftallig, maar er is bij Sels niets te vinden dat aan de minnares
van Hendrik IV herinnert. Minderhoud lijkt er nogal wat betekenis aan te hechten, dat in
beide gevallen de vorstelijke geliefde een ogenblik flauw valt. Maar de prinses van Egypte
bezwijmt in een moment van godsdienstige vervoering, en Gabriëlle uit wanhoop om het
vertrek van haar minnaar. Het verschil is te fundamenteel om aannemelijk te maken dat
Sels een parallellie zou hebben bedoeld.
Het verband tussen Twist en Discorde is minder onwaarschijnlijk. Wel zijn er grote
verschillen tussen de twee figuren, zowel naar wezen als naar functie; La Discorde is de
draagster van het Kwaad, terwijl de Twist handelt in opdracht van God. Maar toch zal Sels
vermoedelijk de beroemde allegorie van Voltaire mede voor ogen hebben gehad, toen bij
zijn Twist concipieerde. Overigens is hier dan slechts sprake van beïnvloeding en niet van
ontlening; de Twist werd niet uit het epos van Voltaire overgenomen.
Overtuigender blijkt de vertrouwdheid van Sels met de Henriade naar mijn mening dan
ook uit een bijzonderheid, die Minderhoud niet heeft opgemerkt. De jonge Amsterdamse
dichter heeft, vooral in de eerste boeken van zijn Salomon, kennelijk geprobeerd Voltaire
te imiteren in de puntige formuleringen en ‘sententie’-achtige uitspraken, waardoor diens
47
epos wordt gekenmerkt en die zoveel tot de roem daarvan hebben bijgedragen. Dat is hem
maar zeer ten dele gelukt; in het algemeen blijven zijn puntigheden te opzettelijk en te zwaar
van toon om de indruk van moeiteloze vanzelfsprekendheid te wekken, die het geheim vormt
van die bij Voltaire. Maar de bedoeling is onmiskenbaar. Ik geef hier een viertal voorbeelden
van beter geslaagde pogingen: (Salomo vóór zijn zalving:) ‘Gods wil en vaders wil zyn
vorsten van myn' wil’ (blz. 13); ‘Het is de hoogste nood in nood te traag te zyn’ (blz. 29); ‘'t
Beschouwen van Gods wille is niets, dan dien gelooven’ (blz. 157); ‘Belofte en gaaven doen
ligt ten bederf besluiten’ (blz. 201).

Structurele evaluatie
Naar zijn inhoud zit de Salomon behoorlijk in elkaar. De verschillende episoden hebben een
overtuigend verloop, en met de toevoeging van Salomo's bekering heeft Sels inderdaad de
climax bereikt, die hij blijkens zijn Voorrede daarmee beoogde. Daar staat tegenover, dat
het merveilleux aan de zwakke kant blijft en geen integrerend bestanddeel van het epos
geworden is. Het meest onbevredigend is echter de ongemitigeerde kroniekvorm van de
eerste zeven boeken. In elk daarvan wordt een bepaalde gebeurtenis verteld, zonder innerlijke
samenhang met wat voorafging of volgen zal. Met het achtste boek wordt dit ineens anders:
de geschiedenis van Salomo's afval, bestraffing door God, uiteindelijke inkeer en vrome
verscheiden vormen een goed samenhangend geheel. Dat is dan ook het best geslaagde
deel van Sels' epos geworden. Waarom de dichter in zijn eerste boeken niet - naar het
voorbeeld van Hoogvliet - de kroniekvorm doorbroken heeft door een begin mediis in rebus,
is een vraag waarop geen antwoord te geven valt. Moeilijk zou dat niet zijn
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H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927), blz. 9; uitgebreider
nogmaals op blz. 155-157. - Voor Gabriëlle d'Estrées en La Discorde zie men mijn bespreking van La
Henriade in Deel I, blz. 95-100.
Zie Deel I, blz. 97.
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geweest. Hij had b.v. de bruiloft van Salomo met de prinses van Egypte als uitgangspunt
kunnen kiezen, en aan de feestelijke maaltijd het verhaal laten doen van de twee vergeefse
pogingen, die Adonias had gewaagd om zich van de kroon meester te maken.

Het grote tekort
Ondanks haar onvolkomenheden had de structuur een redelijk resultaat niet in de weg
hoeven te staan. Dat de Salomon een mislukking geworden is, moet dan ook in de eerste
plaats worden toegeschreven aan de excessiviteit, die zowel voor de verteltrant als voor het
taalgebruik en de stijl van Sels het dominerende kenmerk is. Hij overdrijft op alle mogelijke
manieren: omkleedt zijn stof met te veel bijkomstigheden, laat zijn personen te lang achtereen
spreken, beschrijft te uitvoerig, stapelt te veel variërende herhalingen opeen, zoekt te duidelijk
naar ongemene formuleringen. Dat leidt niet alleen tot langdradigheid, maar ook tot gebrek
aan plasticiteit. De concrete voorstelling, die bij de lezer zou moeten worden opgeroepen,
raakt verloren in een veelheid van woorden die op de achtergrond dringen waar het eigenlijk
om gaat. Een goed voorbeeld van dit alles, zij het op kleine schaal, vinden wij in de
beeldspraak die Joab tegenover Adonias gebruikt om hem aan te zetten tot een tweede
greep naar de macht. Als hij de oudste zoon van David was, zo verzekert hij, zou hij er niet
in berusten dat een ander op zijn troon zat:
Ja, dan zou ik vooräl, myn erfrecht recht handhaaven,
En op de heuv'len van myn streelend noodlot draaven,
48
Gelyk een moedig hert, dat, zyn gevolg ontsnapt,
In 't ruisschend cederloof langs frissche bronnen stapt,
5 Met nieuwe moedigheid zich spieg'lende in de stroomen,
Bekleed met schaduwen van t'zaam gegroeide boomen,
Speeltuigen van den wind, die zelden slaapt of rust,
Maar door de bosschen zweeft en zilv'ren bronnen kust.
(blz. 30)

Het gaat in deze beeldspraak om het hert, maar de aandacht van de lezer krijgt geen
gelegenheid zich daarop te concentreren; zij wordt afgeleid naar het bos en de bomen en
het water, en vandaar weer naar de wind die met dit alles speelt. Aan het einde van de
passage heeft men het uitgangspunt uit het oog verloren, en kost het enige moeite naar
Joab terug te keren.
Het citaat onthult echter nog méér omtrent de dichtwijze van Sels. In reg. 1 is het spel
met de homoniemen zó onhandig, dat het alleen maar irriteert. ‘Myn streelend noodlot’ in
reg. 2 is een even ongelukkige als onduidelijke benaming voor wat er blijkens de context
mee bedoeld moet zijn: ‘mijn gelukkig gesternte [sc. waardoor ik de oudste zoon van de
koning ben]’. De combinatie daarvan met heuv'len en draaven leidt tot een onzinnige
uitdrukking, waaraan geen touw valt vast te knopen. Dat komt doordat de heuvels en het
draven feitelijk niet behoren bij het strelend noodlot, maar bij het moedig hert uit de vergelijking
die in reg. 3 begint. Tengevolge daarvan loopt nu ook die vergelijking spaak. Sels moet iets
bedoeld hebben in de trant van: ‘ik zou mijn gelukkig gesternte volgen, zoals een hert dat,
dravend over de heuvels, aan zijn achtervolgers is ontkomen en nu verkwikking vindt in de
schaduw aan de waterkant’. Maar doordat hij het draven over de heuvels proleptisch al in
reg. 2 heeft vermeld, vergeet hij dit detail in reg. 3-4 bij het hert. Er staat letterlijk: ‘Ik zou...
draven, zoals een hert stapt’! Bovendien stapt het hert dan ook nog in
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gevolg: (hier in de zin van) achtervolgers.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

531

het loof in plaats van ‘onder het loof’ of ‘in de schaduw’ daarvan. Het is alles even
onzorgvuldig, onnauwkeurig en ondoordacht.
Het komt wel vaker voor, dat Sels op deze manier zijn beeldspraak bederft. Wanneer de
koningin van Seba besluit tot een bezoek aan Salomo, zegt hij dat zij vol verlangen is
Om zich te laaven in een bron van schranderheid,
Gelyk een dorstend hart, wanneer de hemel schreit,
Naar zuivre beeken haakt, om 't bigglend nat te zwelgen.
(blz. 141)

Wat de regen (het schreien van de hemel) met de dorst van het hert te maken heeft, blijft
een onopgelost raadsel. Waarschijnlijk ligt de oplossing in de behoefte van de dichter aan
een rijmwoord op schranderheid.
Als de profeet Ahia aan Jerobeam heeft onthuld dat God hem na Salomo's dood het
koningschap over tien stammen zal geven, keert de jonge samenzweerder met de gevoelens
van een overwinnaar naar Jeruzalem terug. En Sels geeft dit weer met een vergelijking, die
zó overdreven en geforceerd is dat zij absurd moet heten. Zoals een triomferende veldheer
‘onder het gejuich van zynen oorlogsstoet’ naar huis trekt,
Zo keert Jerobeam naar Zalem, onder 't kweelen
Des kleenen nachtegaals, die, in het bosch gedaald,
Den woudgalm het geluk van dezen held verhaalt...
(blz. 210)

Nog twee Selsiana ter afsluiting en ten overvloede. Bij het aanbreken van een nieuwe dag
worden de mensen wakker en gaan aan het werk: ‘De wakkerheid begost arbeidzaamheid
te kussen’ (blz. 39). En als - in het derde Boek - God aan Salomo in diens slaap verschijnt,
omringt Hem Zijn heerlijkheid:
Het weerlicht hier van jasp, topaas en esmarauden,
Saphir en starren, die een eeuwig vuur behouden.
(blz. 63)

Wat doen de sterren hier in een opsomming van juwelen? En wat betekent het, dat zij een
eeuwig vuur behouden? Of heeft deze bepaling niet alleen betrekking op de sterren, maar
ook op de juwelen? Voor de vraag naar de betekenis maakt dit overigens weinig verschil.

Conclusie
Wij begrijpen nu, waarom Vitringa zich in zijn biographie zo gereserveerd uitlaat over het
Bijbel-epos van zijn vriend en dit met zoveel nadruk tot diens jeugdwerk gerekend wil zien.
Er valt inderdaad niet veel goeds over te zeggen. Een redelijke opzet, met een enkele
gelukkige vondst, ging hier reddeloos verloren door de deplorabele uitwerking die er in taalen dichtkundig opzicht aan ten deel viel. De oorzaak daarvan ligt zeker niet minder in de
pretentieuse zelfoverschatting van de dichter dan in poëtisch onvermogen.
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Hoofdstuk XXV
De Bijbelse epen van Anna van der Horst
1764; 1769
§ 1. Ter inleiding
De Enkhuizer dichteres Anna van der Horst is de tweede vrouw, die in onze 18de-eeuwse
literatuur het epos beoefend heeft. In tegenstelling tot haar voorgangster, Margareta Geertruid
van der Werken, volgde zij daarbij de traditionele voorkeur voor Bijbelse onderwerpen. Zij
bracht in deze traditie echter een nieuw element door het kiezen van vrouwelijke
hoofdpersonen. In 1764 bezong zij De gevallen van Ruth, en in 1769 wijdde zij haar tweede
1
epos aan de richteres Debora. Voordien was hier te lande zowel in het Bijbelse als in het
profane epos de vrouwelijke ‘held’ volstrekt onbekend geweest!
Gedurende de eerste jaren, dat Betje Wolff als dominees-vrouw in de pastorie van De
Beemster woonde, is Anna enige tijd haar grote vriendin geweest. Aan deze vriendschap
kwam echter in de tweede helft van 1765 een dramatisch einde, dat tevens leidde tot Anna's
vertrek uit Enkhuizen door een onverwacht huwelijk met een jongeman uit Groningen. Over
de achtergronden en het verloop van deze breuk zijn wij vrij goed ingelicht, dank zij de
uitvoerige beschrijving die Betje Wolff daarvan geeft in haar brief van 21 december 1765
aan de Amsterdamse advocaat Mr. Hermanus Noordkerk, tot wie zij zich om juridisch advies
2
had gewend. Hoewel in deze brief geen enkele naam wordt genoemd, kan er geen twijfel
aan bestaan dat met de ontrouwe vriendin, over wie Betje zich zo bitter beklaagt, Anna van
der Horst is bedoeld. Het is de verdienste van Mejuffrouw H.C.M. Ghijsen dit te hebben
3
aangetoond.
Verder was er over Anna van der Horst nauwelijks méér bekend dan dat haar echtgenoot
Roelfzema heette. Noch haar geboorte- noch haar sterfdatum worden in de biographische
woordenboeken vermeld. Door de vriendelijke medewerking van de Archiefdienst Westfriese
Gemeenten te Hoorn en het Gemeente-archief te Groningen heb ik deze beide data echter
kunnen achterhalen, en tevens enkele nadere bijzonderheden verkregen over het huwelijk
4
van Anna en de identiteit van haar echtgenoot.
In de volgende paragraaf heb ik getracht de oude en de nieuwe gegevens zo goed mogelijk
tot een samenhangend geheel te verwerken. Daarbij heb ik ook de beschouwingen betrokken,
die Mejuffrouw Ghijsen aan Anna's vriendschap met Betje Wolff

1

2
3
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In Frankrijk lag dit anders, al waren ook daar de epen over vrouwen schaars. Maar reeds in 1574 had
Du Bartas La Judit uitgegeven (zie Deel I, blz. 85-88). In 1656 publiceerde Jean Chapelain de eerste
twaalf zangen van La Pucelle. In 1669 zag Marie-Madeleine van Jean Desmarets het licht, in 1670
gevolgd door diens Esther.
Joh. Dyserinck, Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken ('s-Gravenhage 1904), blz. 1-6.
H.C.M. Ghijsen, Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd; jeugd- en huwelijksjaren;
diss. Leiden (Rotterdam 1919), blz. 251 (aantekening F bij hoofdstuk IV).
Ik betuig hier gaarne mijn dank aan de heren P.A. Boon van de Archiefdienst en D.F. Kuiken van het
Gronings Archief voor de inlichtingen, die zij mij hebben verschaft.
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5

en de daarop volgende breuk heeft gewijd. Ik meen namelijk, dat haar conclusies niet geheel
juist zijn en zij daarmee Anna onrecht heeft aangedaan.

§ 2. Anna van der Horst
Anna van der Horst werd op 16 oktober 1735 te Enkhuizen gedoopt, als dochter van Albert
6
van der Horst en Gerritje Pool. Het eerste vers, dat volgens haar eigen mededeling ‘uit
myne Penne viel’, was een lijkklacht op de dood van stadhouder Willem IV. Deze stierf op
22 oktober 1751, zodat Anna toen net zestien jaar was geworden. Omstreeks die tijd zal zij
ook al wel hebben gewerkt aan haar catechetische handleiding De duur verkreegene en
veel bestreedene waarheeden voorgestelt in vragen, tegenwerpingen en antwoorden,
waarvan het manuscript op de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden berust en die gedateerd
is: Enckhuysen 1752. De schrijfster heeft dit werk opgedragen aan haar broers (Richardus,
Johannes, Jacobus) en zusters (Elizabeth, Maria), te wier behoeve het kennelijk werd
samengesteld. ‘Het geeft blijk van een groote kennis der H. Schrift en doet haar kennen als
7
een belijdster van het gereformeerde piëtisme’. Wij kunnen er dus niet alleen uit afleiden,
dat Anna zich als oudste van het gezin mede-verantwoordelijk voelde voor de jongere
8
kinderen, maar ook dat zij toen reeds gedreven werd door de combinatie van schrijfdrang
9
en studiezin, die kenmerkend is gebleven voor haar opvatting van de beoefening der letteren.
In de Nareden bij De gevallen van Ruth deelt Anna mee, dat zij ‘by de zes jaren geleden
[...] dit Stuksken eerst ontwierp’; dat voert ons naar het einde van 1758 of het begin van
1759, toen zij 23 jaar was. Sedertdien - zo vervolgt de Nareden - heeft zij er zo vaak en zo
veel in veranderd ‘dat ik het laatst voor de zesde maal om de menigvuldige doorschrappingen
heb moeten afschryven’. Bij dit moeizame verbeteren en herschrijven van haar werk heeft
zij ‘door Brievwisselingen’ haar voordeel kunnen doen met ‘de voorschrivten’ (aanwijzingen)
van ervaren dichtbeoefenaars, maar die hadden geen tijd om meer te doen dan raad-geven
in incidentele gevallen. Een kritisch oordeel over haar epos als gehéél heeft zij dus nog nooit
ontvangen, en dat hoopt zij nu van haar lezers te zullen krijgen, ‘het zy in vriendelyke brieven
(mids dat dezelve my Franco bezorgt worden) het zy in periodique Schriften’. De
binnenkomende op- en aanmerkingen zal zij dan ‘ter verbetering gebruiken niet alleen van
dit: maar ook van nog andere ontworpen stukken. Als onder anderen de Heldendaad van
10
Debora in vier zangen, het oud Enkhuizen. enz. enz.’
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H.C.M. Ghijsen, Betje Wolff..., blz. 76-97. In verkorte vorm, maar overigens vrijwel gelijkluidend, vindt
men deze beschouwingen terug in: H.C.M. Ghijsen, Dapper vrouwenleven, karakter- en levensbeeld van
Betje Wolff en Aagje Deken (Assen 1954), blz. 49-59.
In een noot bij het opdrachtsvers van De gevallen van Ruth (blz. V).
N.N.B.W. X, 388.
‘Maar lieve! weet ge dan niet, dat het gemakkelyker valt ene gloeiende kole in den boezem te verbergen,
dan de drift tot schryven te beteugelen?’ (Nareden bij De gevallen van Ruth, blz. 150).
‘Onder het woord Letteroefening, of Leerzugt versta ik niet alleen het geen de Vrouwen als Kristenen ter
Zaligheid, zo wel als de Mannen behoren te weten: maar ook de kenniz der Talen, Geschiedenissen,
Wyzbegeerte enz.’ (Nareden bij Debora, blz. *5).
De gevallen van Ruth (Nareden), blz. 156-157. Het is mij een raadsel, op grond waarvan Mej. Ghijsen
deze uiteenzetting ‘zelfgenoegzaam’ acht en daaruit afleidt dat Anna ‘overtuigd (was) dat haar zesjarig
geesteskind thans de volmaaktheid nabij kwam’ (Betje Wolff..., blz. 78). In het algemeen trouwens heeft
zij een neiging de feiten in Anna's nadeel te interpreteren.
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Met opzet heb ik deze passage uitvoerig weergegeven. Naar mijn mening moet er namelijk
uit worden afgeleid, dat het ontstaan en de uitgave van De gevallen van Ruth buiten - dat
wil in dit geval zeggen: vóór - de vriendschap met Betje Wolff liggen. Als het anders was,
zou Anna stellig niet nagelaten hebben de aanmoediging en steun te vermelden, die zij van
haar bewonderde vriendin ontvangen had. Ook het ontbreken van een drempeldicht door
Betje wijst in dezelfde richting; als de vriendschap reeds bestaan had, is dit bijna ondenkbaar.
Weliswaar citeert Anna elders in haar Nareden (blz. 151) enkele regels uit het opdrachtsvers
van Betje's Bespiegelingen over het genoegen (1763), maar deze aanhaling staat op één
lijn met de vele andere citaten waarmee zij haar betoog doorspekt; uit niets blijkt dat zij
behalve het boekje ook de schrijfster zou hebben gekend.
Mej. Ghijsen is een geheel andere mening toegedaan. Volgens haar ‘getuigen’ zowel het
epos als de Nareden duidelijk van Anna's vriendschap voor Betje, van de vrijzinnige invloed
die deze op haar uitoefende, en van de moeilijkheden met haar familie die dit tot gevolg
11
had. De argumenten, die zij daarvoor aanvoert, zijn echter te gezocht en te zwak om
12
bewijskracht te kunnen hebben. Bovendien wordt de
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H.C.M. Ghijsen, Betje Wolff..., blz. 80-82.
Mej. Ghijsen meent, dat Anna de verhouding van Ruth tot haar schoonmoeder Naomi getekend zou
hebben naar het model van haar vriendschap voor Betje Wolff, en het verzet van Ruth's familie tegen
haar afval van de Moabitische goden naar dat van haar eigen ondervindingen thuis. Zij ziet verband
tussen Ruth's afkeer van de kinderoffers aan de afgod Moloch, en Betje's afwijzing van de
praedestinatieleer volgens welke - naar de beginregels van Vondel's Decretum horribile (WB III, 346) God de zuigelingen van de moederborst rukt om ze in het eeuwige vuur te werpen. Zij meent dat Anna
in haar Nareden ‘uitdrukkelijk het lijden van haar heldin met eigen leed (vergelijkt)’, en dat het optimistische
karakter van haar geloof (door het vertrouwen in Christus) een afwijzing betekent van ‘de harde
Voorbeschikkingsleer van haar familie’. Tenslotte leest zij een duidelijke ‘toespeling op Betje Wolff en
haar ideaal van wellevenskunst’ in de wens, die Anna in haar Nareden tot Ruth richt: ‘Mogt ze van mijn
Naömi [....] den juisten middenweg tusschen Stoïsche ongevoeligheid en morrende zwaarmoedigheid
leeren houden’ (citaat naar Ghijsen, blz. 82). - Ik zou daar het volgende tegenover willen stellen. 1. De
verhouding tussen Ruth en Naomi wordt geheel volgens de Bijbelse voorstelling weergegeven en is
typisch die van een jongere tot een oudere vrouw. 2. Het verzet van Ruth's familie tegen haar afval is
inderdaad een eigen verzinsel van Anna, maar als onderdeel van een breed uitgewerkte fictieve episode,
die de gehele voorgeschiedenis van Ruth omvat. Het is daarin verhoudingsgewijs een kort fragment, dat
logisch in zijn verband past en waarop geen bijzondere nadruk valt. Er is geen enkele aanleiding juist
hier aan de verwerking van een persoonlijke ondervinding te denken. 3. Het rapprochement tussen de
kinderoffers aan Moloch en de praedestinatieleer is tè gezocht om te kunnen overtuigen. Het berust
slechts op de formulering van deze leer in de eerste regels van Vondel's hekeldicht; Anna zinspeelt daar
nergens op (Betje wel, maar in een bundel van 1765). Bovendien is wegrukken door God iets geheel
anders dan offeren aan Hem. 4. Dat Anna in de Nareden ‘uitdrukkelijk’ naar eigen leed verwijst, is niet
juist. Op de door Mej. Ghijsen bedoelde plaats spreekt zij in het algeméén. Met haar ‘ik weet wel’ doelt
zij niet op een persoonlijke ervaring, maar op haar inzicht en begrip. 5. Het vertrouwen in Christus, dat
aan Anna's geloof een optimistisch karakter verleent, is geen nieuwe verworvenheid, maar maakt deel
uit van het gereformeerde piëtisme dat reeds de catechetische handleiding voor haar broers en zusters
kenmerkt. Er is geen enkele reden aan te nemen, dat dit piëtisme niet het geloof van het gezin was. De
tegenstelling met ‘de harde Voorbeschikkingsleer van haar familie’, die Mej. Ghijsen veronderstelt, berust
niet op feitelijke gegevens. 6. Het ‘ideaal van wellevenskunst’, dat Anna in haar Nareden formuleert, kan
niet als een duidelijke toespeling op de ideeën van Betje Wolff worden beschouwd. Daarvoor was het te
algemeen; in haar uitgebreide lectuur zal Anna het zeker tegengekomen zijn. Bovendien richt de auteur
haar wens niet tot ‘haar heldin’, maar tot de lezer; waar mej. Ghijsen ze leest, staat in werkelijkheid ge.
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veronderstelling van een vrijzinnige inslag in Ruth m.i. afdoende weerlegd door de approbatie
van de Classis Enkhuizen, die op de verso-zijde van het titelblad staat afgedrukt. Daarin
verklaren de beide visitatoren - Ds. J. Huygens van Hoogkarspel en Ds. W.J. Roldanus van
Enkhuizen - in Anna's epos ‘niets gevonden te hebben, 't geen met de regtsinnigheit der
Leere onzer Kerke strydig zyn zoude, waerom wy voor ons gaern mogen zien, dat het
voorschreve Werk door den Druk worde gemeen gemaakt’. Als de classis zo oordeelde, is
het uitgesloten dat de familie van de schrijfster bezwaren zou hebben gehad tegen haar
geloofsopvatting.
De approbatie is gedateerd op 4 juni, het opdrachtsvers van Anna op 1 juli 1764. De
vriendschap met Betje kan dus niet vroeger worden gesteld dan de tweede helft van dat
jaar. Het is mogelijk dat er al eerder enig schriftelijk contact was geweest, maar de
harts-vriendschap, die voor beide jonge vrouwen een innerlijke eenzaamheid wegnam, kan
pas in de zomer of herfst van 1764 zijn ontstaan - waarschijnlijk na een persoonlijke
ontmoeting. Hoe intens zij die vriendschap hebben beleefd, valt af te leiden uit de enkele
13
bewaard gebleven verzen die zij voor elkaar schreven. Zij herkenden, bewonderden en
stimuleerden in elkaar hun eigen dichterlijke aandrift, hun studiezin, hun feministische
14
overtuiging. Daarbij voelde Anna zich in hun verhouding overigens de mindere, al was zij
15
bijna drie jaar ouder dan Betje. Dat blijkt uit de laatste regels van haar drempeldicht voor
16
een bundel van haar vriendin:
Ja, streeft vooruit. Myn Ziel is van benyding vry.
Een eed'le spyt nogtans zal my als vleug'len geven
Om U in Denkenskragt, en zagte Melody,
Die mynen geest bekoort, al lerend', naar te streven.

De afstand tussen Enkhuizen en De Beemster was te groot voor meer dan sporadische
ontmoetingen. De vriendschap kwam dan ook vooral tot uiting in wekelijkse brieven en in
boekenzendingen over en weer. Maar dan wordt - vermoedelijk in het voorjaar van 1765 17
de idylle opeens verstoord. Vader Van der Horst verbiedt aan zijn 29-jarige dochter
voortzetting van de correspondentie met Betje, ‘opdat wy, jongelieden, elkander niet
18
verdorven’. Een directe aanleiding voor dit verbod wordt door Betje in haar brief aan
Noordkerk niet genoemd, maar het geheel van haar schrijven rechtvaardigt een tweetal
supposities. In de eerste plaats is het waarschijnlijk dat het verbod samenhing met de
moeilijkheden, die Betje had ondervonden bij de aanvrage om kerkelijke approbatie voor
19
haar Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid. Zij was, schrijft zij, ‘zeer aanhoudent
gebrouilleert [...] over de

13
14
15
16
17

18

19

Het zijn uitsluitend gedrukte stukken. Vermoedelijk hebben Anna en Betje na hun breuk de brieven en
manuscripten vernietigd, die aan hun vriendschap herinnerden.
Op zichzelf terecht; maar wellicht speelde daarbij ook enigszins mee, dat Betje een getrouwde vrouw
was en zijzelf niet.
Deze werd te Vlissingen geboren op 24 juli 1738.
Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid (Hoorn 1765).
Ik beperk mij bij de weergave van de breuk tussen de beide vriendinnen tot de gebeurtenissen, die ik als
essentieel beschouw. Voor de verdere bijzonderheden verwijs ik naar de in noot 2 en 5 genoemde
literatuur.
De aangehaalde woorden zijn van Betje in haar brief van 21 december 1765 aan Mr. H. Noordkerk. - Het
is goed er hier nog eens aan te herinneren, dat deze brief onze enige ‘bron’ is. Betje was daarin zeker
niet onbevooroordeeld, en bovendien wist zij slechts ten dele wat zich aan Anna's kant heeft afgespeeld.
Staat der Rechtheid: toestand waarin de mens zich vóór de zondeval bevond.
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20

approbatie, die my door den enen visitator geweigert wierd’; als gevolg daarvan kreeg zij
21
de naam deïste te zijn. In de tweede plaats lijkt de campagne tegen Anna's vriendschap
vooral te zijn uitgegaan van haar ‘twe kwezelzusters’ Elizabeth en Maria, die wel jonger
waren dan zij, maar blijkbaar meer invloed hadden op de vader, die zij - zoals Betje het voor
22
een later stadium uitdrukt - ‘geduurig al meer agiteerden’.
Wanneer de twee vriendinnen ondanks het verbod de correspondentie voortzetten, acht
Ds. Adriaan Wolff - Betje's man - het zijn plicht vader Van der Horst daarvan op de hoogte
te stellen. Dat werkt als een vonk in het kruitvat. De oude heer is razend, vooral als Anna
weigert toe te geven: het gaat nu om zijn gezag in eigen huis. Tevergeefs waagt Betje een
poging hem door een bezoek wat milder te stemmen; zij moet ‘overladen met affronten,
dreigementen en enige liefderyke vervloekingen’ uit Enkhuizen naar De Beemster terugkeren.
De zusters blazen telkens het vuur weer aan en maken voor Anna het leven thuis tot een
beproeving. Op het laatst wordt de toestand zó ondraaglijk, dat deze overgaat tot een
wanhoopsdaad. Wanneer haar vader voor zaken (?) in Groningen is, besluit zij, in overleg
met haar jongste broer - Jacobus, theologisch student in Groningen -, ‘het huis te verlaten;
zyn kamers te gaan betrekken, & haaren Vader aldaar op te zoeken...’. Omdat zij als
inwonende dochter niet over contant geld beschikt, gaat zij dat lenen bij Betje die nog van
niets weet. ‘Zy arriveerde hier den 20 Juli 's avonds 10 uuren,’ - schrijft Betje daarover aan
23
Noordkerk - ‘myn man was juist in Zuidholland. Zy verhaalt my de hele zaak. Ik tracht haar
nog te bewegen om niet te gaan’. Maar als dit zonder resultaat blijft, helpt zij haar vriendin
‘met geld, & raad, & in persoon’. - Begin augustus komt er in De Beemster een brief van
Anna. Deze is in Groningen haar vader misgelopen, maar daar toch gebleven. Waarvoor?
En de situatie blijkt niet helemaal te zijn zoals zij die bij haar bezoek op 20 juli had voorgesteld.
Betje voelt zich ‘gedupeert’; door wat zij hier en daar opvangt, raakt zij nog meer ‘in
verwarring’. Heeft Anna iets voor haar te verbergen? ‘Ik schryf, geen antwoord...’ Totdat er
eindelijk zekerheid komt, zij het niet door een brief van Anna:
in de grootste slingering van gedachten zynde, hoore ik dat de Jonge Juffrouw
is geretourneerd, dat zy met een jongheer uit Gron. de bruid word, dat alles

20
21

22
23

Joh. Dyserinck, Brieven..., blz. 2, brief aan Noordkerk. Ook de verdere citaten in deze en de volgende
alinea zijn aan deze brief ontleend.
In de kwestie van de approbatie kwam het tenslotte tot een compromis. Deze werd wel verleend, zij het
in een weinig gracieuse formulering en zonder ondertekening door de visitatoren; op de verso-zijde van
het titelblad wordt slechts vermeld: ‘Uitgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie van de E. Classis
van Edam’. Van haar kant moest Betje echter aan het slot van haar Voorberigt een verklaring opnemen,
die haar kennelijk gedicteerd was en als volgt luidt:
't Is nodig, om reden die ik niet behoeve te melden, dat ik hier nog by voege:
‘Ter voorkoming van misvattingen, verklare ik dat de Aanroeping der Engelen, te vinden op pagina 3, 4
en 54, niet anders moet opgevat worden dan voor ene poëtische verziering: want ik betuige by dezen,
te geloven het gene de Gereformeerde Kerk nopens de Engelen belydt, en te vinden is in het
N.Geloofs-Formulier Artikel 12 en 26, en in het Formulier van het Nagtmaal’.
Van de moeder is nergens sprake. Even verder in haar brief noemt Betje echter, in verband met Anna,
‘haar ouders’.
Onwillekeurig vraagt men zich af, hoe de geschiedenis verder verlopen zou zijn, als Ds. Wolff wèl thuis
was geweest.
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in vrede is, dat zy aan onze vrinden gezegt heeft: ‘ik heb Betje nu niet meer
24
noodig; onze vrindschap is uit’. - ik kan dat niet geloven, ik ondersta het nader;
't is zo!
Betje wordt ziek van ellende; zij voelt zich door Anna verraden en verkocht. Zelfs teruggave
van het geleende geld wordt haar geweigerd, en als zij tot gerechtelijke invordering wil
overgaan, is Ds. Wolff niet bereid daartoe zijn toestemming te geven.
Wij weten niet precies, wat er aan Anna's kant is gebeurd, nadat zij bij Betje geld was komen
lenen. Maar het resultaat blijkt uit de archiefstukken, en dat is minder simpel dan de brief
van Betje aan Noordkerk zou doen vermoeden. Om te beginnen was de bruidegom, Pieter
25
Roelfzema, tien jaar jonger dan Anna. Verder werd het huwelijk niet in de woonplaats van
de bruid gesloten, maar in Groningen. In Enkhuizen vond op 19 oktober 1765 wel een
huwelijksintekening plaats, maar in de marge daarvan wordt vermeld: ‘Een betoogh gegeven
om tot Grooningen te mogen trouwen op den 3 November 1765’. Blijkbaar is er enige
vertraging opgetreden, want het huwelijk werd aldaar eerst veertien dagen later voltrokken,
op 17 november 1765 (na ondertrouw op 26 oktober). Anna had toen haar 30ste verjaardag
gevierd, haar man naderde zijn 21ste. Het zal wel geen toeval zijn, dat zowel in het
Enkhuizense als in het Groningse trouwboek, in tegenstelling tot wat meestal gebeurde, de
leeftijden van bruidegom en bruid niet worden vermeld. Dat zou het exceptionele van het
geval te veel hebben onderstreept.
Deze gegevens laten moeilijk een andere interpretatie toe dan dat Anna zich door een
haastig huwelijk aan het vaderlijk gezag en een terugkeer naar de ouderlijke woning heeft
onttrokken. Hoe zij daarbij aan haar 20-jarige bruidegom is gekomen, blijft een open vraag.
Naar zijn leeftijd zou hij een vriend van haar jongste broer Jacobus hebben kunnen zijn. In
dat geval had Anna hem misschien al eerder in Enkhuizen leren kennen, toen hij daar zijn
vriend bezocht. Maar ook dan blijft onduidelijk, hoe het tussen hen tot een huwelijk gekomen
is, en vooral hoe zij er vader Van der Horst toe hebben gebracht daarin toe te stemmen, zij
het - blijkens de voltrekking in Groningen - vermoedelijk tegen zijn zin. Als antwoord op de
eerste vraag zijn slechts ongefundeerde (eventueel romantische) speculaties mogelijk; het
enige zekere is, dat een huwelijk voor Anna de oplossing van haar moeilijkheden was. En
wat de toestemming van de vader betreft: hoe kon hij die weigeren, als Anna zich (willens
en wetens?) gecompromitteerd had? Daartoe was trouwens in de 18de eeuw voor een vrouw
niet zo heel veel nodig.
In dit verband dringt zich de vraag op, of Anna, bij haar bezoek aan De Beemster om geld
te lenen, inderdaad Betje ‘gedupeert’ heeft, zoals deze later meende te moeten vaststellen.
Ik vermoed van wel, al was het misschien slechts door niet àlles te vertellen en de zaak
onschuldiger voor te stellen dan zij was. Volgens haar brief aan Noordkerk had Betje
26
begrepen, dat Anna naar Groningen ging om te proberen zich met haar vader te verzoenen.
Op de keper beschouwd, lijkt dit echter weinig geloofwaardig. De toorn van Anna's vader
betrof haar ongehoorzaamheid; zij had zich niet gehouden aan zijn verbod om met Betje te
corresponderen. Hoe kon zij dan

24
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ondersta: onderzoek.
Hij werd in Groningen gedoopt op 24 januari 1745, en overleed daar op 19 oktober 1826. Voor
bijzonderheden over hem zie men: P.J. van Winter, De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement
van de Westereems, deel I ('s-Gravenhage 1951), blz. 676.
Mej. Ghijsen neemt aan, dat zij hoopte hem daar ‘buiten den invloed der fijne zusjes’ handelbaarder te
zullen vinden dan thuis (Betje Wolff.., blz. 91).
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verwachten iets bij hem te zullen bereiken na een veel verder-gaande rebellie: weglopen
uit huis, geld lenen bij Betje met wie zij niet mocht omgaan, zonder chaperonne wonen op
de studentenkamer van haar broer! Bij dit alles handelde Anna volgens Betje ‘op raad van
den student’. Maar het is vrijwel onaannemelijk, dat het tweetal tot de uitvoering van een zó
uitzichtloos plan zou hebben besloten. Zij moèten haast wel iets méér of iets anders achter
de hand hebben gehad! - Als dit vermoeden juist is, moet het misleiden van Betje stellig
worden afgekeurd, vooral nu dit diende om geld van haar los te krijgen. Maar er was wèl
een verzachtende omstandigheid. De ellende van Anna was veroorzaakt door de mededeling
van Ds. Wolff aan haar vader, dat de correspondentie met Betje doorging ondanks zijn
verbod. Wat zij in de Beemster pastorie vertelde, lijkt bedoeld om te voorkomen dat hij
opnieuw aan haar vader zou schrijven: als zij die ging opzoeken, had dat geen zin. De
afwezigheid van de dominee op 20 juli was een meevaller - of wist Anna dat hij op reis was?
-, maar bij zijn thuiskomst zou Betje hem natuurlijk van alles op de hoogte stellen; als zijn
vrouw mocht zij geen geheimen voor hem hebben.
Het heftigst reageert Betje in haar verslag aan Noordkerk op de uitspraak van Anna na
het vinden van haar man: ‘ik heb Betje nu niet meer noodig; onze vrindschap is uit’. Maar
het gaat hier om een bericht uit de tweede of derde hand, en wellicht niet van
onbevooroordeelde zijde. Wat heeft Anna precies gezegd, en onder welke omstandigheden?
Wij weten niet, welke voorwaarden zij voor de toestemming tot haar huwelijk heeft moeten
aanvaarden, zowel van de familie Roelfzema als van haar vader; daartoe zou ook het
verbreken van elke relatie met Betje behoord kunnen hebben. Het ophouden van de
vriendschap behoeft dus niet van Anna te zijn uitgegaan, en met geringe wijzigingen zou
haar ‘uitlating’ dan geheel anders kunnen worden geïnterpreteerd. In ieder geval is er hier
aanleiding tot the benefit of the doubt.
Tenslotte is er dan nog de kwestie van het geleende geld, waarvan de teruggave geweigerd
werd. Dat is inderdaad een vreemde zaak. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter niet
bij Anna, maar hetzij bij haar vader, hetzij bij haar man of diens familie. Overigens kennen
wij ook hier de achtergronden niet. En misschien hebben de herhaalde brandbrieven, die
27
Betje naar Groningen schreef om haar geld terug te eisen, meer kwaad dan goed gedaan;
vriendelijk zullen die zeker niet zijn geweest! Het is heel goed mogelijk dat Ds. Wolff ook in
Betje's belang handelde, toen hij haar noodzaakte van verdere pogingen tot restitutie af te
zien.
Het huwelijk van Anna bleef kinderloos, zodat zij haar literaire arbeid in Groningen zonder
onderbrekingen kon voortzetten. Het valt op, hoe zij rustig doorgaat het programma af te
werken dat zij in de Nareden van haar epos over Ruth - dus nog vóór de vriendschap met
28
Betje - had aangekondigd. Het eerst verscheen Het oud Enkhuizen, in zeven Zangen. Het
titelblad vermeldt geen jaar van uitgave, maar de opdracht (aan Prins Willem V) is gedateerd:
‘Groningen den 1 Augusti 1766’; het boek zal dus eind 1766 of begin 1767 het licht hebben
gezien. Dit werk is géén epos, zoals de titel zou kunnen doen vermoeden, maar een lofdicht
in vier-voetige trochaeën op het grootse verleden van Anna's geboortestad, onder de zeven
aspecten van: Welgelegenheid en Koophandel; Dapperheid in 't verdedigen der Vryheid;
Nedrigheid; Godsdienstigheid; Beoefening van Wetenschappen; Spaarzaamheid; Handhaving
van het Recht. Het resultaat stelt teleur door een tekort aan samenhang en duidelijkheid,
alsmede een teveel aan monotonie.

27
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Joh. Dyserinck, Brieven..., blz. 6 (brief van 30 december 1765 aan Noordkerk).
Zie boven, blz. 533.
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In 1769 volgt haar tweede Bijbel-epos: Debora, in vier zangen. In de Nareden daarvan dankt
zij haar man voor zijn begrip en aanmoediging bij haar toewijding aan ‘het edel vermaak der
Boekoefening’. In dat verband noemt zij hem ‘de Lust myner ogen, de Leidsman myner
29
Jeugd’ en spreekt van ‘tederste verbinding der reinste Huwelyks-lievde’. Al was ‘leidsman
mijner jeugd’ in die tijd een topos voor ‘echtgenoot’, toch klinkt de term wat vreemd bij een
vrouw van 34 tegenover haar 24-jarige man. Desondanks mogen wij uit de passage m.i.
afleiden, dat het huwelijk tussen Anna en Pieter Roelfzema goed is geweest.
Ook in de volgende jaren bleef Anna publiceren. Van dit latere werk zijn de drie-delige
Proeven van Bybelse Tafereelen, die in 1775 verschenen, het bekendst geworden. Zij zijn
niet in verzen geschreven, maar in poëtisch proza, naar het voorbeeld van de Engelse auteur
James Hervey (1714-1758), die door Mej. Ghijsen wordt gekenschetst als ‘de rechtzinnigste
30
onder de sentimenteel-godsdienstige dichters’ van zijn tijd en voor wie Anna steeds grote
bewondering had gekoesterd.
Op 11 juni 1785 overleed ‘Anna van der Horst, nu Roelfzema’ - zoals zij zich na haar
huwelijk noemde - op 50-jarige leeftijd. Haar man ging na een rouwperiode van vier jaar op
14 november 1789 opnieuw in ondertrouw, met de schilderes Albarta ten Oever (1772-1854).

§ 3. ‘De gevallen van Ruth’
Anna van der Horst was 29 jaar oud, toen het eerste van haar twee Bijbel-epen in het licht
kwam. Het titelblad daarvan luidt:
De gevallen // van // Ruth, // in // zes zangen, // door // Anna van der Horst. //
vignet // Te Enkhuizen, // By R. Callenbach Klenck, Boekverkoper // in de Oude
Westerstraat. // MDCCLXIV.
Het boek is in quarto-formaat uitgegeven en met een duidelijke letter gedrukt, maar werd
verder eenvoudig gehouden; platen bij de verschillende zangen komen er niet in voor, en
ook een frontispice ontbreekt.
Het bijwerk werd door de schrijfster, op basis van poëzie of proza, in tweeën gesplitst. De
poëzie - het opdrachtsvers en een drempeldicht - plaatste zij vóór, het proza - de voorrede
die daardoor tot ‘Nareden’ werd - àchter de tekst van haar epos. Bij mijn behandeling van
het bijwerk laat ik deze louter formele onderscheiding verder buiten beschouwing. Ik bespreek
dus de ‘Nareden’ als voorrede, in onmiddellijke aansluiting op opdrachtsvers en drempeldicht.

Het opdrachtsvers
In 29 vier-regelige strofen draagt de schrijfster haar epos op aan niemand minder dan Prinses
Maria Louisa van Hessen-Kassel, de 76-jarige weduwe van Johan Willem Friso, moeder
van de gestorven Willem IV en grootmoeder van de 16-jarige Willem V. Zij heeft - zo vermeldt
zij - altijd met het Oranje-huis meegeleefd en in haar verzen zijn wel en wee begeleid. Ook
haar epos is uit deze verbondenheid ontstaan, want het moeilijke leven van de Prinses - die
achtereenvolgens haar man, haar zoon en haar schoondochter verloor, maar alle leed
vertrouwend uit Gods hand aanvaardde - heeft haar het onderwerp daarvoor aan de hand
gedaan:
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Debora, blz. *13 van de Nareden.
H.C.M. Ghijsen, Betje Wolff..., blz. 84.
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Om U verkooz ik deze stov,
Hoe zwaar ook voor myn klene kragten.
Zo 'k schryvende aan U dagt: dan trof
Uw wisz'lend Lot myn Digtgedagten.
5
Dan zag 'k in U de Deugd van Ruth;
Dan scheen Naomi my herboren.
Dan huwde ik 't aangename aan 't nut.
Niets kon me dan in 't zingen storen.
(blz. V-VI)

In hoeverre Anna's verzekering dat zij ‘om U’ haar stof gekozen heeft, naar de letter moet
worden genomen, is aan enige twijfel onderhevig. Dat zou overtuigender hebben geklonken,
als niet Ruth maar Naomi de hoofdpersoon van het epos was geweest. Onder het schrijven
daarvan zal Anna stellig wel aan de Prinses hebben gedacht, wier leven door de vele
sterfgevallen inderdaad aan dat van Naomi herinnert. Maar dat was voor haar dan een
secundair aspect; haar uitgangspunt was Ruth, die met de Prinses niets bijzonders gemeen
had. De verwijzing naar ‘de Deugd van Ruth’ als punt van overeenkomst is een algemeenheid,
die dit niet verbergen kan.
De overdrijving nam echter de kern van waarheid niet weg, en de Prinses heeft die weten
te waarderen. Op 11 augustus 1764 mocht Anna haar het epos persoonlijk komen aanbieden.
Als tegengift kreeg zij een fraaie zilveren theepot ten geschenke, vervaardigd door de
Leeuwarder zilversmid Johan Marcus Lentz en voorzien van de volgende inscriptie: ‘Dit
wierd door de Princesse Maria Louiza douariere van Orange en Nassau &E. &E. &E. aan
Anna van der Horst vereerd toen haar digtstuk De Gevallen van Ruth in eigene persoon aan
Hoogst Deselve was opgedragen 17 8/11 64’. Dit geschenk bevindt zich thans weer ter
plaatse waar Anna het meer dan tweehonderd jaar geleden ontving: in het Princessehof
(Gemeentelijk museum) te Leeuwarden.

Het drempeldicht
Er is slechts één klein drempeldicht van acht regels. De schrijver daarvan is Jacobus van
der Horst, Anna's jongste broer, die aan zijn bijdrage toevoegt ‘Ex Fraterno Amore’ en tevens
nadrukkelijk vermeldt dat hij student in de theologie is. Uit het ontbreken van verdere
lofdichten valt af te leiden, dat Anna - ondanks de Brievwisselingen, die zij ten behoeve van
31
haar epos gevoerd had - buiten het literaire vriendschapsverkeer van haar tijd was blijven
staan. Verder wijst het gedicht van Jacobus op een bijzondere band tussen haar en haar
jongste broer. Hij was vermoedelijk de enige in het gezin, die belangstelling en waardering
had voor wat zij schreef. In zijn vers vermeldt hij ‘'t zoet dat ik uit uwe blâeren, // Zint mynen
prilsten tyd, met vrugt te lezen plag’. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat hij met de verwijzing
naar zijn prilste tijd doelt op de jaren waarin hij als kleine jongen godsdienstles (van haar?)
32
kreeg aan de hand van haar catechetische handleiding. - Het eerste punt doet ons nog
eens begrijpen, hoezeer de vriendschap met Betje Wolff voor Anna de bevrijding uit een
geestelijke eenzaamheid moet hebben betekend; het tweede, waarom Jacobus in de
moeilijkheden van het volgende jaar haar zijde gekozen heeft.

31
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Zie boven, blz. 533.
Ibidem.
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De Nareden
De ‘Nareden aan den bescheiden Lezer’ is een omvangrijk stuk proza, dat 20 bladzijden
beslaat. De vele citaten zijn, behalve ter ondersteuning van het betoog, kennelijk mede
bedoeld om de belezenheid van de schrijfster te doen uitkomen. Een citaat uit Cicero, een
33
verwijzing naar Vossius, en de Latijnse zinspreuk ter ondertekening geven tevens te
verstaan, dat zij ook Latijn kende.
De kern van het stuk heb ik in de tweede alinea van mijn vorige paragraaf reeds
aangegeven: Anna vraagt haar lezers om hun oordeel over haar werk nu zij nooit in de
34
gelegenheid is geweest dat in zijn geheel met iemand te bespreken. De manier, waarop
zij dit doet, vraagt echter nadere aandacht. Het gesprek met een belangstellende deskundige,
dat haar altijd ontzegd was gebleven, voert zij nu op papier met de ‘bescheiden Lezer'. De
Nareden is opgezet als een gedachtenwisseling tussen haar en hem, waarbij Anna er
voortreffelijk in geslaagd is het gesprekskarakter telkens opnieuw te suggereren door een
begrijpende interpretatie van het zwijgen tegenover haar.
‘Ja, bescheiden Lezer, ik wage het [...] met myne Noordhollandsche Zangster in het licht
te treden’ (blz. 150). Waarom zij eigenlijk schrijft? Omdat zij het niet laten kan en het aan
haar leven een inhoud geeft. Waarom in verzen? Omdat de drang daartoe onweerstaanbaar
is en het de ‘Zielverhemelende’ poëzie is ‘Om wie my 't leven lust, en zonder wie ik niet //
De Majesteit der Zonne aanschou dan met verdriet’ (blz. 154), zoals zij - blijkbaar uit het
35
geheugen en daarom met kleine variaties - uit Vondel citeert. En nu geeft zij dan een proeve
van haar werk, zonder zich daarvan te laten weerhouden door het feit dat zij een vrouw is.
Onbeschroomd komt zij voor haar feministische overtuiging uit:
vrymoedig durve ik de stappen drukken van die edele Matronen en
Jongvrouwen, die al voor lange door hare meer dan mannelyke bekwaamheden
aan het dwalend oordeel dien waan benomen hebben, die de Vrouwen slegts
tot de Keuken, of op zyn best tot de Brei- en Borduurnaald bekwaam keurde,
(blz. 155)
De bedoeling van die proeve is het verkrijgen van een kritisch-opbouwende reactie, waaraan
zij behoefte heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.
Maar hier fronst de bescheiden Lezer blijkbaar het voorhoofd: ‘... ik zie, verbeeld ik my,
gy keurt goed, dat ik schryve, ook, dat ik in Digtmaat schryve: maar staat verbaazd, dat ik
de handen geslagen hebbe aan een Heldendigt’ (blz. 157). Dat is volgens Vossius immers
‘het grootste en edelste in de Poëzy’: de meest moeilijke en veeleisende van alle dichtsoorten
- en dus een vreemde keus voor een debuut! Daar staat evenwel tegenover ‘dat die niets
durvt wagen niets gelukt’. De lezer moet daarom haar dichtstuk niet bij voorbaat afkeuren:
‘zo laat onz het zelve eerst aan de Hoofdzakelyke Regels toetzen’ (blz. 158).
Hiermee begint dan het tweede deel van de Nareden, waarin de fictie van het gesprek
met de Lezer teruggedrongen wordt door een meer zakelijk betoog. Anna vermeldt de
epische regels, waaraan zij zich gehouden heeft en die inderdaad overeenkomen met de
voorschriften van Vossius. Op een aantal punten licht zij de beslissing toe, die zij bij de
uitwerking van haar epos heeft genomen; voor zover nodig, kom ik bij de analyse van Ruth
daarop terug. In tegenstelling tot de meeste Bijbel-

33
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Nihil est ab omni parte beatum: niets is in elk opzicht volmaakt.
Zie boven, blz. 533.
Geboortklock, reg. 27-28 (WB II, 770).
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epici van haar tijd heeft zij zich dus theoretisch voorbereid op haar taak. Maar ook aan de
praktijk van haar voorgangers heeft zij aandacht geschonken: ‘Hoogvliet in zynen Abraham,
Steenwyk in zynen Gideon, (om van Vondel in zynen Joännes, en andere beroemde
Bybeldigters te zwygen)’ (blz. 163).
Tot slot geef ik nog een tweetal citaten die ik, elk in zijn soort, als typerend voor Anna
beschouw. Het eerste betreft de zedelijke strekking, waarin volgens haar ‘de ziel van het
Heldendigt’ ligt. Welnu:
Ik hebbe door het gehele Digtstuk heen: maar vooral in de Perzoon van myne
Ruth de Ziel-en-zin-vervrolykende, beproevde, en Zegepralende Deugd zo
aangenaam pogen voor te stellen als zy hare bezitters in de ogen Gods en der
Menschen maakt. (blz. 164).
De tweede aanhaling vormt tevens de afsluiting van de Nareden:
Over de Drukfouten waar van de voornaamste hier agter staan, zal ik gene
verschoning vragen. Eer zal men den Hemel zonder Wolken dan een druk zonder
dezelve zien. Zulk een Boek mogt wel onder de Wereldswonderen geteld worden.
Ook hier in, gelyk in alle andere wereldsche zaken, geldt myne Zinspreuk, die
ik (gelyk ik hoe langs hoe meer bevroede) niet geheel ten onregte, al in myne
Kindsheid verkooz.
Nihil est ab omni parte beatum. (blz. 169)

Het epos: inhouds-overzicht
In het naar haar genoemde Bijbelboek wordt over de voorgeschiedenis van Ruth niets
meegedeeld; de eerste maal dat zij wordt genoemd, is dit als de Moabitische vrouw van een
der beide zonen van de verweduwde Naomi (Ruth 1:4). Het meest opvallende kenmerk van
Anna's epos is, dat die voorgeschiedenis uitvoerig is toegevoegd en de eerste drie zangen
zelfs volledig bepaalt. Daarmee staat de schrijfster dus in de Bijbel-epische traditie van
Vondel en Hoogvliet; naar hun voorbeeld veroorlooft ook zij zich tegenover haar stof een
vrij grote mate van dichterlijke vrijheid. Zij gaat daarin zelfs zó ver, dat zij op ondergeschikte
punten soms kleine veranderingen aanbrengt in de Bijbelse feiten om het effect van haar
verhaal te verhogen.

Eerste Zang (exordium) (20 regels; blz. 1-2): In haar aanhef richt Anna zich vooral naar de
beknoptheid van Frans van Steenwijk in het exordium van zijn Gideon. Ook de figuur, die
zij in haar invocatio aanroept - ‘Verwinnend Heilgeloov! ô Dogter van de Waarheid’ (blz. 2)
36
- is kennelijk aan hem ontleend. Tegelijkertijd echter handhaaft zij in de propositio het
Vondeliaanse ‘'t Lust ons’, en sluit zij de invocatio af met de verhorings-formule van Hoogvliet:
‘'t Gaat wel’. Reeds in de eerste twintig regels van haar werk vinden wij zo de sporen terug
van alle drie de voorbeelden, die zij in haar Nareden met name vermeldt.
Eerste Zang (narratio) (524 regels; blz. 2-22): Bij haar terugkeer uit Moab staat Naomi ‘op
de grenz van Kanan’ (blz. 2). Ruth vergezelt haar, de andere schoondochter - Orpa - is
echter weer teruggegaan. Als Naomi een laatste poging doet Ruth te bewegen dit voorbeeld
te volgen, weigert deze dat met de beroemde uitspraak: ‘Uw Volk is nu myn Volk, ja ook uw
God myn God’ (blz. 4). - Tijdens een

36

Zie boven, blz. 442 en 443. Daarmee wijkt zij echter af van de traditie, dat de invocatio tot (een) God
wordt gericht. Wellicht moeten wij dit toeschrijven aan het voorbeeld van Voltaire, die in de Henriade de
‘auguste Vérité’ om hulp had gevraagd.
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rust vraagt Ruth haar schoonmoeder, hoe God het Verbond met Zijn volk gesloten heeft en
hoe dit Hem dient. Naomi antwoordt daarop met een lange uiteenzetting (aan de hand van
Exodus 19-30) over de Wetgeving en de instelling van de offerdienst - eclectisch, en steeds
de besproken punten interpreterend als symbool voor wat bij de komst van Christus in
vervulling zal gaan. Naomi gebruikt de naam Christus, en even later noemt zij Hem zelfs
Jezus (blz. 15 en 16). - Onder dit verhaal is Bethlehem in zicht gekomen. Terwijl de twee
vrouwen de stad naderen, gaat het gerucht haar voor:
Dat deze gryze Vrou Naomi was, die eer
Met Elimelech, dien rondom bekenden Heer
En hare Zonen, (toen 't land Kanan moeste zugten
In Midians geweld.) voor de Armoê moeste vlugten.
(blz. 20)

Als zij door de poort gaan, loopt iedereen uit om die beiden te zien en te horen. Naomi
belooft, dat Ruth de volgende morgen hun wederwaardigheden zal ‘Verhalen aan elk een,
die vraagt naar onderrigt’ (blz. 22).
Het epos begint overeenkomstig de regels mediis in rebus, en de gebeurtenissen
uit het eerste boek bereiden het verhaal-achteraf van de voorgeschiedenis voor.
- De vóór-wetenschap omtrent de komst van Christus, die Anna bij haar
oud-Testamentische figuren veronderstelt, is géén uitzonderlijke eigenaardigheid.
37
Wij hebben diezelfde opvatting reeds aangetroffen in de Salomon van Sels. De tekening van het pastorale leven, zoals dit Naomi en Ruth in de velden van
Bethlehem treft, vertoont duidelijk reminiscensen aan Abraham de Aartsvader.

Tweede Zang (636 regels; blz. 23-48): De volgende morgen vertelt Ruth haar verhaal aan
de Bethlehemieten, die zich verzameld hebben bij de bron in de poort. Zij is van aanzienlijke
Moabitische afkomst. Haar grootvader was legeraanvoerder, haar vader - ‘zagt van aart, tot
vegten niet genegen’ (blz. 25) - een herdersvorst. Zij werd opgevoed in het geloof aan
Moloch, aan wie in zijn tempel op de berg Peör kinderoffers werden gebracht. Instinctief
voelde zij daartegen steeds verzet: ‘Ik dagt: wat wreed Gebod, // Dat men met Kinderkens
verzoenen moet een God’ (blz. 28). Toen stierf haar vader. Bij de begrafenis-plechtigheden
waren ook Elimelech en Naomi met hun beide zonen aanwezig. Elimelech maakte van de
gelegenheid gebruik om er de rouwenden aan te herinneren, dat Moab was voortgekomen
38
uit de bloedschande van Loth. Daartegenover stelde hij de geschiedenis van Abraham en
diens geslacht tot in de eigen tijd: het volk van de ware God. Al uw offers op de Peör - zo
hield hij zijn toehoorders voor - hebben geen enkel effect:
Het is vergeevsch! vergeevsch! zo lang uw schuldig hert
Door Kristus Offerbloed niet rein gewasschen werd.
(blz. 39)

- Ruth kwam daarvan diep onder de indruk. Zij ging twijfelen aan Moloch en zijn dienst.
Aanvankelijk wist zij geen raad met Christus, totdat Elimelech haar nader over Hem inlichtte.
In haar hart werd zij toen Jodin, maar met niemand van de

37
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Zie boven, blz. 526-527. - Alleen is Anna veel uitgesprokener en explicieter dan hij. Achteraf is
zij blijkbaar tot het inzicht gekomen, dat zij daarmee te ver was gegaan. In haar Nareden erkent
zij: ‘evenwel vind ik my bezwaard dat ik den naam van Kristus te vroegtydig in den mond myner
Personaadjen gelegt hebbe’ (blz. 160).
Vgl. Genesis 19:30-38, in het bijzonder vs. 37.
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haren durfde zij daarover spreken. Toen deed God echter Machlon, een der zonen van
Elimelech en Naomi, liefde voor haar opvatten. - Op dit punt van haar verhaal wordt Ruth
door een Oosterstorm gedwongen dit te onderbreken. Tijdens het schuilen wordt zij door
iemand ingelicht over de bloedverwanten van Elimelech, die nog in leven zijn en volgens
39
de Wet tegenover Naomi en haar verplichtingen hebben: Bildad en Boaz. Als de storm is
uitgewoed, keren de toehoorders terug, en Ruth vervolgt haar verhaal.
De vóór-wetenschap omtrent Christus is in het getuigenis van Elimelech nog
veel uitgesprokener dan in de vorige zang bij Naomi. Feitelijk bekeert Ruth zich
dan ook meer tot een Christendom avant la lettre dan tot het Jodendom. - De
onderbreking van Ruth door een plotseling opkomende storm dient formeel om
- naar het voorbeeld van de Aeneis - het verhaal-achteraf over twee boeken te
verdelen. Anna maakt daar echter tevens gebruik van, om de aandacht van haar
40
lezers proleptisch op de beide lossers te vestigen, die in de tweede helft van
haar epos een beslissende rol zullen gaan spelen.

Derde Zang (748 regels; blz. 49-78): Elimelech wilde niets weten van een huwelijk tussen
zijn zoon en Ruth: de Wet verbood het trouwen van vreemde vrouwen. Machlon
gehoorzaamde, maar kwijnde weg van verdriet. Toen droeg echter God in een droom aan
Elimelech op, het huwelijk toe te staan; Hij wilde ermee te kennen geven, dat het komende
heil óók voor heidenen gold. Zo werden Machlon en Ruth man en vrouw. Maar hun geluk
werd verstoord door een oorlog. De vijand overviel Moab, en in zijn nood mobiliseerde dit
al zijn weerbare mannen, waaronder ook Elimelech en diens beide zonen. Alle drie vonden
in de strijd de dood. Wanhoop van Naomi; maar zij hield zich staande door haar geloof aan
41
een hereniging na de dood in het hemelse Jeruzalem. Ruth, twijfelend aan de zin van haar
door God gewild huwelijk, zag in de slaap Machlon's geest verschijnen, die haar geruststelde
42
en opdroeg: ‘Blyf by Naomi tog’ (blz. 64). - Nog hoger steeg de nood, toen veepest Naomi
van haar kudden beroofde en Ruth's familie alle hulp weigerde, zolang deze niet terugkeerde
tot de oude goden. Maar God zond een Engel om de beide vrouwen mede te delen, dat de
honger in Kanan voorbij was en zij dus naar Bethlehem konden (terug)keren. Heimelijk
bereidden zij hun vertrek voor: in de nacht, om te voorkomen dat de

39
40
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Deze naam komt in het Bijbelboek niet voor. Anna heeft hem ontleend aan de geschiedenis van Job,
waarin hij een van de drie vrienden van de hoofdpersoon is (vgl. Job 2:11).
lossers: nabestaanden, die volgens de Mozaïsche wet de plicht hadden de verloren gegane
bezittingen van een verwant terug te kopen, en bij ontstentenis van een zoon diens weduwe te
trouwen op basis ‘dat de eerstgeborene, die zij zal baren, zal staan in de naam zijns broeders,
des verstorvenen, opdat zijn naam niet uitgedelgd worde uit Israël’. Vgl. Leviticus 25:25 en
Deuteronomium 25:5-6 (het citaat uit vs. 6 van de laatste tekst). - Anna mocht bij haar lezers
voldoende Bijbelkennis veronderstellen om zonder toelichting op deze lossings-plicht te kunnen
zinspelen.
Naomi stelt zich dit volkomen ‘Christelijk’ voor:

Daar zal Gods Wonderzoon, op 's Vaders troon gezeten,
Dien ik hier door 't geloov myn Bruidegom mogt heten,
My voor het zingend Koor van 't zalig Geestendom,
Als zyn verloste Bruid dan heten wellekom,
Als hy me in 't wit gewaad, gezuiverd in de plassen
Van 't bloed des Lams de Kroon zal op den schedel passen.
(blz. 59-60)
42

Deze verschijning is een rechtstreekse navolging van die van Kreüsa aan Aeneas in Aeneis II, 771-795.
De regel ‘'k Greep driemaal naar de schim, en driemaal greep ik mis’ (blz. 63) is daarvoor een
onmiskenbare aanwijzing.
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43

‘vlucht’ van Ruth door haar familie zou worden verhinderd. Toevallig kwam echter Orpa,
de andere schoondochter van Naomi, op bezoek en ontdekte het plan. Zij besloot, vooral
uit liefde voor Ruth, mee te gaan, maar keerde al spoedig terug, toen Naomi haar duidelijk
maakte dat zij dan ook haar goden zou moeten opgeven. Getweeën trokken zij toen verder
en kwamen tenslotte ‘thuis’ - zo besluit Ruth haar verhaal. De luisteraars raden haar aan,
contact te zoeken met Bildad, ‘Machlons Neev’ (blz. 78): de naaste losser.

Vierde Zang (684 regels; blz. 79-105): In de hel spreekt Beëlzebul de zijnen toe. ‘Een Heidin
van 't Moabytsche Veld’ is door God voorbestemd om voormoeder te worden van het beloofde
Zaad, en reeds ‘in Bethlem aangeland’ (blz. 83). Dat plan moet verhinderd worden! Trotzheid
wordt daarvoor naar de aarde gezonden. In de gedaante van een Engel verschijnt hij aan
Bildad en waarschuwt hem voor de huichelachtige machinaties van Ruth, wie het om zijn
geld te doen zou zijn. Gierig van aard als hij is, doorziet Bildad het bedrog van de hellegeest
niet en dankt God voor de waarschuwing. Als Ruth bij hem komt, jaagt hij haar smadelijk
weg en laat haar door zijn knechten bespotten. - Dan dringt de nood Ruth tot aren lezen om
in Naomi's en haar eigen onderhoud te voorzien. De hemel ‘leidt’ haar, zonder dat zij dit
beseft, naar de velden van Boaz. Wanneer zij hem ontmoet, ontstaat er tussen hen liefde
op het eerste gezicht, al zijn zij zich van hun gevoelens voor elkaar niet bewust en weet
Ruth zelfs niet wie hij is. Afgezien daarvan volgt het verloop van de gebeurtenissen verder
de gang van het Bijbelverhaal (Ruth 2). Ruth blijft op de velden van Boaz aren lezen tot het
einde van de oogst.
Het ongelukkige bezoek van Ruth aan Bildad komt in het Bijbelboek niet voor.
Het is een eigen vondst van Anna, kennelijk bedoeld om inhoud te geven aan
de activiteit van de Hel. - Het tafereel van de oogst, zoals Ruth dat bij Boaz
meemaakt, wordt verrassend levendig en kleurig beschreven.

Vijfde Zang (564 regels; blz. 106-128): Na de oogst wordt het oogstfeest gevierd. Boaz mist
daarbij Ruth en verwijt zich, dat hij zich niet aan haar als een van haar lossers bekend heeft
gemaakt. Jammer, dat Bildad haar nadere verwant is: ‘Dat Bildad er niet ware, ik lost' haar'
eigendom, // 't Verkogte land, en wierd haar trouwe Bruidegom’ (blz. 110). Moe van het feest
legt hij zich te slapen ‘In 't opgetaste Graan van zynen Vlegelvloer’ (blz. 110). - Intussen
vertelt Naomi aan Ruth wie Boaz is, en raadt haar aan, zich aan hem toe te vertrouwen. Na
lange aarzeling gaat Ruth daartoe op weg. Tijdens haar afwezigheid verschijnt God in een
groot licht aan Naomi en verzekert haar, dat Ruth de ‘Grootmoeder’ (voormoeder) van
Christus zal zijn. Nog vóór de morgen keert Ruth terug en vertelt, wat er op de vlegelvloer
van Boaz gebeurd is: hij heeft haar beloofd haar te lossen, als Bildad blijft weigeren. Terwijl
Ruth angstig op dit laatste hoopt, troost Naomi haar met het verhaal van haar Godsgezicht
en legt uit, hoe de lossing voorbeeldend op het werk van Christus slaat. - De volgende
morgen ontmoeten Boaz en de twee vrouwen elkaar in de poort; Ruth valt bijna in zwijm
van liefde en spanning. Als Bildad voorbijkomt,

43

Deze motivering ontbreekt in de tekst, maar valt af te leiden uit de opmerking van de schrijfster in haar
Nareden: ‘Ik hadde [...] wel willen versieren, dat Moab op het berigt, dat zy stil weggegaan was een'
geweldigen aanval op haar hadde gedaan, en alles aangewend had om haar te rug te halen’ (blz. 159).
Gedachtig aan de ‘goude regels’ van Vossius, die zij aanhaalt in de formulering van Vondel (WB III,
804-805, reg. 192-193), heeft zij daarvan echter afgezien.
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vraagt Boaz hem of hij aan zijn lossings-plicht wil voldoen. De Hel beeft van schrik, maar
Hovaardy redt de zaak door hem ja te doen zeggen. Diepe verslagenheid bij Ruth, Naomi
en Boaz!
Opmerkelijk is, dat het hoogtepunt van de Bijbelhistorie - de nachtelijke
samenkomst van Ruth en Boaz op diens dorsvloer (Ruth 3) - indirect wordt
weergegeven: in de vorm van Ruth's verslag aan Naomi. Dat stelde Anna echter
in de gelegenheid, deze delicate passage vrijwel in dezelfde woorden samen te
vatten als de Bijbel gebruikt: globaal en afstandelijk.

Zesde Zang (524 regels; blz. 129-149): Ruth laat zich door de waterdoop - bestemd voor
bekeerde heidenen - opnemen in de gemeenschap van het Jodendom. Na deze plechtigheid
ziet zij Boaz naderen, met tranen van vreugde in zijn ogen. Er is hem een profeet (of liever:
een Godsbode in de gedaante van een profeet) verschenen, die hem de toekomst heeft
voorzegd van het geslacht dat zal voortkomen uit zijn huwelijk met Ruth. Bovendien heeft
hij Boaz opgedragen, vóór de Raad aan Bildad te vragen of deze bij het lossen tevens Ruth
als zijn vrouw wil aanvaarden. Dat weigert Bildad, uit eigenwaan en gierigheid. Daarop trekt
Ruth hem een schoen uit en spuwt hem in het gezicht:
Zy nadert hem, en bukt... daar heeft zy 't werk verrigt.
Zy roept, na men haar zag op zyne wangen spuwen:
44
Zo ga 't hem, die de Weêuw zyns Broeders niet wil huwen!
(blz. 147)

Boaz aanvaardt dan openlijk Ruth als zijn vrouw. In triomf voeren de ‘naburinnen’ haar naar
zijn huis. Naomi dankt God: ‘U zy alleen de Roem, al de Eer en Majesteit // Van al wat ons
wêervoer in eindloze Eeuwigheid’ (blz. 149).

Het epos: evaluatie
Men kan niet ontkennen dat Anna van der Horst de betrekkelijk schaarse gegevens, die het
Bijbelboek over Ruth vermeldt, heeft weten uit te werken tot een onderhoudend geheel. Zij
heeft geprobeerd zich in te denken in de bijzonderheden uit het leven van haar heldin,
waarover de Bijbel niet spreekt, in het bijzonder ten aanzien van de vraag hoe Ruth als
Moabitische met het Jodendom in aanraking gekomen is en de vrouw werd van een gelovige
Jood. Ook geeft zij blijk zich zowel in historisch als in godsdienstig opzicht de nodige
achtergrondskennis te hebben eigen gemaakt. Wij mogen dan ook aannemen, dat zij zich
op het schrijven van haar epos zal hebben voorbereid door zoveel mogelijk alle commentaren
en verhandelingen (preken) over het boek Ruth te raadplegen, die zij in handen kon krijgen.
Ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat verschillende
van haar ‘vindingen’ berusten op veronderstellingen en mogelijkheden, die zij daar als
toelichting van de Bijbeltekst had aangetroffen. De approbatie van de classis Enkhuizen zou
indirect in deze richting kunnen wijzen; in ieder geval werden haar ‘versieringen’ theologisch
verantwoord geacht.
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Dat is de rituele straf voor de losser, die weigert aan zijn plicht te voldoen; zie Deuteronomium 25:7-10.
- In Ruth 4:7-8 wordt een andere gang van zaken beschreven; daar trekt ‘Bildad’ zelf zijn schoen uit en
geeft die aan Boaz, ten teken van zijn weigering. In een kanttekening concluderen de Statenvertalers
daaruit, dat Ruth bij de procedure voor de Raad niet zelf aanwezig was. Anna zal hier wel van de Bijbeltekst
zijn afgeweken om zodoende Bildad loon naar werken te doen krijgen voor de smaad, die zij hem eveneens in afwijking van het Bijbelverhaal - in de vierde Zang Ruth had laten aandoen.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

547

Des te meer valt het op, dat deze goed-gedocumenteerde geschiedenis uit verhaaltechnisch
oogpunt zoveel onhandigheden vertoont die haar telkens weer onwaarschijnlijk maken. Ik
laat hier de meest opvallende daarvan volgen.
1. Bij de komst van Ruth en Naomi in Bethlehem is het de laatste die herkend wordt; Ruth
is voor de stedelingen secundair. Het verhaal, dat zij verwachten, betreft dan ook in de eerste
plaats de lotgevallen van Naomi. In de zangen II en III vertelt Ruth echter haar eigen
geschiedenis, alsof zij voor de Bethlehemieten de hoofdpersoon zou zijn; Naomi speelt
daarin een volkomen bijkomstige rol.
2. Het moet uitgesloten worden geacht, dat Elimelech bij de begrafenis van Ruth's vader
de gelegenheid zou hebben gekregen zó openlijk de afkomst van de Moabieten als
bloedschendig aan de kaak te stellen en zijn Joodse geloof te prediken, als Anna meent te
mogen aannemen. De ongeloofwaardigheid daarvan stelt haar uitbeelding van Ruth's eerste
contact met het Jodendom op losse schroeven.
3. Bij hun pogingen Gods plannen met Ruth te verhinderen, richten Beëlzebul en de zijnen
zich uitsluitend op de éérste losser, Bildad. Zij ‘vergeten’ dat er nog een twééde losser is,
Boaz. Daardoor bevordert hun activiteit Gods plan in plaats van dit te dwarsbomen. Op
zichzelf is iets dergelijks zeker niet onaannemelijk. Maar Anna vergt te veel van haar lezers,
als zij hen wil doen geloven dat de Hel ten aanzien van de lossers niet geweten zou hebben
wat héél Bethlehem wèl wist. - In het algemeen trouwens behoort het merveilleux infernal
(vierde en zesde Zang) tot de zwakste gedeelten van haar epos. Er worden - summier en
vrijwel terloops - enkele traditionele merveilleux-motieven aangewend, maar tot iets van een
‘verbeelding’ groeit dit nergens uit. Bovendien staat er géén merveilleux céleste tegenover.
Anna heeft zich blijkbaar niet aan de beschrijving van de Hemel of een Hemels gebeuren
gewaagd, en het ingrijpen van God enkel uitgebeeld in de vorm van verschijningen. Dat
wekt een gevoel van onevenwichtigheid.
4. Als de helse geest Trotzheid aan Bildad verschijnt om hem tegen Ruth op te zetten,
45
doet hij dat in de gedaante van een Engel des lichts. Het ligt dus voor de hand, dat Bildad
hem als een boodschapper van God beschouwt en zijn aanwijzingen opvolgt. Dat kan hem
moeilijk als schuld worden aangerekend. Toch doet Anna dit blijkbaar wel. Bildad - reeds
tevoren als gierig aangeduid - had volgens haar de leugen moeten doorzien. Zijn fout is, dat
hij wel ‘peinzt, en dubt’ en God voor de waarschuwing dankt, ‘Maar spoort de valschheid
van die kundschap nimmer na’ (blz. 86). Op grond daarvan gedraagt hij zich schandalig
tegenover Ruth, als zij hem de volgende dag komt opzoeken. Overtuigend is dit alles zeker
niet! En het had zo gemakkelijk kunnen worden vermeden; er was immers geen enkele
noodzaak de helse boodschapper de gedaante te doen aannemen van een Engel! Waarom
niet die van een buurman of een voorbijganger?
5. Onduidelijk blijft ook, waarom Ruth in de vierde Zang wèl naar Bildad gaat om diens
bescherming te vragen, maar daarna niet naar Boaz als tweede losser. Naar de velden van
deze laatste wordt zij door hemelse machten ‘geleid’, en ook als zij hem ontmoet en haar
hart aan hem verloren heeft, weet zij nog steeds niet wie hij is. Dat hoort zij pas van Naomi
in de nacht van het oogstfeest - overeenkomstig het Bijbelverhaal. Maar in dat Bijbelverhaal
weet zij evenmin iets van een andere losser, terwijl in Anna's epos de Bethlehemieten haar
na het verhaal van haar lotgevallen nadrukkelijk op het bestaan van zowel Bildad als Boaz
hebben gewezen. Hier heeft de schrijfster een discongruentie tussen haar Dichtung en de
Wahrheit van de Bijbeltekst over het hoofd gezien.
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Vgl. 2 Corinthiërs 11:14b, ‘want de satan zelf verandert zich in een Engel des lichts’.
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6. Als in het Bijbelboek Boaz aan ‘Bildad’ de vraag stelt of hij zich van zijn lossingsplicht wil
kwijten, houdt hij hem de twee aspecten daarvan voor als een onverbreekbaar geheel: de
verloren akkers terugkopen en Ruth trouwen (vgl. Ruth 4:3-5). ‘Bildad’, die bereid zou zijn
geweest tot het eerste, weigert het tweede: wat betekent dat hij de vraag van Boaz negatief
beantwoordt. - Anna laat echter over die twee aspecten een misverstand ontstaan, dat de
vervulling van Ruth's geluk dreigt te verhinderen en eerst tot oplossing komt, nadat een
‘profeet’ aan Boaz zijn hemelse aanwijzing gegeven heeft omtrent de preciese vraag die
aan Bildad moet worden gesteld. Dat is te geforceerd om aanvaardbaar te zijn. Boaz wordt
ons getekend als een te wijs en rechtschapen man om voor de Raad der oudsten het
slachtoffer te kunnen zijn van een niet scherp genoeg gestelde vraag.
- Ook de drie gedeelten, die als ‘Christelijke’ ruggegraat van het epos moeten fungeren de uiteenzetting van Naomi over Wet en tempeldienst (Zang I), de getuigenis van Elimelech
voor de Moabieten op de begrafenis van Ruth's vader (Zang II), de voorzegging van de
Profeet aan Boaz omtrent diens nageslacht met Ruth, van Obed tot Jezus' moeder Maria
(Zang VI) - stellen te zeer teleur om aan hun bedoeling te kunnen beantwoorden. In de
eerste plaats zijn zij alle drie te lang - een ‘tekort’ dat onderstreept wordt door hun weinig
overtuigende integratie in het verhaal. Verder vertoont de catechetische les van Naomi te
weinig samenhang, en is de profetie omtrent Boaz' nageslacht verwarrend van namen en
feiten. De prediking van Elimelech is het best geslaagd van de drie stukken, maar
veronderstelt ook het meest bij de toehoorders een kennis en aanvaarding van de vermelde
feiten, zoals die bij de heidense Moabieten zeker niet verwacht konden worden.
- Zowel naar inhoud als naar structuur kenmerkt het epos van Anna van der Horst zich
op deze manier door een vreemde tegenstrijdigheid. Het is goed voorbereid, met liefde en
zorg geschreven, rijk aan aardige vondsten en onderhoudende details. Aan de andere kant
doen zich bij de uitwerking telkens weer een haast kinderlijke onhandigheid en
ondoordachtheid gelden, die het moeilijk maken haar werk helemaal au sérieux te nemen
en die gemakkelijker verklaarbaar zouden zijn, als Anna bij het voltooien van haar epos
twintig jaar was geweest in plaats van bijna dertig. De gevallen van Ruth zijn typisch de
pennevrucht van een nog onvolgroeide persoonlijkheid: naar mijn mening een direct gevolg
van de culturele eenzaamheid, die uit de Nareden blijkt.
Diezelfde onvolgroeidheid vindt men ook terug in de poëtische vormgeving. Anna heeft
veel gelezen, en de sporen van haar lectuur zijn in haar werk meermalen duidelijk
46
herkenbaar. Maar dat blijven uiterlijke ontleningen die meer onthullen dan verbergen dat
zij feitelijk (nog) niet beschikt over een poëtische stijl, die beantwoordt aan de verhevenheid
van het genre dat zij beoefent. Zij heeft kennelijk haar best gedaan, maar de discongruentie
tussen wat ik nu maar haar ‘dichterlijk’ en haar
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De twee meest sprekende plaatsen zijn de volgende: 1. Als Ruth in de eerste Zang de pastorale weelde
van de velden om Bethlehem bewondert, brengt Anna dit aldus onder woorden: ‘Het schynt, waar henen
zy haar dryvende ogen keert, // Of 't Lamm'ren sneeuwt, die vlug naar 't volle Jadder [= uier] springen’
(blz. 18). In Abraham de Aartsvader VI (blz. 130) schreef Hoogvliet: ‘'t Is of het schaapen in de dalen had
geregent’, en in XI (blz. 254) nogmaals: ‘'t Is of het schapen uit den hemel had geregent’. - 2. In de derde
Zang vergelijkt Naomi haar ellendige situatie in Moab, na het verlies van haar kudde, met die van Job;
deze bleef echter vasthouden aan het geloof in God, ‘Of schoon 't Raadsheerlyk lyv ellendig gloeit en
zweert’ (blz. 69). Daarin klinkt een duidelijke reminiscentie door aan de eerste regel uit Vondel's sonnet
op de dood van burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft: ‘Treckt om 't Raedsheerlyck lyck geen droeve
toorenklock’ (WB II, 760).
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‘natuurlijk’ taalgebruik noem, heeft een storend effect dat - opnieuw - de indruk van
onhandigheid wekt. Ik geef daarvan een tweetal voorbeelden.
In de tweede Zang vertelt Ruth van de kinderoffers aan Moloch, die zij in Moab heeft
bijgewoond:
Dan vat men 't weerlooz Wigt ten koste van zyn leven.
Straks word het voor het oog zyns Vaders naakt ontkleed,
Terwyl men die Ontmenschte een Vriend der Goden heet,
Steekt men zyn Kind in 't vuur, daar 't Moeder aan blyvt schreien,
5 En haar vast handtjes biedt. Fluks doven door de reien
By 't romm'lend trommelspel de Kreten van het Wigt,
Dat snerpende in de vlam als vet te branden ligt.
(blz. 28)

Het tweede voorbeeld is ontleend aan het slot van de vijfde Zang, en beschrijft de eerste
ontmoeting van Boaz en Ruth na de nacht van het oogstfeest:
Daar treedt Heer Boaz aan... De lievde noopt hem voort.
47
Daar ziet hy zyne Moey en Ruth in Bethlems poort.
Zy zien hem te gelyk... Daar mogen zy hem groeten...
Ruth valt byna in zwym voor zyn Gezigt en Voeten,
5 En Elimelechs Weêuw schynt buiten zig vervoerd.
De mannelyke Ziel van Boaz word ontroerd.
Men ziet de tranen uit zyn vriendlyke ogen springen.
(Zo wonder werkt het bloed, wie kan natuur bedwingen?)
Dat geevt de onstelde Borst verädeming. Hy rigt
10 Zyn Zielsvoogdesze48 op, daar zy voor hem nederligt.
(blz. 124)

Anna heeft zichzelf ernstig overschat, toen zij voor haar eerste dichtwerk de vorm van het
meest veeleisende genre koos; aan het schrijven van een epos was zij nog lang niet toe.
De tekortkomingen en onhandigheden zijn dan ook zó talrijk, dat Mej. Ghijsen's karakteristiek
49
van De gevallen van Ruth als een ‘erbarmelijk epos’ begrijpelijk wordt. Toch is dit een
eenzijdig en daarom onbillijk oordeel. Ondanks de technische onvolkomenheden in structuur
en versificatie blijft de - in wezen gelukkige - inventio haar invloed doen gelden. De manier,
waarop de schrijfster zich in het leven van haar heldin heeft ingedacht, moge ietwat
jongemeisjesachtig zijn, in ieder geval is zij levendig en zuiver gevoeld. Enigszins paradoxaal
kan er gezegd worden, dat dezelfde onvolgroeidheid, die Anna's epos in zijn uiterlijke
vormgeving doet tekortschieten, tevens aan haar fabula een naieve bekoring verleent.

§ 4. ‘Debora’
Vijf jaar na haar eerste liet Anna van der Horst haar tweede Bijbelse epos verschijnen. Het
titelblad kondigt aan:
Debora // in // vier zangen // door // Anna van der Horst // nu Roelfzema. // Te
Groningen, // By Lubbartus Huisingh, Boekverkoper aan de // brede Merkt,
Tusschen Geltinge en Ooster-straat. 1769.
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Moey: hier wel eerder in de betekenis van ‘oude verwante’ dan ‘tante’ in de eigenlijke zin.
Zielsvoogdesze: geliefde, naar de term uit Hooft's sonnet ‘Voochdesse van mijn siel, wtmuntend hooch
cieraedt’ (Gedichten van P.C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, deel I - Amsterdam 1899 -, blz. 92).
H.C.M. Ghijsen, Betje Wolff..., blz. 78.
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Ook ditmaal gaat het om een uitgave in quarto-formaat, die in alle opzichten zo eenvoudig
mogelijk gehouden is.
Evenals bij haar Ruth heeft de schrijfster het bijwerk verdeeld in een poëtisch gedeelte
dat vóór, en een prozaïsch dat nà de eigenlijke tekst is opgenomen. Het eerste omvat enkel
een opdrachtsvers, het tweede een Nareden.

Het opdrachtsvers
Opnieuw heeft Anna haar Bijbel-epos over een vrouw opgedragen aan de Prinses van
Oranje. Dat is nu echter niet meer de bejaarde Marijke-meui die in 1765 was overleden,
maar de 18-jarige Prinses Wilhelmina van Pruisen, met wie stadhouder Willem V op 4 oktober
1767 gehuwd was. Veel meer dan een formele toewijding, besloten met de wens dat de
Prinses in het komende voorjaar ‘Tot gantsch Europaas vreugd en Neêrlands heil een spruit’
zal mogen ‘strelen’, is dit opdrachtsvers niet. Het meest opmerkelijke is de regelmaat,
waarmee Anna haar werk aan leden van het Huis van Oranje blijft opdragen; Ruth aan de
grootmoeder van Willem V, Het oud Enkhuizen aan hemzelf, Debora aan zijn vrouw.

50

De Nareden

In haar ‘Nareden’ richt de schrijfster zich tot ‘de wyzheidbeminnende Vrouwen’, waarmee
zij de vrouwen bedoelt die er - evenals zijzelf - prijs op stellen haar kennis te vermeerderen
door ‘Letteroefening’. En weer treft ons daarbij de overeenkomst met Ruth: ook nu is dit stuk
grotendeels opgesteld in de vorm van een gesprek. Ditmaal wordt dat in de inzet zelfs
uitdrukkelijk onder woorden gebracht:
Daar ik andermaal met ene Vrou, als de hoofdperzonaadje myner Poëzye, in
het ligt trede, lust het my, na gedaan werk, met U, uitgelezendste myner kunne,
een luttel te redenen, (blz. *1)
Bij alle overeenkomst is er echter ook een belangrijk verschil. In de Nareden van Ruth
was een nog onzekere en zoekende Anna van der Horst in gesprek geweest met de
deskundige Lezer, tegenover wie zij haar vrouwelijk auteurschap verdedigde en aan wiens
kritisch oordeel zij haar eerste publikatie onderwierp: zij vroeg om begrip en steun. Maar in
het gesprek achter Debora is een Mevrouw Roelfzema aan het woord, die haar plaats en
haar zekerheid gevonden heeft. De rollen zijn nu dan ook omgekeerd. Ditmaal is zij de
deskundige, aan wie om begrip en steun wordt gevraagd:
ik weet er is er onder U, die geerne zagen, dat ik deeze gelegenheit aangreep,
om op het geöorloovde niet alleen: maar zelv op het noodzakelyke der
Letteroefeningen in ene Vrou aan te dringen. (blz. *3)
Daarmee werpt Anna zich op als pleitbezorgster voor het recht van de vrouw op deelname
aan het geestelijk leven van haar tijd: primair door de bestudering van ernstige en
51
wetenschappelijke literatuur, secundair - maar dat is van minder belang - door zelf als
auteur op te treden. Op zichzelf is dit niet zo bijzonder. Er was in de tweede helft van de
18de eeuw een intellectueel feminisme tot ontwikkeling gekomen, waarvan de doorwerking
zich onder meer laat aflezen uit de toename van het aantal vrouwelijke auteurs. In het
algemeen werd deze nieuwe tendens door de
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De Nareden telt 16 ongepagineerde bladzijden. Bij citaten daaruit verwijs ik naar de vindplaats met *1,
*2, enz.
Immers: ‘gy alle zyt van de natuur niet gevormd om schryvsters te zyn’ (blz. *1).
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mannenwereld niet onwelwillend ontvangen. Maar in de rechtzinnige kringen, waartoe Anna
behoorde, wekte deze emancipatie wel degelijk ook argwaan en verzet, omdat zij in strijd
werd geacht met de plaats die de Bijbel aan de vrouw toekent. Vandaar de vraag naar ‘het
geöorloovde’, waarvan de schrijfster uitgaat, en haar zinspeling op ‘zulke, die door Waan
misleid, of te naaryverig over het Geestvermogen hunner vrouwen haar het edel vermaak
der Boekoefening poogden te benemen’ (blz. *13). Eerst tegen deze achtergrond komt haar
betoog tot zijn recht.
Ik stip uit dit betoog enkel de vier punten aan, die ik als de meest kenmerkende beschouw:
1. Letteroefeningen zijn alleen geoorloofd voor vrouwen, die niet helemaal in beslag
worden genomen door de zorg voor haar kinderen en huishouding, maar ‘enige uren
daags konnen afzonderen voor de wetenschappen’ (blz. *4).
2. Letteroefening door de vrouw vereist ‘ten minsten een middelmatige Geest’, en
veronderstelt ‘tamelyke Inkomsten om van der Jeugd geleerde Leermeesters te hebben’,
afgezien nog van ouders of opvoeders die wilden meewerken (blz. *5).
3. Als aan de voorwaarden uit deze twee punten voldaan is, gaat gelden dat God zowel
aan de vrouwen als aan de mannen ‘de Eigenschap des Verstands’ gegeven heeft,
‘van naturen begerig om een uitgebreider begrip der zaken te krygen’. De conclusie
ligt voor de hand: ‘is deze neiging haar te vergeefsch ingeschapen? dan moest men
den wyzen Formeerder van onregt beschuldigen’ (blz. *6).
4. Het voorbeeld van Debora bewijst de onjuistheid van de veronderstelling ‘dat de
Letteroefening ene Vrou dertel, verwaand, en menschenhatende zoude maken’ (blz.
*10). Haar beroemde overwinningslied [Richteren 5] getuigt van ‘hare kenniz van
Taalzwier, van oude Geschiedeniszen, van den Loop der Natuur, en vooral van het
Pit en Merg van haren Godsdienst’ (blz. *9). En die kennis is haar alleen maar ten
goede gekomen! Ongunstige eigenschappen zijn geen ‘uitwerkzel der Wetenschappen’,
maar komen voort uit het karakter van de mens. ‘Een Saffo zal zonder geleerdheid
52
een Saffo zyn: zo wel als een Anacreon ydel, zonder dat hy een Lierdigter geweest
ware, zoude gedagt hebben’ (blz. *10).
- Na haar feministische verhandeling vermeldt Anna, bij wijze van toegift, nog even het
resultaat van haar verzoek in de Nareden van Ruth om ‘het berispend oordeel der
kunstaristarchen over dat Digtstuk’ (blz. *14) te mogen ontvangen, zowel in brieven als in
53
tijdschrift-besprekingen. Dat resultaat heeft haar teleurgesteld. In het algemeen kreeg zij
slechts ‘myne Eigenlievde wel vleiyende maar my niet duidelyk genoeg onderrigtende
54
aanmerkingen. Ik heb reden my deswegen te beklagen’ (blz. *15). Er waren evenwel twee
auteurs, jegens wie zij dankbaarheid voelt: Philantes die haar een ‘digterlyken Briev’ met
aanwijzingen schreef, en de ‘noordhollandsche Hervey’ die in zijn ‘schilderschrivt der Lente’
een aantal versregels van
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ydel: onbenullig. - Vgl. Kiliaan: nugalis, frivolus, levis, vanus.
Zie boven, blz. 533.
Deze uitspraak van Anna zelf weerlegt de veronderstelling van Mej. Ghijsen, dat deze diep ‘gegriefd’ zou
zijn geweest door de ‘vernietigende’ kritiek van de tijdschriften - Letter-, Historie- en Boekbeschouwer
van november 1764 (blz. 407-411); Vaderlandsche Letteroefeningen V, 1 (blz. 298-301) - op haar eersteling
(vgl. Betje Wolff..., blz. 78-79). De besprekingen in de beide tijdschriften zijn trouwens helemaal niet
‘vernietigend’. Op de toen gebruikelijke paternalistische wijze debiteren de beide anonieme beoordelaars
enkele vage vriendelijkheden, al zijn zij van oordeel dat de schrijfster er beter aan had gedaan zich nog
niet aan een heldendicht te wagen. Zij laten het echter bij algemene opmerkingen, zonder tekortkomingen
aan te wijzen of verbeteringen voor te stellen. Het is dit laatste, waarover Anna zich beklaagt: uit
algemeenheden viel voor haar niets te leren.
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haar heeft opgenomen (blz. *15). De eerste valt niet te achterhalen, maar met de tweede
wordt naar alle waarschijnlijkheid bedoeld de Hoornse predikant E.M. Engelberts (1731-1807),
van wie in 1768 - als onderdeel van een reeks over de vier jaargetijden - verschenen was
Proeve van Bespiegelingen in de Lente: proza-beschouwingen in de trant van James Hervey,
doorspekt met een groot aantal citaten uit het werk van Nederlandse dichters. Blijkbaar
55
bevinden zich daaronder dus ook enkele versregels van Anna.
Tenslotte wendt de schrijfster zich opnieuw tot haar ‘Kunstvriendinnen’. Ditmaal vraagt
zij niet om het oordeel van mannen over haar werk, maar om dat van haar feministische
medestandsters:
Gy hebt geen minder vermogen dan de Mannen om Oordeelkundige
Aanmerkingen te maken. Wat behoevt het goede of kwade der kunste alleen
van hunne getuigeniszen aftehangen? gy hebt hier toe vermogen, dog zo het
schynt, geen moed genoeg. Overwin die valsche schaamte; en toon dat de
Vrouwen zo min onbekwaam zyn om wel te denken dan de Mannen. (blz. *16)

De Bijbelse gegevens
De Bijbelse gegevens over Debora zijn uiterst schaars. In Richteren 4 wordt verteld dat zij
richteres was over Israël, toen dit onderdrukt werd door de Kanaänieten onder hun koning
Jabin en diens legeraanvoerder Sisera. Uit naam van God draagt zij aan Barak op,
tienduizend man uit de stammen van Naftali en Zebulon te verzamelen op de berg Tabor.
Barak gehoorzaamt, op voorwaarde dat Debora zich bij hen voegt. Als Sisera met een
overmacht tegen de tienduizend optrekt, wordt zijn leger bij de beek Kison vernietigend
verslagen. Zelf weet hij echter te ontkomen, en hij verbergt zich in ‘de tent van Jaël, de
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huisvrouw van Heber de Keniet’ (vs. 17). Hij meent daar veilig te zijn, omdat Heber als
niet-Israëliet in vrede leeft met Jabin. Maar Jaël staat aan de kant van Debora. Na Sisera
gastvrij ontvangen en onthaald te hebben, hamert zij hem in zijn slaap een tent-pin door het
hoofd ‘dat hij in de aarde vast werd’ (vs. 21). Zo raakt Israël vrij van de Kanaänieten. - In
Richteren 5 volgt dan nog het befaamde zegelied van Debora, dat enkele aanvullende
gegevens bevat waarvan niet altijd met zekerheid valt uit te maken of het om historische
feiten dan wel om opsierings-motieven gaat, en waarin Jaël wordt verheerlijkt als een heldin.

Het epos: inhouds-overzicht
Het is duidelijk, dat het bij dit alles niet om de persóón van Debora gaat, maar om haar dáád:
de bevrijding van Israël. In overeenstemming daarmee heeft de schrijfster - anders dan in
haar Ruth - ditmaal niet getracht met haar verbeeldingen en uitbreidingen dieper in het leven
van haar heldin door te dringen. Haar ‘versie-
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Door eliminatie blijft er slechts één citaat over, dat van Anna zou kunnen zijn. Het bestaat uit 20 viervoetige
jambische versregels, waarin bloeiende vruchtbomen worden beschreven (blz. 147-148). Ze zijn getekend
met de zinspreuk Magna molimur parvi. Dat is niet de zinspreuk, waarmee Anna de Nareden van haar
beide epen tekent, maar wellicht gebruikte zij er meer dan één. - In de desbetreffende alinea van haar
Nareden zegt Anna ‘digtleszen’ te hebben ontvangen uit het Kunstgenootschap waartoe Engelberts
behoorde. Dit wettigt de veronderstelling, dat de geciteerde verzen indertijd door haar ter beoordeling
waren ingezonden en zo in handen van de Hoornse predikant terecht gekomen.
De Kenieten waren nakomelingen van Jethro, de schoonvader van Mozes, en hadden als zodanig een
zekere band met de Israëlieten.
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ringen’ zijn er steeds op gericht substantie en kleur te verlenen aan het verhaal van de strijd
die onder Debora's leiding werd gevoerd: de achtergrond, de voorbereiding, het verloop, de
uitslag. Het gevolg is dat Debora, al wordt zij telkens genoemd, toch meer een naam blijft
dan dat zij werkelijk gestalte krijgt. De uitwerking van het Bijbelverhaal is er uitsluitend een
in de breedte.

Eerste Zang (exordium) (50 regels; blz. 1-3): In haar aanhef volgt Anna het model van
Hoogvliet in Abraham de Aartsvader, met inbegrip van diens inlas tussen propositio en
57
invocatio. Bij haar is deze intercalatie gericht tot de ‘gryze Fabeleeuw’, wier heldinnen geen
58
stand houden bij die van ‘het eeuwig blyvend boek’ (blz. 2).
Eerste Zang (narratio) (470 regels; blz. 3-20): Als straf voor het dienen van vreemde goden
heeft God de Israëlieten in de hand gegeven van Jabin, de koning van de Kanaänieten.
Ieder jaar trekt diens veldheer Sisera plunderend en moordend door het land. Maar ditmaal
59
wil deze het daarbij niet laten. Zijn leger ‘moet den naasten dag // 't Aêmegtig Jeschurun,
60
help God! met enen slag // Voor nu en steeds verdoen, en 's Heren Hut verbranden’ (blz.
8). Het volk raakt in paniek, en de dichteres doet die angst opklinken in de jammerklachten
van een vader, een verloofd paar, een grijsaard, een weduwe, een zwangere vrouw die uit
vrees voortijdig baart. - Daartegenover stelt zij de vreugdevolle verwachting bij de
Kanaänieten. Die vieren bij voorbaat feest, doen hun altaren roken, brengen hun kinderoffers
61
62
aan Moloch. - Maar dan besluit God tot ingrijpen. Uit haar palmboom, die in brand staat
zonder te verteren, hoort Debora Zijn stem die haar de overwinning op Sisera aanzegt en
Barak aanwijst als haar krijgsoverste. Even later staat Hij náást haar:
Zy viel op dit gezigt op nieu ter Aarde neêr.
Toen sprak de Majesteit: ik ben der Heiren Heer!
63
Myn Naam is Krygsman. Meer hoort Debora niet spreken.
Wat zy te zeggen poogt: haar woorden blyven steken.
(blz. 17)

Maar zij aarzelt niet! Onmiddellijk ontbiedt zij Barak - die Anna blijkbaar in de nabijheid
veronderstelt - en deelt hem Gods opdracht mee. Nog diezelfde nacht ‘reist zy by 't Maanlicht
heên met Barak aan haar zy, // Naar zyne Vaderstad, naar Kedes Naphtaly’ (blz. 20). Want
dáár, in het hoge Noorden, dreigt het gevaar van Sisera.
De verschijning van God aan Debora wordt in Richteren 4 niet vermeld, maar
laat zich afleiden uit wat zij in vs. 6-7 tot Barak zegt. Anna beschrijft deze
verschijning naar een tweeledig model: eerst naar dat van Gods spreken tot
Mozes uit het brandende braambos (Exodus 3:1-4), en vervolgens - maar
wonderbaarlijker - naar dat van Zijn zichtbaar-worden aan Gideon (Richteren
6:11-12).
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59
60
61
62
63

Zie boven, blz. 218.
Een element van geleerdheidsvertoon is daarbij onmiskenbaar. Anna noemt óók vrouwen uit de Oudheid,
wier namen niet algemeen bekend konden worden geacht: Hypsikrateia, de vrouw van koning Mithridates
de Grote, en Thalestris, koningin van de Amazonen.
Jeschurun: Israël (vgl. Deuteronomium 32:15, 33:5 en 26; Jesaja 44:2).
's Heren Hut: de Tabernakel, die toen in Silo stond.
Vooral dat laatste krijgt bij Anna de volle nadruk, evenals in de tweede Zang van Ruth (zie boven, blz.
543 en 549).
Vgl. Richteren 4:5a, ‘zij woonde onder de palmboom van Debora, tussen Rama en tussen Beth-El, op
het gebergte Efraïms’.
Vgl. Exodus 15:3a, ‘De Here is een krijgsman’.
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Tweede Zang (464 regels; blz. 21-38): In Kedes zet Debora zich op de richterstoel en roept
de Israëlieten in naam van God te wapen. De stamleden van Naphtali en Zebulon geven
daaraan dadelijk gehoor, maar uit de Hel weet Beëlsebul te verhinderen dat de andere
stammen volgen. Uitvoerig geeft de dichteres de overwegingen weer, op grond waarvan zij
zich één voor één verontschuldigen: Ruben, Manasse, Gad, Aser, Dan. Ook de Israëlieten
uit de landstreek Meroz weigeren hun medewerking; zij hebben zich juist in Meroz gevestigd,
omdat Sisera daar ‘een heerlyk Hov’ (blz. 29) heeft gebouwd en zij zich in de nabijheid
daarvan veilig wanen. Om het ijdele van deze verwachting te doen uitkomen, last de schrijfster
hier een beschrijving in van de feeststemming in dat buitenpaleis, waar Sisera's moeder
Jezebel en zijn bruid Selaphia, dochter van koning Jabin, wachten op het ogenblik ‘Dat hy
64
met bloed bevlekt komt Juichend uit den slag’ (blz. 30), na de uitroeiing van Israël. - Maar
intussen bereikt Beëlsebul zijn doel: ‘Tien Stammen trok de Hel van myne dapp're Vrou’
65
(blz. 33). Alleen Naphtali en Zebulon kiezen haar partij. Debora laat zich daardoor echter
niet ontmoedigen. Bij het aanbreken van de dag voert zij haar tienduizend getrouwen ‘naar
Thabors hoge tinnen, // Van waar men Jabins Heir geheel konde overzien, // En in zyn
Legering, en Magt en Pragt bespiên’ (blz. 33-34). Woedend bereidt Sisera zich voor op hun
vernietiging. Zijn troepen stellen zich op: reusachtige Enakieten, bloeddorstige Filistijnen,
kameelrijdende Arabieren, pijlschietende Sidoniërs, met knotsen bewapende Libanezen.
Maar de overmacht doet Debora niet weifelen: ‘Zij gaat door God gesterkt, in ziel en zin
verblijd, // Met haar bekeerd gevolg al juichend naar den stryd’ (blz. 38).
De weigering van de meeste Israëlitische stammen om aan de strijd tegen Sisera
deel te nemen, komt in Richteren 4 niet voor, maar wordt in het zegelied van
Debora honend vermeld (Richteren 5:15b-17). Anna heeft die weigering tot deel
van haar verhaal gemaakt, met een motivering die telkens evenzeer getuigt van
ongeloof als gebrek aan moed. - Bij de wapenschouw van Sisera's leger zijn de
Arabische hulptroepen op hun kamelen kennelijk aan de Gideon van Frans van
66
Steenwijk ontleend.

Derde Zang (548 regels; blz. 39-59): Terwijl de Israëlieten oprukken, slaat God het leger
van Sisera met bliksem, storm en hagelslag, waardoor duizenden omkomen en de
overlevenden in paniek hun wapens wegwerpen. De slecht-uitgeruste troepen van Debora
voorzien zich van dat weggeworpen krijgstuig, zodat zij tot een geduchte macht worden. Als
de Kanaänieten zich enigszins hersteld hebben, is het dan ook te laat:
Maar 't Stryden is vergeevsch. De Hemel is hun tegen.
De Vloek van Kanans Zaad verkeerd in enen Zegen
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De moeder van Sisera wordt door Debora in haar zegelied genoemd, maar zonder naam; Anna heeft
haar die van de beruchte vrouw van koning Achab gegeven (1 Koningen 16: 31), zoals zij vrijwel steeds
haar fictieve namen aan de Bijbel ontleent (zie ook boven, blz. 544, noot 39, voor de naam Bildad in
Ruth). - Daarentegen is prinses Selaphia een eigen vinding van de schrijfster, voor zover ik kon nagaan
óók wat de naam betreft.
Ter wille van het dramatisch effect simplificeert Anna hier enigszins. Uit het zegelied van Debora blijkt,
dat er wel degelijk nog enkele andere (kleinere) groepen of stammen aan haar oproep gehoor hadden
gegeven (Richteren 5:14-15a). Bij haar weergave van dit lied in de zesde Zang neemt Anna ook deze
passage over, zonder zich te bekommeren om de tegenstrijdigheid die daardoor in haar epos ontstaat.
Zie boven, blz. 445 (sub Vijfde Zang).
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Voor Isrel, dat zo lang met tranen heeft gezaaid,
Dog nu door zynen Kling een Oogst van lyken maait.
(blz. 44)

De kamelen van de Arabieren werpen hun berijders af en vertreden het voetvolk; de
zeiswagens jagen door de eigen troepen; de beken Kison en Kedumim bandjiren en spoelen
vluchtende groepen mee. Debora overvalt de legertent van Sisera en doodt allen die zij daar
aantreft; alleen Sisera zelf ontkomt. Onderwijl maakt Barak zich meester van diens stad
67
Harozeth, die hij te vuur en te zwaard verwoest. Samen met Debora trekt hij vervolgens
naar de hoofdstad Hazor, die volkomen verrast wordt en eenzelfde lot ondergaat. Dan is
het buitenpaleis in Meroz aan de beurt, waar de moeder en de bruid van Sisera in
68
toenemende onrust op diens komst wachten ; ook hier is de verrassing volkomen, ‘En
zonder dralen houwt het dodende Geweer // Op last van Debora al deze Staatzy neêr’ (blz.
57). - Dan is het te donker geworden om nog meer te doen: de nieuwe morgen wordt
afgewacht.
De paniek in het leger van de Kanaänieten is getekend naar het model van het
overeenkomstige gebeuren in Van Steenwijk's Gideon; het vertreden van het
voetvolk door de wild-geworden kamelen is er zelfs rechtstreeks aan ontleend.
Maar het noodweer, dat die paniek veroorzaakt, en het bandjiren van de beken
berusten op het lied van Debora (Richteren 5:20-21, geïnterpreteerd naar de
kanttekeningen van de Statenvertalers bij deze tekst). - Opmerking verdient, dat
de schrijfster ‘al het Eng'lendom, dat Israël omsluit’ op het gebeuren laat neerzien
(blz. 43), en deze Hemelse belangstelling later - in afwijking van de Bijbeltekst ook door Debora in haar zegelied doet vermelden: ‘De Godsstad daalde neêr
en sloeg myn Leger gaê’ (blz. 73). Dat is een duidelijke reminiscens aan het
neerdalen van de Godsstad om getuige te zijn van Abraham's beproeving op de
69
Moria in boek X van Abraham de Aartsvader. - Ook de episode van Debora's
overval op de tent van Sisera is op de Abraham geïnspireerd. Bij de bevrijding
van Loth in het vijfde Boek laat Hoogvliet zijn held de ontvoerders in hun tent
overvallen en doden, waarbij Abraham echter een ogenblik in levensgevaar komt
te verkeren (Abraham, blz. 117); datzelfde overkomt Debora in het epos van
Anna (blz. 47).

Vierde Zang (436 regels; blz. 60-76): In de vroege morgen wordt de vervolging van de
ontvluchte Sisera ingezet. Maar het is niet meer nodig: hij ligt al met afgehouwen hoofd in
de tent van Jaël. In een uitvoerige episode (blz. 61-65) vertelt de dichteres over de
‘heldendaad’ van deze vrouw. Daarbij tracht zij die zowel voor zichzelf als voor haar lezers
enigszins aannemelijker te maken door er God rechtstreeks bij te betrekken. Als Jaël in de
ingang van haar tent wacht op het inslapen van Sisera, bidt
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Anna werkt daarbij de verwoesting van de tempel, in het hart van de stad, tot een aparte episode uit (blz.
49-51). Daar hadden vrouwen en weerlozen hun toevlucht gezocht, maar slechts om in de brand van ‘dit
Gestigt, waar men de Godheid bleev onteren’ (blz. 50) om te komen: ‘Wie kan Helaas! het Wee! dat
Mannen, Kroost en Vrouwen, // Regtveerdig overkomt door tong of penne ontvouwen’ (blz. 51). - Ondanks
deze rechtvaardiging van het bloedbad herinnert de episode in de verte toch aan de verovering van
Priamus' paleis door de Grieken in Aeneis II, 438-566.
De bijzonderheden over de onrust van de moeder zijn ontleend aan Richteren 5:28-30 (zegelied van
Debora). Een eigen vondst van Anna is het bezwijmen van Sisera's bruid op het ogenblik dat haar
bruidegom - van wiens nederlaag zij nog niets weet - in de tent van Jaël gedood wordt.
Zie boven, blz. 224.
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zij tot God om hulp tegen Zijn vijand; ‘Driewerv verzugte zy...’ En God antwoordt haar met
een teken:
Driewerv zag zy de Lugt gelyk de Zonne gloren.
Maar toen een vuur'ge straal naast hare zyde schoot,
Vertroude zy, dat God haar zynen bystand boodt.
God, die zyn Israël zo strenglyk had geboden:
5 Het Nageslagt van Cham70 door 't Oorlogszwaard te doden.
(blz. 64)
71

Er staat van dat alles niets in de Bijbel. Maar het maakte de geruststellende conclusie
mogelijk: ‘Men noeme dan deez' daad van Jaël valsch nog kwaad: // Maar Trou aan Debora
en volging van Gods Raad’ (blz. 65). - Met de dood van Sisera is de overwinning op de
Kanaänieten volkomen. De Israëlitische stammen, die medewerking aan Debora geweigerd
hadden, haasten zich haar hun gehoorzaamheid te betuigen. Overal klinken
overwinningsliederen op, soms met een profetische toon: ‘Nu scheen het of de Geest van
72
Debora Poëten, // Als El-en-Medad eer ook maakte tot Profeten’ (blz. 68); eenmaal zal op
73
de Thabor, vanwaar Debora opgetrokken was, de Christus worden verheerlijkt. Maar als
zijzelf haar grote zegezang aanheft, zwijgen de andere stemmen; háár lied vat alles samen
wat er te zeggen valt. En daarna trekt het volk naar Silo om bij de Tabernakel God te danken
en met offers te eren. ‘'t Verzoende Wezen toont uit een verligte wolk // Zyn onbegrepen
Gunst aan zyn verheerlykt volk’ (blz. 76).
Richteren 4 vermeldt slechts, dat Sisera door Jaël met een tent-pin door zijn
slapen aan de grond genageld werd. Volgens het lied van Debora sloeg Jaël
hem daarna ook nog het hoofd af (Richteren 5:26b). Zoals zij dat steeds doet,
heeft Anna ook op dit punt de gegevens uit het lied in haar verhaal verwerkt. Een
onbedoeld gevolg van deze systematische anticipatie is, dat dit lied bij haar een
ander karakter krijgt dan het in de Bijbel heeft. Dáár is het een verrassend en
áánvullend hoogtepunt, terwijl het bij Anna slechts recapituleert wat al verteld is.

Het epos: evaluatie
Het is opvallend, hoeveel sterker Anna's tweede Bijbel-epos in ambachtelijk opzicht is dan
haar eerste. Er is in Debora geen sprake meer van de onvolgroeidheid en de onhandigheden,
die kenmerkend waren voor Ruth. De schrijfster wist ditmaal precies wat zij wilde en hoe zij
dat bereiken moest. Gezien het feit dat het gebrek aan Bijbelse gegevens over Debora het
voor haar - als zij zich niet in ongefundeerde speculaties wilde begeven - vrijwel onvermijdelijk
maakte de persoon van haar heldin in het vage te laten en de bevrijding van Israël centraal
74
te stellen, kan de opbouw van haar epos evenwichtig en effectief worden genoemd. Zo
verdient Anna ongetwijfeld waardering voor de manier, waarop zij in de eerste twee zangen
telkens
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Cham: jongste zoon van Noach en vader van Kanaän, de stamvader van de Kanaänieten. Omdat Cham
de naaktheid van zijn vader bespot had, werden zijn nakomelingen door Noach vervloekt (Genesis
9:20-27).
Wellicht had Anna het echter als veronderstelling aangetroffen in een commentaar of gehoord in een
preek.
El-en-Medad: (versta) Eldad en Medad; vgl. voor hun profeteren Numeri 11:25-29.
Volgens de traditie vond de verheerlijking van Jezus op de berg (vgl. Mattheüs 17:1-8) plaats op de
Thabor.
Zie boven, blz. 552-553.
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weer een boeiende vorm heeft weten te vinden voor de noodzakelijke uitbreiding van haar
stof. In Zang I: de tekening van de algemene nood in een reeks afzonderlijke gevallen, de
verschijning van God in de brandende palmboom; in Zang II: de verontschuldigingen van
de weigerachtige stammen, de samenstelling van Sisera's leger. Maar ook de weergave
van de grote slag tegen de Kanaänieten, die in Zang III de climax van het epos vormt, zit
uit technisch oogpunt verrassend goed in elkaar. Op basis van de gegevens uit Debora's
zegezang en van een aantal motieven, die zij aan Hoogvliet's Abraham en Van Steenwijk's
Gideon ontleende, heeft Anna zich een even boeiende als overtuigende voorstelling van
het verloop der gebeurtenissen weten te vormen en op haar lezers over te dragen. Met
name de episode van de overval op het niets vermoedende Meroz, waar de moeder en de
bruid van Sisera op zijn komst als overwinnaar wachten, is uitstekend geslaagd. Zang IV
valt daarna wat tegen, maar dat komt vooral doordat de - op zichzelf niet onverdienstelijke
- berijming van Debora's overwinningslied na het anticiperende gebruik van de motieven
daaruit meer herhaling dan nieuws bevat.
Daarmee is echter niet alles gezegd. Tegenover deze positieve punten vallen er in Anna's
epos wel degelijk ook minder gelukkige elementen aan te wijzen. Om te beginnen valt het
op, dat zij ditmaal - in tegenstelling tot wat in Ruth het geval was - afgezien heeft van een
begin mediis in rebus. Zij behandelt de feiten in de volgorde van hun gebeuren: kroniekmatig.
Ik vermoed dat dit verklaard dient te worden uit haar opzet, de persóón van Debora op de
achtergrond te houden. Een begin mediis in rebus zou immers een verhaal-achteraf hebben
nodig gemaakt, en daarin zou Debora vrijwel onvermijdelijk een belangrijke plaats hebben
moeten innemen, ook als zij er niet zelf de vertelster van was geweest. Indien deze hypothese
juist is, heeft Anna bij het vaststellen van haar werkplan over het hoofd gezien dat op deze
manier haar epos van karakter veranderde en meer een historie- dan een heldendicht werd.
Een ander bezwaar is, dat de schrijfster het voorstelt of het gehele verloop van de handeling
zich binnen twee dagen afspeelt. In de eerste Zang heeft Sisera besloten tot de definitieve
vernietiging van Israël op ‘den naasten dag’ (blz. 8). Maar dan verschijnt 's avonds (blz. 15)
God aan Debora, waarna deze onmiddellijk met Barak naar Kedes vertrekt (blz. 20).
Gedurende de nacht roept Debora daar de Israëlitische stammen te wapen, en bij het
aanbreken van de dag trekt zij met haar tienduizend getrouwen naar de Thabor, Sisera
tegemoet (blz. 33-34). Op die dag vindt de vernietiging van de Kanaänieten plaats en wordt
Sisera door Jaël vermoord. De daarop volgende morgen (blz. 60) ontdekt Debora diens lijk,
besluit haar veldtocht en zingt haar overwinningslied. - Een dergelijke gang van zaken is
niet geloofwaardig. Het is volstrekt uitgesloten, dat Debora en Barak in één en dezelfde
nacht uit Ephraïm naar Kedes zouden hebben kunnen reizen, daar de verschillende
Israëlitische stammen uit de omtrek bijeenroepen, èn van hun tienduizend aanhangers een
maneuvreerbare eenheid maken. Dat Anna daarvan uitgaat, is des te vreemder, omdat er
in het Bijbelverhaal niets voorkomt dat haar veronderstelling zou kunnen rechtvaardigen. Ik
kan daarvoor dan ook geen bevredigende verklaring geven. Het meest waarschijnlijk lijkt
mij, dat zij tot haar opvatting gekomen is op grond van een - misschien verkeerd begrepen
- opmerking in een commentaar. De mogelijkheid dat zij hier het voorbeeld van Saint-Amant
zou hebben willen volgen, acht ik nauwelijks reëel, al is het niet helemaal uitgesloten dat zij
75
diens Moyse sauvé heeft gekend. Als zij aan Saint-Amant had gedacht, zou zij dat stellig
in haar Nareden hebben geme-

75

Saint-Amant bracht in zijn epos de tijdsduur terug tot de periode van één daglicht; de helft van de tijd die
voor een tragedie toelaatbaar werd geacht. Zie Deel I, blz. 159.
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moreerd. Bovendien zou zij dan de tijdsduur van haar epos tot hoogstens 24 uur hebben
moeten beperken, en niet tot 48.
Dan is er nog de kwestie van het merveilleux. Ook in de Ruth was dit een zwak punt
76
geweest, maar hier is het teruggebracht tot een minimum dat op die naam nauwelijks meer
aanspraak kan maken. Dat geldt vooral voor het merveilleux divin. Nadat de schrijfster in
haar eerste Zang de nood en de wanhoop onder de Israëlieten beschreven heeft, gaat zij
over tot Gods besluit om te hunnen behoeve in te grijpen. Het ‘hemelse’ aspect daarvan
wordt in zeven en een halve regel afgedaan:
Regtvaardigheid, die 't al op zyne waarde schat,
77
Had nu heure Evenaar in hare hand gevat,
Om tegen Jacobs boet zyn vorig kwaad te wegen.
Gods Wraak nog in de weer om haar Fiool te legen,
5 Wierd door zyn Goedigheid, en nimmerfaalbre Trou,
Door zyn Barmhartigheid gewezen op 't Berou
Van Isrel, dat Gods Regt vond wigtiger te wezen
Dan 't vorig Misbedryf.
(blz. 14)

Dat leidt dan tot Gods verschijning aan Debora, eerst in het branden van haar palmboom
en vervolgens in de gedaante van een Engel. Bij dit laatste kan nog van een ‘verbeelding’
78
worden gesproken, al zijn de motieven daarvan overgenomen uit andere Bijbelverhalen.
Maar voor de geciteerde regels is dit een veel te groot woord! Anna maakt slechts gebruik
79
van een traditionele allegorie, om dichterlijk te omschrijven dat God Zijn toorn laat varen;
aan de mogelijkheid tot uitwerking daarvan gaat zij zonder belangstelling voorbij.
Niet veel beter is het gesteld met het merveilleux infernal, in de tweede Zang. Daar is het
Beëlsebul die ingrijpt, op het moment dat Debora in Kedes de Israëlieten oproept tot verzet
tegen Sisera. Ook nu is er echter geen sprake van een enigermate gedetailleerde beschrijving.
Er wordt slechts zakelijk meegedeeld dat Beëlsebul, nu het hem mislukt is de Israëlieten
van boetedoening te weerhouden, gaat proberen tenminste te voorkomen dat zij aan Debora
steun verlenen. Gedurende een twaalftal regels wordt hij daarbij sprekende ingevoerd (blz.
24-25). Verderop in het verhaal herinnert de schrijfster er nog tweemaal aan, dat het de
Duivel is die de afzijdigheid van de onwillige stammen bewerkstelligt; maar volkomen terloops
en op een manier die met merveilleux niets meer uitstaande heeft: ‘De Duivel gaat zyn
gang..’ (blz. 27), ‘Tien stammen trok de Hel van myne dapp're Vrou’ (blz. 33).
- Een kroniekmatige opzet met systematische vermijding van het persoonlijke in de figuur
van de heldin, een rudimentair merveilleux dat feitelijk niet meer functioneert: geen wonder,
dat Anna's epos ondanks zijn positieve elementen de lezer onbevredigd laat. Wat er leven
en bezieling in had kunnen brengen, is weggelaten. Het bleef bij de uitvoerige reconstructie
van een Bijbels wapenfeit: goed opgezet, kundig uitgewerkt, levendig en soms boeiend
verteld - maar te veel van de buitenkant om diepgang te kunnen hebben. De beste
karakteristiek lijkt mij: degelijk, maar weinig geïnspireerd vakwerk.
- Dezelfde karakteristiek is ook van toepassing op Anna's vers. Van enige discon-
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Zie boven, blz. 547, sub 3.
Evenaar: balans, weegschaal.
Zie boven, blz. 553.
Na de aandacht, die Hoogvliet in het Voorbericht van Abraham de Aartsvader aan de voorstelling van
een geding tussen Gods Eigenschappen gewijd had (zie boven, blz. 229-230 en noot 59 daarbij), mag
deze ongetwijfeld als gemeengoed worden beschouwd.
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gruentie tussen ‘dichterlijk’ en ‘natuurlijk’ taalgebruik, zoals in Ruth, is nu geen sprake meer.
Moeiteloos hanteert de schrijfster de poëtische vorm, die traditioneel behoort bij het genre
dat zij beoefende: statig en gedragen, licht-rhetorisch, stilistisch gebloemd, ongemeen. In
de bijna 2000 regels van haar werk blijft dit technische peil vrijwel zonder inzinkingen
gehandhaafd, haast tot het monotone toe. Slechts een heel enkele maal valt een ongelukkige
regel te noteren, zoals die waarin door de priesters van de Kanaänieten ‘Word menig Offerdier
voor Moloch doorgesneden’ (blz. 13). Daartoe zou ik ook de plaatsen willen rekenen, waar
Anna een onzorgvuldigheid begaat door de Enakieten van Sisera te vergelijken met Goliath
(blz. 35) en Jaël met Judith (blz. 63), alsof Goliath en Judith ten tijde van Debora al hadden
geleefd. Maar dat zijn uitzonderingen, die de regel van haar vakmanschap bevestigen. Wat
er aan haar verzen ontbreekt, is niet van uiterlijke maar van innerlijke aard: bezieling die ze
tot leven brengt. Dat viel reeds af te leiden uit de enkele citaten die ik hierboven heb
opgenomen. Ik voeg daaraan nog één typerend voorbeeld toe. Sisera en Debora maken
zich, ieder op eigen wijze, gereed tot de strijd:
Des Konings Legervoogd zet onder dit gewemel
Geharnast als een Vorst zig op een witten Kemel,
81
Wiens hals met louter goud, in Maankens afgedeeld,
Waar op de Nagtvorstin Astarte staat verbeeld,
5 Op 't Pragtigste is versierd; wiens Pluim met ed'le stenen
Vol zwier beregen is. Hy rydt om 't Leger henen;
Beziet of yder een in Oorlogsorde staat,
En geevt het laatst bevel aan Hopliên en Soldaat.
Misschien zal Debora op dit gezigt bezwyken.
10 Neen! haar gelove weet van wankelen nog wyken.
Zy werpt zig aan het hoofd van hare benden neer,
En smeekt vol Heldenmoed: dat Isrels God, haar Heer,
Zyn hooggedugte magt den Heiden kenbaar make,
En 't Volk, ter dood gedoemd, uit zyn benaudheid slake.
15 Zy Zweert, daar al het volk zyn hart den Here gav,
Den zondendienst van Baal voor Isrel plegtig af.
(blz. 37)

§ 5. Besluit
Anna van der Horst is vermoedelijk slechts een klein jaar de vriendin van Betje Wolff geweest.
Maar dat éne jaar heeft haar leven doen uiteenvallen in twee scherp van elkaar gescheiden
perioden: die tot haar dertigste jaar in het ouderlijk huis, en die als Mevrouw Roelfzema in
Groningen. Daartussen-in ligt de revolte, die het indirect gevolg van haar vriendschap was
en die haar verdere levensgang heeft bepaald.
Van haar beide epen schreef zij het eerste vóór, het tweede nà dit beslissende keerpunt.
Het komt mij voor, dat wij mede dááraan het opmerkelijke verschil tussen deze similaire
werken mogen toeschrijven.
Natuurlijk moeten wij niet overdrijven. Het ligt voor de hand, dat Anna in de jaren tussen
1764 en 1769 volwassener en zelfstandiger is geworden, dat zij door lectuur en studie haar
inzicht verdiept, door oefening haar dichtvaardigheid ontwikkeld en tot een zekere - uiterlijke
- perfectie gebracht heeft. Dat alles zou niet
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Zie boven, blz. 548-549.
Maankens: (halve)maan-vormige versiersels; zie b.v. Richteren 8:26.
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anders geweest zijn, wanneer zij onder harmonische omstandigheden in het ouderlijk huis
was blijven wonen en tenslotte al dan niet een echtgenoot had gevonden. Maar het is niet
dit normale groeiproces, dat ik op het oog heb. Ik meen, dat er tussen de beide epen een
fundamenteler verschil valt waar te nemen.
In De gevallen van Ruth is de schrijfster er voortdurend op uit, te handelen volgens de
epische regels en conventies, te interpreteren overeenkomstig de geloofsleer, niet over de
schreef te gaan in haar ‘versieringen’; de Nareden is in de eerste plaats bedoeld om dit alles
aan de lezer duidelijk te maken. Naast dit conformisme doet zich vrij sterk een neiging gelden
tot de nieuwe (over)gevoeligheid die in opkomst was en als sentimentaliteit bekend zou
worden. De liefde neemt in Ruth een belangrijke plaats in, vreugde en leed komen er intensief
82
tot uiting, tranen vloeien gemakkelijk, eenmaal valt Ruth zelfs van liefde bijna in zwijm.
In Debora valt noch van conformisme, noch van een neiging tot sentimentaliteit iets terug
te vinden. In structureel opzicht kiest Anna op bepaalde punten een - niet helemaal voor de
hand liggende - eigen weg, maar een verdediging of verklaring daarvan wordt in de Nareden
niet gegeven; het werk dient te worden aanvaard zoals het is. Van enige hang naar
gevoeligheid is nergens sprake; beschrijvingen van liefdesleven ontbreken. Het is haast of
wij met een andere schrijfster te doen hebben dan in Ruth: zelfverzekerder, beslister,
concreter, zakelijker, en - ja, ook wat harder. Het is deze verandering, die ik - in hoofdzaak
althans - op rekening zou willen stellen van haar ervaringen in 1765.
In hoeverre dit effect blijvend is geweest, durf ik niet zeggen. Dat zou slechts mogelijk
worden op grond van een onderzoek naar de aard van Anna's latere werk. Haar terugkeer
naar het voorbeeld van Hervey in de Proeven van Bybelse Tafereelen zou een aanwijzing
kunnen zijn, dat zij geleidelijk een evenwicht heeft hervonden. In ons verband doet dit er
trouwens weinig toe. Daar is alleen van belang, dat haar ontwikkeling van Ruth tot Debora
mede gezien moet worden in het licht van de gebeurtenissen uit 1765.
Een gunstige ontwikkeling kan dit niet zonder meer worden genoemd. Ondanks zijn
onvolgroeidheid en tekortkomingen heeft het epos over Ruth bij momenten toch iets
aantrekkelijks, dat voornamelijk berust op de manier waarop de schrijfster zich in haar heldin
heeft trachten in te leven, en op de naieve gevoeligheid waarmee zij in bepaalde scènes 83
met name die tussen Ruth en Boaz - de pathetiek onderstreept. In Debora is zowel het
een als het ander verdwenen. De grote winst in structurele en vers-technische vaardigheid,
die daartegenover staat, kan dit verlies niet compenseren. De plant heeft zich verder
ontwikkeld, maar de bloemknoppen stierven daarbij af.
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Ook Mej. Ghijsen heeft deze ‘sentimenteele gedeelten’ in Ruth opgemerkt (Betje Wolff..., blz. 82).
N'en déplaise Mej. Ghijsen (zie vorige noot), die er slechts ‘pastorale wansmaak’ in ziet.
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Hoofdstuk XXVI
‘De val van Adam’ door Carolus Vlieg
1765
1

§ 1. De auteur

Carolus Vlieg was afkomstig van Haarlem, waar hij - blijkens de leeftijd van 74 jaren, die bij
zijn overlijden op 10 juli 1794 wordt vermeld - geboren moet zijn in de tweede helft van 1719
of in de eerste van 1720. Zijn eigenlijke leven speelde zich echter af in Den Haag.
Nadat hij op 21 januari 1746 burger van die stad was geworden, werd hij daar op 9
augustus van hetzelfde jaar, na afgelegd examen, tot mr. apothecaris verklaard. zodat hij
zich als zodanig kon vestigen. In kennelijke samenhang daarmee volgde enkele maanden
later, op 30 oktober, zijn huwelijk met de 20-jarige Martina van Zanten, een dochter van de
stadsdrukker Cornelis van Zanten.
Vlieg moet een goed apotheker zijn geweest, die in zijn kring aanzien genoot. Dat blijkt
uit het feit, dat hij in 1761 deken van het apothekersgilde werd en deze functie meer dan
dertig jaar (tot 1792) heeft bekleed. Maar ook aan het culturele leven van Den Haag nam
hij actief deel. Hij behoorde tot de vijf leden-oprichters van het Dichtgenootschap ‘Kunstliefde
2
spaart geen vlijt’ (1772) en had als bestuurder deel aan zijn werkzaamheden.
In 1790 verloor Carolus Vlieg zijn vrouw. Vier jaar later volgde hij haar in de dood; als
oorzaak daarvan wordt verval van krachten vermeld. Hij stierf in zijn woning aan het Spui
en werd op 16 juli 1794, zes dagen na zijn overlijden, in de Nieuwe Kerk begraven.
Het dichterlijke oeuvre van Vlieg is weinig omvangrijk, en bestaat in hoofdzaak uit het
Bijbelse epos De val van Adam en een epische Bijbel-uitbreiding De bekeering van Saulus,
die hij in 1765 gezamenlijk in het licht gaf. In de opdracht van dit boek zegt hij het niet
waarschijnlijk te achten, dat er nog meer dergelijk werk van hem zal volgen. Er zijn maar
heel weinigen die prijs stellen op poëzie, terwijl deze voor de dichter meer een inspanning
dan een ontspanning is. Bovendien brengt zijn ‘post’ - als deken van het apothekersgilde zóveel bezigheden mee, dat hij voor beoefening van de letteren slechts ‘in den stillen nacht’
de nodige tijd en ‘opgewekte eenzaamheid’ zou kunnen vinden.
Inderdaad is Vlieg na 1765 niet meer tot het schrijven van groter werk gekomen, al bleef
zijn literaire belangstelling onverminderd voortduren, zoals blijkt uit zijn betrokkenheid bij
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’. Ook produceerde hij op kleinere schaal nog wel verzen,
waarvoor hij een uitlaat vond in de Proeven van Poëtische Mengelstoffen, die dit
Dichtgenootschap ieder jaar uitgaf. In de bibliotheek van het
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Ik betuig hier gaarne mijn dank aan de Gemeente-archivaris van 's-Gravenhage, de Heer H. Bordewijk,
voor de gegevens die ik van hem ontvangen heb.
J. Hoeksma, Jacobus Bellamy, diss. G.U. Amsterdam (Amsterdam 1903), blz. 31-54; J. Aleida Nijland,
Leven en Werken van Jacobus Bellamy, deel II (Leiden 1917), Bijlagen en varia, blz. LIX (sub 18).
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Haagse Gemeente-archief bevinden zich twee bruiloftsdichten van zijn hand (uit 1774 en
1775).

§ 2. De uitgave
Het titelblad van de uitgave in quarto-formaat, die de twee grote Bijbeldichten van Vlieg
bevat, luidt als volgt:
De // Val van Adam, // in drie boeken; // en // De Bekeering // van // Saulus, //
dichtkundig beschreeven // door // Carolus Vlieg. // vignet // In 'sGravenhaage,
// Bij de Weduwe Ottho van Thol en Zoon, // M.DCC.LXV.
De enige versiering van het boek is het fraaie titelvignet, dat Reinier Vinkeles speciaal
daarvoor vervaardigde en dat het moment weergeeft, waarop God na de zondeval Adam
ter verantwoording roept: Adam, waar zijt gij? (Genesis 3:9). - Op de verso-zijde van het
titelblad wordt vermeld: ‘Uitgegeeven na Approbatie van de Wel Eerw. Classis van
'sGravenhage, gehouden den 5 der Slagtmaand 1764’. - Op blz. [93] kondigt een Franse
titel met blanco verso-zijde de overgang aan naar De bekeering van Saulus.

§ 3. De opdracht en ‘De bekeering van Saulus’
De Opdragt is in zoverre opmerkelijk, dat zij afwijkt van de usance. Volgens de traditie
behoorde er onderscheid te worden gemaakt tussen de destinataire en de gewone lezer.
De Opdracht aan de eerste moest in verzen geschreven zijn, terwijl daarop dan in proza
een ‘Berecht aen den Leser’ volgde, waarin de auteur op meer zakelijke toon over zijn werk
en bedoelingen meedeelde wat hij ter inleiding nodig achtte. Maar Carolus Vlieg deed het
anders. Hij verenigde de beide onderdelen tot één betoog in proza, dat het best kan worden
aangeduid als een ‘Berecht’ aan de destinataire in plaats van ‘aen den Leser’.
Op deze ietwat ongebruikelijke wijze droeg Vlieg zijn werk op aan Mr. Jan Hudde Dedel
(1702-1777), ‘oud Burgemeester en thans Voorzittend Schepen van 'sGravenhaage’, die
later vanaf het eerste uur zou optreden als een der beschermheren van ‘Kunstliefde spaart
geen vlijt’. Eigenlijk betreft deze opdracht, gedateerd op 10 december 1764, alleen De val
van Adam, want zijn ‘dichtkundige uitbreiding der Bekeering van Saulus’ had hij eerder al
aan Dedel toegewijd, toen hij die ‘alleen weinigen der Kunstminneren aangebooden’ had
(blz. III). Het is juist omdat de magistraat toen waardering voor 's dichters ‘genoegzaam
eerste proeve’ had getoond, dat deze hem nu ook zijn Bijbel-epos wil opdragen.
Over de manier, waarop hij bij het schrijven van dit laatste te werk is gegaan, deelt Vlieg
slechts mee dat hij zijn stof heeft ‘ingericht op het spoor van Vondel en Milton, die
soortgelijken hebben behandeld; te weeten, mij bediend van die vrijheden, die der Dichtkunde,
boven den maateloozen stijl, als schijnen aangeboren’ (blz. IV-V). Hij bedoelt daarmee niet,
althans niet in de eerste plaats, dat hij iets aan Adam in ballingschap of Paradise lost te
danken zou hebben; hij wil slechts zeggen, dat hij evenals zijn beide voorgangers bij de
tekening van Adam vóór diens zondeval op zijn verbeelding heeft moeten afgaan. Alleen bij
deze interpretatie is naar mijn mening de bespiegeling zinvol, die onmiddellijk op het citaat
volgt en waarin wordt betoogd dat Adam vóór het eten van de verboden appel ‘onzen
denktrant verre te bovengaande zielshoedanigheden’ (blz. VI) moet hebben gehad. Citaat
en bespiegeling worden verbonden door een overweging, die Vlieg blijkbaar te vanzelfspre-
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kend vond om ze onder woorden te brengen: ‘Maar al berust mijn tekening van de volmaakte
Adam op fantasie, zij is in overeenstemming met wat er ondanks zijn beknoptheid uit het
Bijbelverhaal valt af te leiden’.
Vervolgens verklaart de dichter, waarom hij De bekeering van Saulus aan zijn epos heeft
toegevoegd:
Nadien mijn Saulus alleen onder weinige oogen gekoomen is, besloot ik dien,
agter mijnen Adam (om dat de rangschikking dit scheen te vorderen) met
naaukeuriger beschaaving, en eenige, doch weinige vermeerdering, te laaten
volgen, en dus te zaamen uittegeeven. (blz. VI-VII)
Verder laat de auteur het oordeel over zijn werk aan Dedel en de andere lezers over; hij
heeft zijn best gedaan.

De bekeering van Saulus
Uit de Opdragt blijkt, dat Carolus Vlieg zijn dichtstuk over Saulus reeds eerder in het licht
3
had gegeven, zij het als privé-druk in zeer beperkte oplage. Wij hebben hier te doen met
een verbeterde en licht vermeerderde herdruk, waarbij de oorspronkelijke opdracht aan
Dedel - ditmaal in verzen, in de vorm van een lange Toezang - gehandhaafd werd. Formeel
is dit werkstuk geen epos, al heeft het veel met het genre gemeen. Het begint met een
propositio en invocatio, bevat een episode met merveilleux chrétien (als de verheerlijkte
Jezus zich gereedmaakt om op de weg naar Damascus aan Saulus te verschijnen), en
eindigt - naar de op Hoogvliet's Abraham teruggaande traditie - met een ‘Besluit’. Met zijn
892 versregels is het echter te kort om als een epos in boeken te kunnen worden verdeeld.
Bovendien wordt het na de merveilleuse hemelscène vlakker en krijgt het in zijn vrome
langdradigheid meer het karakter van een Bijbelzang. Maar ook in het eerste deel valt er
van verbeeldingskracht of bezieling weinig te merken. De dichter vervult, consciëntieus en
verstandelijk, de taak die hij zichzelf heeft opgelegd. Een neiging tot gekunstelde
‘dichterlijkheid’ is hem daarbij niet vreemd, zoals in de aanhef van zijn narratio wanneer hij
vertellen gaat over Saulus' rol bij de steniging van Stefanus (Handelingen 7:58 en 8:1):
Pas keek de dagbodin van Saulus eerste jeugd
Uit haare nachtspelonk, toen hij zich reeds van deugd
Ontäard betoonde...
(blz. 102)

De verhouding tussen De bekeering van Saulus en De val van Adam herinnert aan die
4
tussen De gestrafte Hoogmoedt en De Godvrucht op den troon bij Jan Maan. Alleen is de
aansluiting bij de vormgeving van het epos in Vlieg's eerste werk uitgesprokener dan bij
Maan het geval was.

3

4

Een exemplaar van deze privé-druk bevindt zich in de Stadsbibliotheek te Haarlem (signatuur: 42 D 13).
Elke datering ontbreekt, maar in het opdrachtsvers wordt Mr. Jan Hudde Dedel nog ‘Burgemeester van
'sGravenhaage’ genoemd. Het eigenlijke dichtstuk telt hier 876 versregels, tegenover de 892 van de
herdruk in 1765.
Zie boven, blz. 468-469.
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§ 4. Inhouds-overzicht
Bij dit overzicht van de inhoud is het er mij in de eerste plaats om te doen, aan het licht te
brengen, in hoeverre Carolus Vlieg invloed van Vondel en Milton heeft ondergaan en door
welke eigen vondsten zijn werk wordt gekenmerkt.

Eerste boek (exordium) (50 regels; blz. 1-4): Naar het voorbeeld van Hoogvliet begint Vlieg
zijn epos met een verwijzing naar zijn vroeger werk. Weleer heeft hij gezongen van Paulus,
maar ‘Thans treedt mijn zangerin // Naar de eerstelingen van de kuische huwlijksmin’. Zij
wil graag het Paradijs zien, en de dichter nodigt haar uit tot een gezamenlijke tocht daarheen:
‘Koom Waarde! hand aan hand, gij, die mijn ziel bekoort, // Spoên wij, al zingende, ons naar
deezen zaalgen oord’ (blz. 2). Daar zullen zij ‘de eerste Wereldheer’ zien en getuigen zijn
van diens val. - De invocatio is gericht tot de ‘Volmaakte Godheid’, die vanuit Zijn hemel ook
naar de onvolmaaktheid van menselijke liederen wil luisteren, ‘Wanneer de Godsdienst leent
haar sierkleed aan de kunst’ (blz. 3). Deze zekerheid ‘geeft mijn zangster moed, om uit den
troon te wachten // Een' rijken invloed van verhevene gedachten’ (blz. 4). En inderdaad:
reeds ervaart de dichter, dat zijn gebed wordt verhoord.
Het is duidelijk, dat Vlieg geprobeerd heeft zijn traditionele aanhef zo ongemeen
mogelijk te formuleren. De neiging tot maniërisme, die wij in De bekeering van
Saulus hebben opgemerkt, doet zich ook hier gelden, met name in de uitnodiging
aan de Muze tot een gezamenlijke tocht naar het Paradijs.

Eerste boek (narratio) (494 regels; blz. 4-28): Aan het einde van de derde omgang van de
zon om de aarde schept God Adam. De dichter beschrijft ‘Adams verwondering bij het zien
van het geschapene’ (marginale samenvatting op blz. 6). Hij ziet het licht, de zon, de bomen,
het gras. En daar blijft het niet bij. God schenkt hem ook Eva: ‘Het leevend marmer maakt
zijn' geest meer opgetoogen, // Terwijl het vuur der min reeds glinstert in zijne oogen’ (blz.
8). Onder een cederboom brengt het eerste mensenpaar ‘op dons van roozen’ (blz. 15) zijn
eerste huwelijksnacht door. De volgende morgen daalt God opnieuw op aarde neer, om
Adam en Eva naar de lusthof te leiden die Hij voor hen bestemd heeft: het aardse Paradijs.
In dit gedeelte heeft Vlieg zich duidelijk laten inspireren door het verhaal, dat
Adam in Paradise lost (VIII, 250-520) aan Rafaël doet over zijn eerste
levenservaringen. De verrukte bewondering bij de ontdekking van de wereld om
zich heen, en later opnieuw bij die van Eva, de zoetheid van de eerste
huwelijksnacht, de eerste aanblik van het Paradijs - het gaat alles min of meer
op Milton terug, al heeft Vlieg sterk bekort en komt hij niet verder dan een rationele
benadering, die ondanks een uiterlijke poëticiteit (b.v. ‘het leevend marmer’ voor:
Eva) in wezen niet dichterlijk is. Op één punt wijkt hij van zijn voorbeeld af. Terwijl
Adam bij Milton vóór de schepping van Eva door God in het Paradijs wordt
geplaatst, gebeurt dit bij Vlieg eerst daarna.
Opmerkelijk is dat God, naar de voorstelling van Vlieg, het Paradijs slechts als een tijdelijke
verblijfplaats voor Adam en Eva bedoelt; wanneer zij na een lang leven oud worden, wacht
hen nog groter heerlijkheid:
Gij kont, gelijk het uw verheven' afkomst voegt,
Uw zomertijd, met Mij, hier slijten vergenoegd;
En als na lange vreugd de winter van uw leven
Genaakt, u naar een Stad van 't Hemelrijk begeeven;
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5 Want weet gij lieden, dat dit lentelandschap is
Slegts eene kleine schets van schooner erfenis.
(blz. 19)

Die ‘erfenis’ is het nieuwe Jeruzalem, waarvoor het aardse Paradijs onderdoet als ‘De maan,
voor 't vuur der zon, in rijken luister zwicht’ (blz. 19).
Dan volgt het verbod om te eten van de boom der kennis van goed en van kwaad. Nadat
zowel Adam als Eva uitvoerig beloofd hebben zich daaraan te zullen houden, vaart God
weer ten hemel. De eerste mensen maken een wandeling door de weelde van hun lusthof,
en ‘Houden het middagmaal aan den oever van den Euphraat’ (marginale samenvatting op
blz. 26) op een heuvel ‘Van waar ze als met één oog, den omtrek van gansch Eden, //
Beschouwen...’ (blz. 26). Om hen heen zijn de dieren zonder vrees en zonder bloeddorst:
‘zelfs de norse leeu, noch tam, // Slaapt onder 't middagmaal aan Evaas blanke voeten’ (blz.
26-27). Maar dit Paradijselijk geluk is voor Eva toch vooral geluk, omdat het slechts een
voorspel is:
Het deelgenootschap, ons beloofd, aan 't hoogste Goed,
Schenkt de opperste Englenvreugd alreede aan ons gemoed.
De hoop, van in 't paleis des Lichts bij God te woonen
In eeuwigheid, zal zich, door de uitkomst, eens zien kroonen;
5 Daar nu het denkbeeld van dat aandeel, ons reeds baart
Een vreugd, die bijna, der bezitting evenaart.
(blz. 28)

Noch bij Milton noch bij Vondel is iets te vinden, dat met deze voorstelling van het aardse
paradijs als een voorbereiding op het hemelse Jeruzalem overeenkomt. Of zij een vinding
van Vlieg is dan wel een theologische achtergrond heeft, durf ik niet uitmaken. In ieder geval
verleent zij aan dit eerste boek een eigen karakter.

Tweede boek (688 regels; blz. 29-64): Boek II begint met wat in de marge van blz. 29 heet
‘Beschrijving van eenen aangenaamen morgenstond’. Terwijl Adam nog slaapt, gaat Eva ‘onder eene heilige alleenspraak’ (marge blz. 30) - daarvan genieten door een wandeling.
Bij de verboden boom ontdekt zij een slang, die zich aan de vruchten te goed doet, en
reageert daar verontwaardigd op:
o Wat ontdek ik hier!... hoe zal een slang verderven
Deez' schoone vruchten, mij ontzegt, op straf van sterven?
Is dan het ooft des booms tot Gods vermaak geplant,
Niet veilig voor 't geroof van eenen dierentand?
(blz. 33)

Tot haar verbazing antwoordt de slang haar. En dat wordt het begin van de weergave door
Vlieg van het gesprek tussen Eva en de slang, tweemaal onderbroken door een ‘uitweiding
des Dichters’ met een dringende waarschuwing aan de eerste. Ik beperk mij tot het signaleren
van een drietal markante passages daaruit. 1. Om Eva te overtuigen dat de verboden vrucht
inderdaad een wonderbaarlijke uitwerking heeft, voert de slang aan, dat hij door het eten
daarvan het spraakvermogen verkregen heeft: ‘dat ik deeze ongewoone // En treflijke
eigenschap in mij eerst heb ontdekt, // Bij 't smaaken deezer vrucht...’ (blz. 39). 2. Als Eva
eindelijk tot eten komt, smaakt de verboden appel haar beter dan alle vruchten die zij tot
dusver geproefd heeft; ‘o Hoe verrukkelijk! dit's waarlijk ongemeen! // Is dan in dit gewas al
't lieflijk ooft bij een?’ (blz. 42). 3. In onmiddellijke aansluiting op deze ervaring noemt zij
haar eerdere vrees, dat het eten van deze vrucht een schadelijke uitwerking zou kunnen
hebben: ‘bijgeloof’ (blz. 42).
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De manier, waarop Eva met de slang in contact komt, is een niet onaardige vondst van
Vlieg, waarbij men zich echter kan afvragen of de verontwaardiging van Eva wel helemaal
in de Paradijs-situatie past. Uit het verdere verloop van zijn episode blijkt, dat hij de analoge
passages bij Vondel en Milton voor ogen heeft gehad, zonder zich strak aan hun voorbeeld
te binden. Het meest heeft hij aan Paradise lost te danken: de verzekering van de slang dat
hij dank zij de appel kan spreken (IX, 598-601); de smaak van de verboden vrucht boven
die van alle andere ooft (IX, 787-790). Maar Eva's kenschets van haar vroegere vrees voor
Gods verbod als ‘bijgeloof’ gaat vrijwel zeker terug op Adam in ballingschap (vs. 1136, 1244).
Dan volgt de verleiding van Adam door Eva. Als het tot de eerste doordringt wat er gebeurd
is en wat Eva van hem vraagt, wijst hij haar in eerste instantie verontwaardigd en ontsteld
terug: ‘Hebt ge mij geliefkoost en gekust // Verleiderin! om mij allengskens te bereiden, //
Om, onzen Heer ten hoon, mij 't helspoor in te leiden’ (blz. 45). Maar wanneer zij dit als
ontrouw opvat en hem verlaten wil, krabbelt hij haastig terug en doet wat zij van hem verlangt.
In tegenstelling tot het gesprek met de slang is deze dialoog in zijn verloop
een navolging van Vondel. Evenals in de corresponderende scène uit Adam in
ballingschap (vss. 1212-1355) is ook hier de dreiging van Eva om Adam te
verlaten het beslissende moment. Alleen zijn bij Vlieg de overgangen grover
en doet de capitulatie van Adam minder geloofwaardig aan.

Onmiddellijk na de val van Adam wordt ‘des Dichters zangster’ naar de hemel gevoerd, waar
zij getuige is van een zó grote ontsteltenis om die val, dat het lijkt ‘Of in dien oogenblik het
zalig leven quijnt’ (blz. 51). De Hemelraad der Heilige Drieeenheid komt bijeen om zich te
beraden. Tegenover de toorn van de Vader stelt de Zoon, dat het eeuwig Raadsbesluit
onwrikbaar is. Getrouw aan Zijn woord zal Hij mens worden om de straf te dragen, die Adam
en Eva over de mensheid gebracht hebben. De Heilige Geest belooft daarbij Zijn
medewerking. Tenslotte hecht de Vader Zijn zegel ‘aan den voorslag van mijn' Zoon’ (blz.
57), al zal Hij wel Zijn toorn aan Adam en Eva doen blijken.
Vlieg's voorstelling van een Hemelraad, die enkel uit God bestaat en toch
meer-ledig is, heeft kennelijk de bedoeling een verbeterende variant te zijn op
de Hemelraad van Hoogvliet in Abraham de Aartsvader. Vlieg wilde aan het
principe daarvan vasthouden, maar tevens tegemoet komen aan de theologische
bezwaren die tegen de verdeling van God in Eigenschappen werden
5
ingebracht. Merkwaardig genoeg kwam hij daarbij tot dezelfde oplossing als
6
in 1780 door Macquet zou worden gesuggereerd: een Hemelraad, bestaande
uit de Personen van de Drie-eenheid. - Tegenover de verdienste van deze vinding
staat evenwel, dat bij Vlieg de discussie van de Raad bepaald niet helder
is uitgevallen.

Teruggekeerd naar de aarde, vindt ‘mijn zangster’ daar Adam ‘gedekt met vijgenblaên’ (blz.
58), vol zelfverwijt, berouw en angst. Als Eva hem nadert, roept hij uit: ‘...Hemel! daar komt
de oorzaak van mijn' val...’ (blz. 60). Maar door blik-

5
6

Zie boven, blz. 457-458; vgl. ook blz. 232-233 en 235.
Zie boven, blz. 233.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

567

sems en donderslagen kondigt de nadering van God zich aan. De gezamenlijke angst drijft
hen naar elkaar.

Derde boek (544 regels; blz. 65-92): God is neergedaald en roept Adam: ‘'t Gezicht van
Adam staat op 't Gods geluit verwilderd, // En Eva schijnd de dood, naar 't leven afgeschilderd’
(blz. 66). God houdt hun voor, hoe Hij de opstandige engelen uit de hemel gestoten heeft
in de vlammende poel ‘Die vuur en zwavel braakt, daar 't loeit in eeuwigheid’ (blz. 69). Zijn
zij nu ook opstandig geworden? Als Adam zich verontschuldigt door zich te beroepen op
zijn liefde voor Eva, wijst God hem streng terecht:
Der Godsregeering waart gij immers trou verschuldigd,
7
En waarom dan uw vrou als uw Vorstin gehuldigd?
(blz. 72)

Wanneer Eva op haar beurt de voornaamste schuld doorschuift naar de slang, komt deze
naderbij schuifelen. En dan volgt Gods vonnis over de slang, de vrouw en de man (Genesis
3:14-19), dat ik hier niet behoef te herhalen. Ik beperk mij tot het signaleren van enkele
opmerkelijkheden in de weergave daarvan door Vlieg. 1. Bij hem richt God zich niet tot de
slang, maar ‘tot den Duivel’ (marge blz. 76) die in het slangelijf gevaren is en dat na het
aanhoren van zijn vonnis verlaat om terug te keren naar de hel. 2. Eva wordt onder de
heerschappij gesteld van de man, die zij verleid heeft:
Tot uw vergelding vrou! zegge Ik u aan, verwagt
Dat hij niet langer u, met zagtheid, zal regeeren,
Maar vaak van raadsman, in een' heerscher, zal verkeeren.
(blz. 82)

3. Adam zal na een moeizaam leven tot het stof vergaan, waaruit hij is voortgekomen. Maar
Vlieg voegt daaraan een belofte toe, die in het Bijbelverhaal ontbreekt. Bij het einde der
wereld zal God uit Adam's stof ‘een zalig voorwerp van verwondring’ tevoorschijn brengen
om eeuwig Zijn lof te zingen (blz. 86).
De merkwaardigste toevoeging van Vlieg is echter, dat God aan Adam en Eva opdracht
geeft Hem nog in het Paradijs een zoenoffer te brengen:
dat ge elk een lam, terstond
Zult tot een offer, om gepleegde zonde, slachten;
Die daad brenge in vervolg u meermaal in gedachten
De onmooglijkheid, dat oit het onbevlekt gemoed
5 Der hooge Godheid, wordt bevredigd zonder bloed.
(blz. 87)

Dat offer heeft tevens symbolische betekenis:
Haast zal het oog der ziel met zijn bespiegelingen,
Bij deezen Godsdienstplicht, in 't diep der eeuwen dringen,
En 't hemelsche Offerlam met doornen zien gekroond,
Die gij verwekten, toen ge uw' Schepper had gehoond.
(blz. 88)

7

Vgl. Paradise lost X, 145-146:

Was she thy God, that her thou didst obey
Before his voice? or was she made thy guide...

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

568

Na deze opdracht vaart God weer ten hemel. Adam en Eva geven - Christologisch gesterkt
- daaraan gehoor:
Bezield met waaren troost, bezwangerd met gedachten
Van een hersteld geluk, doodt Adam en zijn vrou
Straks elk een offerdier. Het ongeveinsd berou
Straalt, bij 't verrichten van den Godsdienst, uit hunne oogen.
(blz. 89)

Het offer en het berouw missen hun uitwerking niet. God daalt opnieuw neer, niet meer in
toorn, ‘maar met een gunstrijk oog’ (blz. 89). Uit de vachten van de geofferde lammeren
vervaardigt Hij klederen voor Adam en Eva. Ook die klederen hebben een symbolische
betekenis; zij beduiden
hoe de schuld, door u verwekt,
In Mij den Opperheer te ontëeren, is bedekt,
Door 't Lam, 't welk als 't uw zonde, en misdaân van uwe erven
Getorst zal hebben, eens den wreedsten dood zal sterven.
(blz. 90)

Daarna loopt het epos snel ten einde. De marginale samenvattingen geven genoegzaam
aan, hoe dit gebeurt: ‘God roept de Engelen, om Adam en Eva uit den hof te drijven, en den
weg naar den levensboom te bewaaken’ (blz. 90); ‘God vaart ten Hemel. - De Engelen
drijvenze uit’ (blz. 91).
In een acht-regelig Besluit vat de dichter tenslotte nog eens samen wat zijn werk inhoudt.
In drie boeken heeft hij de drie grote momenten van Adam's leven uitgebeeld: zijn bloei, zijn
val, zijn straf en verzoening. De laatste regel wijst er nadrukkelijk op, dat God - al werd Adam
door gewapende Cherubijnen uit het Paradijs verdreven - ‘Den vreê hem aanbood, in den
dood van zijnen Zoon’ (blz. 92). - Verder verdient het opmerking, dat dit Besluit niet volgens
de Hoogvlietiaanse traditie een dankgebed aan God en daarmee de tegenhanger van de
invocatio is, maar enkel een recapitulatie van de inhoud geeft.
In dit derde boek is niets te vinden, dat herinnert aan de Adam in ballingschap.
Daarentegen valt er wel een enkele reminiscens aan Paradise lost in te
8
ontdekken. En misschien heeft ook het mededogen, waarmee God bij Milton de
eerste zondaars bestraft, zijn invloed op de versie van Vlieg doen gelden. Maar
als dit zo is, dan alleen naar de geest en niet naar de beschreven feiten. Bij Vlieg
is het niet de Zoon en toekomstige Verlosser, die Adam en Eva hun straf gaat
aanzeggen om in Zijn persoon gerechtigheid te temperen door genade (P.L.X,
77-78). En omgekeerd is er bij Milton geen sprake van een slacht- en zoenoffer
in het Paradijs. Dat laatste is opnieuw een motief, dat ik nergens elders ben
tegengekomen en waarvan ik niet durf uitmaken, of het een eigen vinding van
Vlieg is dan wel diens verwerking van een bestaande theologische opvatting. In
ieder geval echter heeft De val van Adam met Paradise lost gemeen, dat het
niet eindigt in uitzichtloosheid, maar in hoop. ‘And Providence their guide’ zegt
9
Milton van de verdreven Adam en Eva, en Vlieg noemt hen ‘Bezield met waaren
troost, bezwangerd met gedachten // Van een hersteld geluk’.

8
9

Zie boven, blz. 567, noot 7.
Zie Deel I, blz. 113.
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§ 5. Conclusie en evaluatie
Al is De val van Adam bepaald geen meesterwerk, toch verdient dit dichtstuk van Carolus
Vlieg om verschillende redenen meer aandacht dan het tot dusverre gekregen heeft.
Het is het eerste oorspronkelijke epos in onze literatuur, dat invloed heeft ondergaan van
Paradise lost, en tevens het eerste Bijbel-epos dat stof behandelt uit de Bijbelse oertijd vóór
de aartsvaders. Dat laatste was bij Vlieg overigens een toevallige omstandigheid, die met
zijn Miltoniaanse onderwerp gegeven was, en houdt géén verband met de tendens die zich
in zijn tijd deed gelden in de Züricher kring van Johann Jakob Bodmer, om voor andere
10
figuren uit de Bijbelse oertijd te doen wat Milton voor Adam gedaan had. Als Vlieg werk
van deze groep gekend heeft, zal dat trouwens alleen Der Tod Abels van Salomon Geßner
zijn geweest, waarvan in 1761 zowel de Franse als een Nederlandse vertaling in Den Haag
11
het licht hadden gezien. Maar indien de Haagse apotheker die onder ogen heeft gehad,
valt daarvan in zijn eigen epos geen spoor te ontdekken. Hij ging uitsluitend van Milton uit.
In welke taal hij Paradise lost gelezen had, laat zich echter niet vaststellen: in het
oorspronkelijke Engels, in een van de twee Nederlandse vertalingen of in de Franse
12
proza-bewerking?
Behalve Paradise lost heeft ook Vondel's tragedie Adam in ballingschap het epos van
Vlieg beïnvloed, zij het in mindere mate. Maar voor beide werken geldt, dat hun inspirerende
werking beperkt bleef tot de keuze van het onderwerp en de aanwending van enkele
belangrijke motieven bij de uitbouw daarvan. Naar zijn vormgeving staat De val van Adam
stevig in de traditie van het 18de-eeuwse Bijbel-epos naar het model van Abraham de
Aartsvader. In de vorige paragraaf is gebleken, dat Vlieg het voorbeeld van Hoogvliet volgde
in de aanhef van zijn propositio en in zijn Besluit. Sprekender nog kwam de aansluiting naar
voren in zijn poging tot handhaving van de Hoogvlietiaanse Hemelraad, met tegemoetkoming
13
aan de theologische bezwaren die daartegen waren ingebracht. Verder moet het ongetwijfeld
aan de voorgang van Hoogvliet worden toegeschreven, dat Vlieg daartegenover géén
Helleraad heeft geplaatst en dat het optreden van Satan bij hem strikt beperkt blijft tot wat
14
daarover in Genesis 3 wordt verteld; op dit punt heeft hij zich noch door de verbeeldingen
van Milton noch door die van Vondel laten leiden.
Intussen heeft Vlieg toch niet in alle opzichten Hoogvliet gevolgd. Hij wijkt van twee epische
voorschriften af, waaraan de laatste zich wèl gehouden had: de volmaaktheid van de held
en het begin mediis in rebus. Ik meen dat wij dit in zijn geval niet moeten toeschrijven aan
de toenemende onverschilligheid voor de regels, waarvan wij al meerdere malen getuige
zijn geweest, maar moeten zien als consequentie van de behandelde Bijbelstof. Wat de held
betreft, was trouwens in het Bijbelse epos diens volmaaktheid al lang gerelativeerd of zelfs
helemaal losgelaten; niet alleen David, Salomo, Petrus en Paulus waren ondanks hun zwakke
momenten bezongen, maar ook Jona en zelfs Judas. En het begin ab ovo zal wel verklaard
moeten worden uit de wens van de auteur om de tegenstelling tussen de situatie vóór en
nà de

10
11
12
13
14

Zie Deel I, blz. 137.
Zie boven, blz. 500-505.
Zie boven: voor de vertaling van Jacobus van Zanten blz. 265-279; voor de bewerking daarvan door
Paludanus blz. 279-286; voor de Franse proza-bewerking blz. 280 en de noten 53 en 54 aldaar.
Zie boven, blz. 566.
Voor de opvatting van Hoogvliet op dit punt, zie boven, blz. 243-244.
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zondeval zo scherp mogelijk te doen uitkomen; waarschijnlijk vreesde hij, dat een
verhaal-achteraf aan de directheid van het contrast afbreuk zou hebben gedaan. Wellicht
ook zag hij niet goed, wie dat verhaal dan had moeten vertellen, en aan wie, en op welk
15
moment; Milton had daarvoor een geniale oplossing gevonden, maar de opzet van Vlieg
was te kleinschalig om voor een analoge verbeelding plaats te bieden.
Bijzonder opmerkelijk is de wijze, waarop de Haagse dichter - ondanks zijn onmiskenbare
schatplichtigheid aan Milton en Vondel - door zijn interpretatie van de Bijbelse feiten toch
een eigen en in zekere zin nieuwe inhoud aan het Paradijsverhaal heeft weten te geven. Bij
hem is de hof van Eden voor Adam en Eva slechts een tijdelijk verblijf, waaruit zij te bestemder
tijd zullen overgaan naar het eeuwige Paradijs in de hemel. Dat maakt na hun zondeval een
(betrekkelijk) blij-einde mogelijk: zij hebben wel een tijdelijke geluksstaat verloren, maar
behouden hun kans op de eeuwige! Ook het zoenoffer in het Paradijs is een ongebruikelijke
voorstelling van zaken! Mogelijkerwijs heeft Vlieg het brengen daarvan afgeleid uit het feit,
dat God in Genesis 3:21 voor Adam en Eva rokken van vellen maakt: hoe zouden er anders
16
in het Paradijs ‘vellen’ geweest kunnen zijn? De classis van Den Haag had blijkens haar
approbatie kennelijk geen bezwaar tegen deze interpretaties. Hoe men daarover uit
theologisch oogpunt overigens ook moge denken, als literair concept vormen zij een
goed-sluitend en logisch geheel, dat zowel van vindingrijkheid als van verbeeldingskracht
getuigt.
Maar het zwakke punt van Vlieg is zijn dichterschap. Hij mist het vermogen om op enigszins
adaequate wijze poëtisch onder woorden te brengen wat hij in gedachten heeft. Als men
De val van Adam vergelijkt met De bekeering van Saulus, is hij in versvaardigheid wel een
heel stuk vooruitgegaan, maar toch niet genoeg om het peil van werkelijke poëzie te bereiken.
Daarvoor blijft hij ook in zijn epos te verstandelijk bij het vertellen en te conventioneel in zijn
beschrijvingen. Bovendien vervalt hij ook hier nog meermalen tot de gekunstelde artisticiteit,
die in De bekeering van Saulus viel op te merken. De sporadische verrassing van een enkele
gelukkige versregel kan tegen dit alles niet opwegen. Er is geen andere conclusie mogelijk
dan dat Carolus Vlieg er niet in is geslaagd het opmerkelijke concept van zijn epos in de
uitwerking en versificatie daarvan waar te maken.
Het gevolg is dat De val van Adam, ondanks een heel behoorlijke structuur, in poëtisch
opzicht niet of nauwelijks uitkomt boven het grauwe gemiddelde van de vele plichtmatige
Bijbel-epen uit de 18de eeuw. Dat is jammer, omdat er in dit geval méér mogelijk zou zijn
geweest.

15
16

In Paradise lost VIII vertelt Adam aan de aartsengel Rafaël wat hij zich herinnert van zijn schepping, zijn
plaatsing in het Paradijs, zijn eerste ontmoeting met Eva en het vreugdevol samenzijn met haar.
Ook Milton heeft zich deze vraag gesteld, maar het antwoord open gelaten. Als bij hem de straffende
Middelaar Adam en Eva kleedt, merkt hij slechts op:

As Father of his family, he clad
Their nakedness with skins of beasts, or slain,
Or as the snake with youthful coat repaid.
(P.L.X, 216-218)
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Hoofdstuk XXVII
De ‘Hiöb’ en de ‘Zoografia’ van Jan Lagendaal
1766; 1773
§ 1. De auteur en zijn epen
Omtrent de persoon van Jan Lagendaal is weinig bekend. Blijkens het N.N.B.W. (VII, 733-734)
werd hij op 2 juni 1720 te Rotterdam gedoopt als zoon van de Remonstrantse predikant
Johannes Lagendaal en Aletta Bos. Vermoedelijk heeft hij de Latijnse school doorlopen; in
ieder geval blijkt hij later vertrouwd met Latijn en Grieks. Maar eerst na zijn 40ste jaar komt
hij wat duidelijker binnen onze gezichtskring. Op 17 mei 1764 trad hij als weduwnaar te
Rotterdam opnieuw in het huwelijk en in 1766 gaf hij aldaar zijn eerste grote dichtwerk uit:
Hiöb: de geestelyke Palmboom, een epopisering van het Boek Job.
Aan de activiteit binnen verschillende wetenschappelijke en literaire gezelschappen in
zijn geboortestad nam Lagendaal naarstig deel. In 1772 was hij de feitelijke oprichter van
het Kunstgenootschap ‘Prodesse canendo’, waarvan hij als administrateur de leiding in
handen hield. Op naam van dit genootschap verscheen in 1773 zijn tweede epos: Zoografia,
een allegorische geschiedenis van de schilderkunst.
In het Gemeente-archief van Rotterdam bevindt zich een bundel brieven van Lagendaal
uit de jaren 1774-1776; de belangen van ‘Prodesse canendo’ worden daarin met ijver
behartigd. Na 1776 is er echter niets meer over hem bekend. In de begraafboeken van
Rotterdam komt zijn naam niet voor, wat waarschijnlijk maakt dat hij elders gestorven en
begraven is. Wanneer en onder welke omstandigheden, valt echter niet te achterhalen.

§ 2. ‘Hiöb: de geestelyke Palmboom’
Het eerste van Lagendaal's twee grote dichtwerken werd in het licht gegeven met het
volgende titelblad:
HiÖb: // de geestelyke // Palmboom, // in XII boeken, // door // J: Lagendaal. //
vignet // Te Rotterdam, // By de Wed. F. de Vuyk en Joh. Hofhout,
Boekverkoopers. // MDCCLXVI.
Het boek is in het gebruikelijke quarto-formaat uitgegeven. Het vignet op het titelblad gesigneerd en gedateerd ‘A:R: invent. 1766.’ - werd kennelijk voor deze editie ontworpen,
maar een frontispice ontbreekt. Gezien de omvang van het dichtstuk (ruim 7600 versregels)
zijn er op elke bladzijde 28 regels afgedrukt, te veel voor een aantrekkelijke bladspiegel.
Bovendien werd bij langere regels, om ‘overvloeien’ te voorkomen, de spatie tussen de
woorden verkleind of zelfs helemaal weggelaten, zéér ten koste van de leesbaarheid. Tenslotte stelt het voorwerk ons voor een klein probleem. Titelblad en Voorbericht vormen
samen één katern, gefolieërd als **; daarna volgt de Opdracht, eveneens een volledig katern,
gefolieërd als *. Hier is blijkbaar iets mis gegaan. Het zal ongetwijfeld de bedoeling zijn
geweest bij het binden de Opdracht - overeenkomstig het gebruik - aan het Voorbericht te
doen
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voorafgaan. Maar dan had het titelblad losgesneden moeten worden van katern** en opnieuw
aangebracht vóór katern *. Dat is echter niet gebeurd.
Drie jaar later bracht een Amsterdamse uitgever de Hiöb opnieuw op de markt, onder het
titelblad:
Hiöb, // of de geestelyke // Palmboom; // in XII boeken, // door // J: Lagendaal.
// Tweede uitgaave. // vignet // Te Amsterdam, // By Hermanus de Wit, //
Boekverkooper. // MDCCLXIX.
De aanduiding van dit werk als tweede druk is misleidend; het gaat hier om niet meer dan
een titel-uitgave. Alleen het titelblad is nieuw, overigens met behoud van het oorspronkelijke
vignet. Verder werden een frontispice (door N.v.d. Meer jr.) en de daarbij behorende
verklaring-in-verzen (door J.d.Z) toegevoegd, wat het uiterlijk aanzien van het boek ten
goede kwam. Doordat het titelblad uit 1766 toch weggesneden moest worden, kon nu ook
zonder bezwaar de juiste volgorde van Opdracht en Voorbericht worden hersteld. Verder
dan deze enkele uiterlijkheden gingen de bemoeienissen van de nieuwe ‘uitgever’ niet.

De Opdracht
In een langdradige en pompeuse Toewyïng van 30 vijf-regelige strofen droeg Lagendaal
zijn werk op aan Mr. Arnout van Zuylen van Nyeveld (1733-1792), secretaris van de
Weeskamer in Rotterdam.

Het Voorbericht
In zijn Voorbericht wijst de auteur er allereerst op, dat in zijn werk geen lofdichten zijn
opgenomen. Hij heeft er geen gevraagd, en de aangebodene of toegezondene afgewezen:
‘om dat ik van Lofgedichten op Boeken, altoos een afkeer gehad heb’. De bron van deze
afkeer zal ongetwijfeld moeten worden gezocht bij Feitama, die in de Voorrede bij de tweede,
posthume druk van zijn Telemachus (1763) de zinloze onwaarachtigheid van lofdichten had
1
veroordeeld.
Vervolgens deelt Lagendaal zijn lezers mee, op de hoogte te zijn van ‘de twisten der
Geleerden’ over de vraag of de geschiedenis van Job als echt dan wel onecht, historie dan
wel parabel moet worden beschouwd. ‘Maar men moet weten: dat ik ontwyfelbaar geloof,
dat het eene ware Geschiedenis is, alleen op dien grond', zonder eenig bewys verder noodig
2
te hebben, om dat het de Bybel zegd’.
Omtrent de opzet van zijn werk merkt hij op, dat hij alles ‘wat historisch was’ - d.w.z. de
verhalende gedeelten uit het Bijbelboek - ‘poëtisch’ [= dichterlijk uitbreidend] heeft behandeld,
maar de samenspraken tussen Job en zijn vrienden slechts op rijm heeft gebracht. Dat was
de enige manier om zich buiten de veelvuldige meningsverschillen te houden, die ten aanzien
van deze samenspraken bestaan. Als hij zich een heel enkele maal ook hier een kleine
uitbreiding heeft veroorloofd, dan heeft hij dit zó gedaan ‘dat de rechtzinnigheidt bewaard,
yders gevoelen aan zyne plaats' gelaten, en de letterlyke zin niet benadeeld wierd’. Dat alles
viel niet mee; vandaar dat in de betrokken boeken ‘styve regels’ en moeilijk verstaanbare
plaatsen niet altijd te voorkomen waren.

1
2

Zie boven, blz. 319.
Hier sluit Lagendaal aan bij wat de Kanttekenaren van de Statenvertaling in hun Inleiding op het Boek
Job opmerken: ‘Wij noemen het een historie, omdat het bevat een waarachtig verhaal van hetgeen
geschied is, en niet een moreel vertoog of poëtisch verdichtsel van hetgeen geschieden kan..’
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De schrijver is er zich van bewust dat hij nauwelijks een Bijbelstof had kunnen kiezen, die
zich minder voor bewerking als epos leende dan het Boek Job. Zo vormt de verhouding
tussen de lengte van de samenspraken en die van de ‘Geschiedenissen’ uit episch oogpunt
eigenlijk ‘eene wangestalte’. Als het niet om gewijde stof was gegaan, zou hij dan ook zijn
werk hebben opgegeven, of allerlei veranderingen in het verhaal hebben aangebracht. Maar
dat laatste mocht natuurlijk niet ‘en, met dat te zwygen, wat Godt de H: Geest zwygd, ben
3
ik volkomen gedekt’.
Tenslotte zet Lagendaal nog uiteen, hoe hij ertoe gekomen is in de titel van zijn werk Job
aan te duiden als ‘de geestelyke Palmboom’. Oorspronkelijk had hij hem ‘Het Patroon der
Lydzaamheid’ willen noemen, maar ‘dat ontduitsch [sic] woordt’ Patroon stond hem tegen.
Ook ‘Voorbeeldt’ voldeed hem niet. Tenslotte stelde iemand voor ‘Spiegel’, en dat was al
beter. ‘Maar byna met den zelven adem', vervolgde zyn Ed. de Geestelyke Palmboom’: een
vondst, die door de auteur gretig werd overgenomen. Immers: ‘De gelykheidt tusschen Job,
en eenen Palmboom is zoo ongezocht, en fraai, dat ik onnoodig oordeel daar van iet te
4
zeggen’.

De tweeledigheid van ‘Hiöb’
Zoals Lagendaal in zijn Voorbericht aangeeft, valt de Hiöb uiteen in twee duidelijk van elkaar
onderscheiden gedeelten: enerzijds het verhaal van wat er met Job gebeurt, anderzijds de
samenspraken tussen hem en zijn vrienden (afgesloten door het antwoord van God). Van
het eerste geeft hij een dichterlijke uitbreiding, de laatste heeft hij enkel berijmd.
Afgaande op het Bijbelboek, zou men verwachten dat op die basis de Hiöb voor het
overgrote deel een Bijbel-berijming zou zijn. In het Boek Job gaat het immers om de
samenspraken; het verhaal is niet meer dan een noodzakelijke omraming daarvan en beslaat
slechts drie van de 42 hoofdstukken: de eerste twee en het laatste. Lagendaal heeft zich
echter veroorloofd de beide componenten met elkaar in evenwicht te brengen. In zijn epos
zijn zes van de twaalf boeken aan het verhaal gewijd en zes aan de samenspraken. Er is
zelfs een klein overwicht ten gunste van het eerste; gezamenlijk tellen de verhalende boeken
ruim 400 regels meer dan de berijmde.
Ondanks deze excessieve uitbouw van het kaderverhaal kan men toch niet zeggen, dat
de auteur zijn verbeelding daarin vrij spel heeft gelaten. Integendeel: hij houdt zich nauwkeurig
aan de Schriftuurlijke gegevens en maakt nergens gebruik van verdichte episoden, die niet
op de een of andere manier tot die gegevens kunnen worden herleid. Zelfs aan hun volgorde
verandert hij niets. Niettegenstaande de ongemene schaal, waarop hij bijzonderheden en
beschouwingen toevoegt, blijven de verhalende boeken van Lagendaal in wezen dan ook
‘geversificeerde Bijbelhistorie’, geheel overeenkomstig de beginselen die wij indertijd bij de
5
fundamentalisten hebben aangetroffen. - Op het eerste gezicht lijkt daarmee in tegenspraak,
dat in de Hiöb hemel en hel een actieve rol spelen, terwijl in de geversificeerde Bijbelhistorie
merveilleuse verbeeldingen angstvallig worden vermeden. In dit geval echter is deze bovenna-

3

4

5

Ook deze zin, die in de context eigenlijk niet helemaal past, gaat terug op de Inleiding van de
Kanttekenaren. In verband met de tijdsduur van Job's lijden merken zij op: ‘Wat God ons niet zekerlijk
heeft geopenbaard, is niet nodig zekerlijk te weten’.
De overeenkomst ligt in het feit, dat Job onder de last van zijn beproevingen geestelijk groeide zoals
palma sub pondere crescit. Erg origineel was de vondst van Lagendaal's adviseur overigens niet. Ook
hier waren de Kanttekenaren in hun Inleiding weer de eigenlijke bron: ‘Hier heeft zijn lijdzaamheid tegen
de last der schrikkelijke zwarigheid, zeer wonderbaarlijk, als een palmboom zich opgeheven’.
Zie boven, blz. 132.
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tuurlijke achtergrond geen dichterlijk verzinsel, maar Bijbelse realiteit. Het Boek Job begint
met een ‘Prolog im Himmel’, en door het hele verhaal staan God en Satan als antagonisten
tegenover elkaar, met Job als inzet van hun strijd. De hemel- en helle-scènes, die Lagendaal
tekent, zijn dus geen merveilleux in de eigenlijke zin van het woord, maar - evenals de rest
van zijn verhaal - uitwerking van Bijbelse feiten. Dat de auteur zich bij die uitwerking
onwillekeurig voegt naar de geijkte voorstellingen van het merveilleux chrétien, doet daaraan
niets af.

Verdeling van de stof over de boeken
Nu de Hiöb voor de ene helft een geversificeerde Bijbelhistorie en voor de andere een
Bijbel-berijming is, heeft het geen zin een inhouds-overzicht van het werk te geven. Ik vermeld
dan ook slechts, hoe de Bijbelstof over de verschillende boeken verdeeld is, om vervolgens
in het algemeen te bespreken op welke manier Lagendaal enerzijds in de verhalende en
anderzijds in de berijmde gedeelten te werk is gegaan. Verhalend zijn de eerste vier en de
laatste twee boeken: de berijmde samenspraken beslaan boek V tot en met X. De
correspondentie met de Bijbeltekst is als volgt:

Eerste boek

(700 regels; blz. 1-26):

Job 1:6-12.

Tweede boek

(740 regels; blz. 27-54):

Job 1:13-19.

Derde boek

(524 regels; blz. 55-74):

Job 1:20-22.

Vierde boek

(688 regels; blz. 75-100):

Job 2:1-10.

Vijfde boek

(644 regels; blz. 101-124):

Job 2:11 t/m Job 8.

Zesde boek

(632 regels; blz. 125-148):

Job 9 t/m Job 15.

Zevende boek

(696 regels; blz. 149-174):

Job 16 t/m Job 24.

Achtste boek

(472 regels; blz. 175-192):

Job 25 t/m Job 31.

Negende boek

(512 regels; blz. 193-212):

Job 32 t/m Job 37.

Tiende boek

(640 regels; blz. 213-236):

Job 38 t/m Job 41.

Elfde boek

(644 regels; blz. 237-260):

Job 42:1-9.

Twaalfde boek

(740 regels; blz. 261-288):

Job 42:10-17.

Het exordium
Bij mijn notities over de Hiöb moet ik allereerst aandacht besteden aan het exordium.
Lagendaal gaat daarin op ongebruikelijke wijze te werk. Hij begint namelijk met een
beschouwing van 91 regels (blz. 1-5), die hij in de marge aanduidt als ‘Inleiding’. Eerst daarna
volgt het eigenlijke exordium, met 26 regels ‘Voornemen des Dichters’ en 37 regels ‘Bede
des Dichters’. Die beide zijn geheel overeenkomstig de traditie van het Nederlandse
Bijbel-epos. De propositio zet in met de door Vondel geïnaugureerde formule ‘Het lust ons’
(blz. 5), en in de invocatio wordt de hulp van Christus ingeroepen om slechts te zingen ‘het
geen den hoogsten Heer', // 't Drieëenig Wezen strekk' tot majesteit' en eer'!’ (blz. 7). Het is
allemaal te lang en te woordenrijk, maar ook in dat opzicht sluit Lagendaal bij de vaderlandse
traditie aan.
Al dat gewone maakt het des te ongewoner, dat daaraan een ‘Inleiding’ voorafgaat.
Bovendien verrast deze door de inzet met een levendige beschrijving van Jehu, in volle ren
naar de wallen van Jizreël, waar de wachter hem al uit de verte herkent aan ‘zyn dolzinnig
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rennen’ (blz. 2). Verder gaat Lagendaal niet op de geschiedenis van Jehu in; het is er hem
slechts om te doen, dat Jehu aan zijn manier van rijden herkend werd: ‘De geest, die in ons
woond, kan niet verborgen blyven’ (blz. 2). Dat wordt het uitgangspunt voor een beschouwing
die tot de conclusie leidt: ‘Is 't in 't

6

Men vindt ze in 2 Koningen 9. In vs. 20b meldt de wachter op de toren van Jizreël: ‘het drijven is als het
drijven van Jehu de zoon van Nimsi, want hij drijft onzinniglijk’.
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natuurlyk zoo ... // Nog veel volmaakter, en volstrekt het allermeest, // Is dit waarachtig, in
den goddelyken Geest'’ (blz. 3). Niets kan deze geheel doen verdwijnen. De mens, waarin
hij woont, blijft daaraan altijd herkenbaar.
Erg duidelijk is het betoog niet. Dat komt vooral, doordat Lagendaal zowel voor het
natuurlijke (lichamelijke) als voor het godsdienstige hetzelfde woord gebruikt: geest. In het
eerste geval bedoelt hij daarmee: de aard, die bij de mens zijn uiterlijke manier van doen
bepaalt. In het tweede: de godsvrucht die zijn leven beheerst. De strekking van het geheel
is dus ongeveer: zoals een mens gekenmerkt wordt door zijn natuurlijke aard, zo nog veel
meer door zijn godsdienstige gesteldheid.
Als inleiding op de Hiöb kan een betoog van deze strekking alleen maar de indruk wekken,
dat dit de grote waarheid zou zijn die door de geschiedenis van Job wordt geïllustreerd. Dat
is echter niet het geval. Het gaat in het Bijbelboek om iets heel anders: het probleem van
lijden en Goddelijke rechtvaardigheid. De lezer wordt dus op verkeerd spoor gebracht. Niet
alleen formeel - als inleiding op het inleidende exordium -, maar ook inhoudelijk zijn de eerste
91 regels van Lagendaal's Hiöb een misgreep.
Overigens geldt ook hier dat ‘De geest, die in ons woond, niet (kan) verborgen blyven’.
De inleiding onthult een neiging tot show-off en gewichtigdoenerij bij de auteur.

De verhalende boeken
Het meest opmerkelijke van de verhalende boeken is het feit, dat Lagendaal er telkens weer
in is geslaagd de inhoud van slechts enkele Bijbelverzen te doen uitdijen tot een omvang
van vele honderden alexandrijnen. Hij bereikt dit door elk Bijbels gegeven te plaatsen in de
wijde periferie van een reeks bijzonderheden die in het Boek Job niet worden vermeld, maar
met enige waarschijnlijkheid als begeleidende details kunnen worden beschouwd. Op zijn
beurt wordt dan elk van die details weer breedvoerig uitgewerkt, waarbij vooral het gesproken
woord de neiging vertoont tot wildgroei. Bovendien onderbreekt de auteur, vooral in de eerste
boeken, nogal eens zijn verhaal voor het inlassen van ‘Aanmerkingen’ ter overdenking, zoals
over ‘Gods Almagt, en Onäfhanklykheidt’ (blz. 12) en ‘Gods goedheid, in het wederäannemen
van den mensche, in tegenstelling der gevallen Englen’ (blz. 14). Als ik daaraan nog toevoeg,
dat in het algemeen de beschrijvingen van Lagendaal vlak blijven en dat zijn breedsprakigheid
zowel vermoeit als verveelt, dan blijkt uit dit alles niet alleen hoe de dichter zijn enorme
‘uitbreidingen’ heeft kunnen realiseren, maar tevens dat ook hier de overdaad heeft geschaad.
Ik geef één enkel voorbeeld ter illustratie van het bovenstaande. Aan het einde van het
Bijbelboek, als Job's standvastigheid en geloof hebben gezegevierd, bestraft God diens drie
vrienden voor hun verkeerde raadgevingen en averechtse troost. Zij moeten een zoenoffer
brengen en Job om zijn voorbede vragen; alleen ter wille van hem zal God hun zonde
vergeven. En dan volgt Job 42:9:
Toen gingen Elifaz de Temaniet, en Bildad de Suhiet, en Zofar de Naämathiet
henen en deden gelijk als de Here tot hen gesproken had, en de Here nam het
aangezicht Jobs aan.
Bij Lagendaal is dit éne Bijbelvers uitgewerkt tot een episode van 234 regels (blz. 252-260)!
Het verloop daarvan blijkt uit de marginale samenvattingen, die de auteur van de verschillende
stadia geeft:
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Elifas verhaald aan zyne twee vrinden Gods hoog bevel. - Bildad antwoord, en ook Zofar. - Elifas dringd aan om voortgang te maken. - Zy zoeken, uit de
kudden, 7 varren, en 7 rammen, en gaan naar Hiöb. - Zy erkennen by Hiöb
schuldt, - vragen vergiffenis, - en zyne Voorbede by Godt. - Hiöb vergeefd hun,
en belooft zyne voorbede. - Men maakt de offerhande gereed. - Hiöb bid voor
zyne drie vrinden. - Godt neemd het aangezigt van Hiöb aan.
Na dit algemene voorbeeld bespreek ik nog een viertal passages, waarin iets aan de hand
is dat karakteristiek is voor de werkmethode of voor de opvattingen van de auteur.
1. De narratio begint met een uitwerking van Job 1:6, ‘Daar was nu een dag als de kinderen
Gods kwamen om zich voor den Here te stellen, dat de satan ook in het midden van hen
kwam’. In een kanttekening geven de Statenvertalers daarbij aan, dat met ‘de kinderen
Gods’ de Engelen worden bedoeld. De samenkomst moet dus in de hemel worden gedacht,
waar ook Satan blijkbaar toegang heeft. Dat was echter voor Lagendaal kennelijk een
onaanvaardbare gedachte, en daarom baseerde hij zijn uitwerking op een andere interpretatie.
De dag, waarom het gaat, is bij hem Gods rustdag: de Sabbath. Op die dag komen Zijn
kinderen - niet de Engelen, maar het ‘kleen getal van ware godgetrouwen’ dat er na de
zondeval op aarde nog te vinden is - bijeen om zich te bezinnen op hun ‘zonde en 's Hemels
liefde’ (blz. 9). Onder hèn is het dat Satan zich mengt, om te trachten juist op die dag iemand
7
tot zonde te verleiden. Vanuit Zijn hemel - waar óók de rustdag wordt gevierd - ziet God
hem aan het werk, en Hij zendt de aartsengel Michaël naar de aarde om hem vóór Zijn troon
te voeren: ‘Daar stond hy trillende, met toegeschroeide blikken’ (blz. 13), en ‘Gods
Rechtvaardigheidt vraagd den Satan rekenschap van zyne daden af’ (marginale samenvatting
op blz. 13). Daarmee begint dan het gesprek tussen God en Satan, waarin zij overeenkomen
de vroomheid van Job op de proef te stellen. - Als aan het begin van het vierde boek de
tweede ontmoeting tussen God en Satan beschreven wordt (Job 2:1-6), gaat Lagendaal
opnieuw van deze interpretatie uit.
2. In de boeken III en IV beschrijft Lagendaal, hoe Satan de ene verwoede poging na de
andere doet om Job tot verzet tegen zijn lot en tot opstandigheid tegen God te brengen.
‘Doch Hiöb slaat hem af’ (marginale samenvatting op blz. 71). De climax van deze strijd
wordt bereikt, als Job met zweren overdekt op zijn as-hoop zit. Dan speelt Satan zijn laatste
troef uit. Hij ‘herschept zich in een' Engel des Lichts, gaat naar Hiöb, en beklaagd hem’
(marginale samenvatting op blz. 94): hij heeft door zijn vroomheid en goede werken zeker
toch beter verdiend? Maar Job doorziet hem in zijn schijngestalte: ‘Sta af, vervloekte Geest,
(is Hiöbs tegenreden) // Wat geeft gy eenen glimp aan veel werkheiligheden? // Raadt gy
die aan? Gy zyt een schepsel, vol bedrog. // [...] // Maar geen werkheiligheidt ontsluit de
hemelpoort. // [...] // Sta van my, Satan! die zoo spreekt, is uit de hell’ (blz. 95). Met deze
afwijzing is de nederlaag van Satan tegenover Job definitief.

7

Lagendaal beschrijft die viering min of meer als een eredienst van de Engelen-‘gemeente’:

Het driemaal heilig werd, met waren hemelvall',
Van heilge Cherub- en volzaalge Seraftongen,
Den hoogsten Sceptervoogd' eenstemmig toegezongen.
De posten daverden: de dorpels beefden zelf.
De wanden klonken van het hemelsch hofgewelf,
Door 't vlekloos dreunen van de godgewyde galmen
Der hooge hallels, en schelklinkende Englenpsalmen.
(blz. 10)
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Deze episode doet ons beter begrijpen, hoe Anna van der Horst er in De gevallen
van Ruth toe kon komen, het Bildad als schuld aan te rekenen dat hij het bedrog
van de helse geest Trotzheid niet doorzag, toen deze hem in de gedaante van
8
een Engel des Lichts kwam opzetten tegen Ruth. Men ging er in haar tijd kennelijk
van uit, dat het geloof immuun maakt voor de bedriegerijen van de duivel. Als
Bildad werkelijk vroom was geweest, zoals Job, dan zou hij evenals deze hebben
geweten: ‘die zoo spreekt, is uit de hell'’.

3. Wanneer de standvastigheid van Job's geloof ontwijfelbaar is gebleken en God hem
dubbel teruggeeft wat Hij hem ontnomen had, is er in het Bijbelboek geen plaats meer voor
Satan. Hij heeft in het verhaal zijn rol gespeeld en verschijnt in de eindfase daarvan niet
meer ten tonele. - Lagendaal echter heeft er behoefte aan gehad, ook op dit punt de
geschiedenis van Job tot een duidelijke afronding te brengen. Aan het begin van zijn twaalfde
Boek laat hij Satan nogmaals door Michaël vóór de troon van God dagvaarden, om openlijk
zijn nederlaag te erkennen en zich te laten striemen door Gods toorn en spot. Niet minder
dan 354 regels heeft hij voor deze episode nodig (blz. 262-274)!
9
4. Voor Lagendaal was het verhaal van Job ‘eene ware Geschiedenis’. Hij ziet de
hoofdpersoon als een soort Aartsvader, en dat brengt hem ertoe diens sterven omstandig
uit te werken tot een voorbeeld van vroom verscheiden voor alle gelovigen. Het Bijbelboek
vermeldt slechts kort en zakelijk: ‘En Job stierf oud en der dagen zat’ (Job 42:17). Wat
Lagendaal daarvan heeft gemaakt, valt af te lezen uit zijn marginale samenvattingen op blz.
282-286: ‘Hiöb ontbied zyn nakroost by zich, en spreekt het stervende aan, gevende zyne
laatste bevelen, - en vermaningen. - Hiöb verlangd naar ontbinding, en staat aan de aarde
los: - betuigd tegen zyne nakomelingen, en - neemd van hun afscheidt. - Hiöb geeft eenen
doodsnik. - ziel en ligchaam stryden over de scheiding'. - Het Vrouwezaadt komt der ziele
ter hulpe, en brengd haar voor zynen troon'. - Hiöb is dood, - en word begraven’. - In de
gemaniëreerde beschrijving van Job's doodsstrijd valt de rol op, die Lagendaal daarbij aan
Christus (‘het Vrouwezaadt’) heeft toegekend. Wanneer de ziel het lichaam wil verlaten,
houdt het hart (de drager van het aardse leven) haar tegen:
Straks ryst 'er een gevecht! De ziel wil vluchtig henen,
Om zich met haren God' en Schepper te verëenen.
Het hart weerhoud haar, en zy komen tot den strydt.
Zy worstelen tesaam heelsterk, en langen tyd'.
5 Het Vrouwezaadt beschouwd zyn Bruidt, van uit den hoogen.
Het ondersteund haar, door den arm van 't Alvermogen,
En voerd haar over tot den gloryzetel van
Haar Uitzicht, hare Hoop', haar' Bruidegomm' en Mann'.
Schaars voeld het hart, dat Godt die banden heeft gescheijen,
10 Of 't snikt nog tweemaal, als ten kenmerk van zyn schreijen.
Het gild der ziele als na...
(blz. 285-286)

Ook Job wordt dus door de auteur verondersteld deel te hebben gehad aan de
vóórwetenschap omtrent de Verlosser, zoals wij die reeds door Sels en Anna van der Horst
10
aan hun Oud-Testamentische geloofshelden zagen toekennen.

8
9
10

Zie boven, blz. 547.
Zie boven, blz. 572.
Zie boven, blz. 527 en 543-544.
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De berijmde boeken
Bij zijn berijming van de ‘samenspraken’ in de boeken V t/m X stelde Lagendaal zich ten
doel, zo dicht mogelijk bij de letterlijke Bijbeltekst te blijven om theologische en exegetische
11
problemen te vermijden. Natuurlijk is deze onder zijn handen wat uitgedijd. Het is nu
eenmaal niet mogelijk proza op rijm te brengen zonder dat metri causa regels worden
opgevuld en er rimae causa wordt herhaald of uitgeweid. Als men daarvan uitgaat, moet
men erkennen dat Lagendaal inderdaad in zijn opzet is geslaagd. De oorspronkelijke tekst
laat zich in zijn berijming zonder moeite terugvinden. Zorgvuldig heeft hij namelijk van
Bijbelvers tot Bijbelvers de sleutelwoorden gehandhaafd, al is meer dan eens merkbaar dat
dit hem voor problemen heeft gesteld. Verder blijkt hij dankbaar gebruik te hebben gemaakt
van de kanttekeningen waarin de Statenvertalers de tekst toelichten, terwijl zijn marginale
samenvattingen vaak ontleend werden aan de argumenta die zij boven elk hoofdstuk hebben
geplaatst. Op deze manier is hij tot een berijming gekomen die er betrouwbaar uitziet, al
zullen de stijve regels en de moeilijk verstaanbare plaatsen, waarop hij in zijn Voorbericht
doelt, ook wel eens moeten camoufleren dat hij op een bepaald punt de Bijbeltekst niet
helemaal begrepen heeft. - Maar betrouwbaar is niet hetzelfde als mooi! Dichterlijke bezieling
moet men in het resultaat van Lagendaal's even moeizame als verstandelijke rijmwerk niet
zoeken.
Een enkel voorbeeld kan ter illustratie van dit alles volstaan. Het is ontleend aan Boek V
en bevat een gedeelte uit Job's vervloeking van zijn geboortedag. Om vergelijking met de
Bijbeltekst te vergemakkelijken, laat ik de corresponderende perikoop voorafgaan.

Job 3:4-7. Die dag zij duisternis; dat God naar hem niet vrage van boven; en dat
geen glans over hem schijne. // Dat de duisternis en des doods schaduw hem
verontreinigen; dat wolken over hem wonen; dat hem verschrikken de zwarte
dampen des dags. // Die nacht, donkerheid neme hem in; dat hij zich niet
verheuge onder de dagen des jaars; dat hij in het getal der maanden niet kome.
// Zie, die nacht zij eenzaam; dat geen vrolijk gezang daarin kome.
Lagendaal heeft daar 16 regels voor nodig. Vooral de laatste vier laten zien, hoe de tekst
kan uitdijen ter wille van een rijmwoord.
‘O! dat diezelve Dag bedekt zy met den duister,
En nimmer uit Gods troon' bestraald moog' zyn, met luister!
Dat Godt nooit naar hem vraag'! dat licht noch gloryglans
Hem ooit omschenen houde, uit 's Hemels hoogen transs'!
5 O! dat doodsschaduwen en dikke duisternissen
Hem steeds ontheiligen, en doen zyn reinheidt missen!
Dat wolk op wolk hem steeds bedekk'! dat zwarte damp
Des daags hem houd' verschrikt, en dreig' met fellen ramp'!
O! dat die zelve nacht, door donkerheidt en lyden
10 Ware ingenomen! Dat hy zich nooit in de tyden
Des Jaars verheuge! Dat hy nooit gerekend waar',
In 't wentelend getal der maanden van het Jaar!
O! dat hy eenzaam zy voorältoos en verlaten!
Dat geen gerei, in hem gehoord worde, op de straten!
15 O! dat geen bly gejuich, of liefelyk gezang
12
In hem gehoord word'! Dat hy sta in yzren prang' !
(blz. 104-105)

11
12

Vgl. wat hij daaromtrent zegt in zijn Voorbericht (hierboven, blz. 572).
prang': boei.
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Volledigheidshalve vermeld ik nog dat de enige uitbreiding van enige betekenis, die in deze
boeken te vinden is, de neerdaling van God betreft om Job te antwoorden: ‘Daarna
antwoordde de Here Job uit een onweder en zeide’ (Job 38:1). In dit Bijbelvers schuilen
geen exegetische problemen en dus waagde Lagendaal zich hier aan een merveilleuse
beschrijving van het vermelde feit. Die poging is overigens uitgelopen op een mislukking,
zoals uit de hieronder geciteerde regels afdoende blijkt, met name uit de vierde:
De lucht van allen kant' ontvlamd, vol duisterheid',
Getuigd eene aankomst van de hoogste Majesteit'.
De weereldt schynd in nood', en 't uiterst uur gekomen.
Het menschdom beeft, en heeft een' naren dag te schromen.
5 't Is rontöm aaklig, en met alle vreeze omzet.
Zelfs den stouthartigsten word thans de moedt verplet.
Hy beefd, gelyk een riet, dat, van den wind', bewogen,
Tot wederstand' in zich ontdekt geen 't minst vermogen.
(blz. 216)

In deze vlammende duisternis nadert God om tot Job te spreken.

Conclusie en evaluatie
De Hiöb kan niet anders dan een grandiose mislukking worden genoemd. Het ging vèr boven
de kracht van Jan Lagendaal een zo moeilijk Bijbelgedeelte als het Boek Job op enigszins
adaequate wijze dichterlijk te bewerken. Het feit dat hij dit deed in de vorm van een epos,
is daarvoor al een aanwijzing. Het verraadt namelijk, dat voor hem het zwaartepunt lag in
de lotgevallen van Job, terwijl deze in het Bijbelboek slechts een noodzakelijke omraming
zijn voor de samenspraken. Op grond daarvan kwam hij tot zijn eerste fout: van die lotgevallen
maakte hij een breed-uitgewerkte zelfstandige geschiedenis, die náást de samenspraken
staat in plaats van daarin te culmineren. Die fout leidde tot een tweede. In deze geschiedenis
liet hij Job, nog vóór het begin van de samenspraken, een definitieve overwinning op Satan
13
behalen door al diens pogingen af te slaan hem tot afval van God te brengen; door deze
eigenmachtige toevoeging verliezen de daarop volgende gesprekken hun functie en zin als
kern van het verhaal.
In het Bijbelboek begint de eigenlijke beproeving van Job pas met de
samenspraken, en helemaal zonder kleerscheuren komt hij er niet af. Als zijn
drie vrienden hem voorhouden dat hij een groot zondaar moet zijn, omdat God
hem anders niet zo zwaar zou straffen, houdt hij terecht zijn onschuld staande,
maar - zoals de Kanttekenaren van de Statenvertaling het in hun Inleiding op
Job formuleren - ‘intussen kan men niet ontkennen dat hij, door de onbeleefde
en ontijdige lasteringen zijner vrienden getergd zijnde, bij wijlen met zulken
eerbied van God, van zijn regering en oordelen, niet gesproken heeft, gelijk het
wel betaamde’. Wanneer deze redetwist tot niets leidt, neemt Elihu het woord:
jonger, maar wijzer dan de drie vrienden. Hij verwerpt hun standpunt, maar berispt
14
ook Job ‘omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God’ (Job 32:2b). In zijn
uitlatingen had hij met God getwist, alsof Deze ‘hem ongelijk deed, hem zo
hardelijk straffende en de reden daarvan hem

13
14

Zie boven, blz. 576, sub 2.
De Kanttekenaren lichten dit aldus toe: ‘Dat had Job niet uitdrukkelijk gezegd, maar Elihu besloot
dit hieruit, omdat Job met God gelijk in proces wilde treden, en meer bezig was met zijn oprechtheid
te verdedigen dan Gods wijsheid en gerechtigheid de eer te geven’.
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verborgen houdende’. Die gedachte is zonde; Job had er geen ogenblik aan
mogen twijfelen ‘dat God in het straffen niemand ongelijk doet en van zijn doen
niemand gehouden is rekenschap te geven’ (beide citaten uit de Inleiding van
de Kanttekenaren). Deze opvatting wordt bevestigd in het antwoord, dat God-zelf
uit het onweer op de klachten van Job geeft. En Job - nog altijd midden in zijn
ellende - erkent dat hij onbezonnen over God gesproken heeft: ‘Daarom verfoei
ik mij, en ik heb berouw in stof en as’ (Job 42:6).
De derde fout van Lagendaal was, dat hij voor de samenspraken een andere bewerkingswijze
koos dan voor de geschiedenis van Job: een berijming, zo letterlijk en onpersoonlijk als
mogelijk was. Daardoor plaatste hij ook formeel de samenspraken buiten zijn eigenlijke epos
15
en bekrachtigde hij als het ware de twee-deling van zijn stof. De mededeling in het
Voorbericht, dat hij de berijming koos als middel om zich buiten de vele meningsverschillen
inzake de interpretatie te kunnen houden, is ongetwijfeld wel juist; maar stellig speelde
daarbij tevens een rol, dat hij de samenspraken niet voldoende begreep om zich aan een
vrijere bewerking te kunnen wagen.
In Boek XI vat Lagendaal, na zes boeken berijmde samenspraken, zijn zelfstandige
bewerking van Job's geschiedenis weer op. Hij begint deze voortzetting met diens
schuldbekentenis na zijn bestraffing door God. Daarbij haalt hij weer even breed uit als in
zijn eerste vier boeken; de enkele Bijbelverzen (Job 42:1-6) groeien bij hem uit tot 143 regels
(blz. 238-244). Bij dit begin maakte hij echter opnieuw een fout: de vierde. De
schuldbekentenis van Job is diens antwoord aan God en behoort als zodanig nog steeds
16
tot de samenspraken. Zij is slechts begrijpelijk en zinvol als het eindresultaat daarvan. Door
terug te schakelen naar de verteltrant van zijn eerste vier boeken nodigt Lagendaal zijn
lezers echter als het ware uit, ze los te zien van de voorafgegane berijmde gesprekken.
Ongetwijfeld zullen die lezers Bijbelvast genoeg zijn geweest om desondanks de situatie te
begrijpen, maar structureel is er hier iets niet in orde. En die onregelmatigheid wordt
geaccentueerd door de nadruk, die de auteur met zijn uitbreiding op de boetedoening van
Job heeft gelegd.
Tegenover deze vier ernstige fouten staat geen poëtische bezieling, die ze geheel of
gedeeltelijk kan doen vergeten. Weliswaar beschikte Lagendaal over de nodige
verbeeldingskracht en een klein dichterlijk talent - dat blijkt vooral uit de verhalen van de
eerste drie Jobsboden aan het einde van Boek II -, maar die waren niet opgewassen tegen
de onmogelijke taak die hij zich had gesteld: de epopisering van een Bijbelverhaal, dat zich
daartoe niet leende en dat hij bovendien niet in al zijn onderdelen begreep.
Toch heb ik in de eerste zin van mijn Conclusie en evaluatie het woord ‘grandioos’ niet
helemaal in ironische zin gebruikt. Er is inderdaad iets indrukwekkends in de manier, waarop
de auteur uit eerbied voor zijn gewijde onderwerp - dat blijkt uit het Voorbericht - ondanks
alle moeilijk- en onmogelijkheden zijn werk voortzette tot het einde toe. Ondanks de literaire
mislukking gaat daar toch iets van uit.

15

16

In de Hebreeuwse tekst zijn de omramende gedeelten in proza gesteld en de samenspraken in poëzie.
Men mag betwijfelen, of Lagendaal dit geweten heeft. In ieder geval echter kan het niet als verklaring
gelden voor zijn twee-deling van de stof door uitbreiding en opwaardering van het kaderverhaal. Het
onderscheid in het Hebreeuws onderstreept juist, dat dit laatste ondergeschikt is aan de samenspraken.
Het Hebreeuws geeft dit antwoord dan ook in poëzie. Het omramende proza begint pas weer met Job
42:7.
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§ 3. Petite Histoire van de ‘Zoografia’
Omstreeks de jaarwisseling van 1773 naar 1774 zag te Rotterdam een omvangrijk dichtstuk
het licht, dat op het titelblad werd aangekondigd als:
Zoografia, // in // XII boeken, // door het // Kunstgenootschap // Prodesse canendo.
// vignet // Te Rotterdam, // By Bennet en Hake, // MDCCLXXIII.
17

Het boek is vrij royaal uitgegeven in quarto-formaat en telt ruim 400 bladzijden eigenlijke
tekst, ingeleid door een ongepagineerd voorwerk van 16 bladzijden. Dit voorwerk omvat een
‘Vooräfspraak des Genootschaps, aan den onzydigen Lezer’ (6 blzz.) en de ‘Naamlyst der
tegenwoordige Heeren Leden des Genootschaps’ (10 blzz.)
Gezien de toenemende kennis van het Grieks in de 18de eeuw zal de ietwat cryptische
titel voor ontwikkelde lezers geen moeilijkheden hebben opgeleverd. Zij zullen er het Griekse
woord Ζωγραφία in herkend hebben: ‘Schilderkunst’ - al werd deze pretentieuse variant op
het gebruikelijke Pictura misschien niet algemeen gewaardeerd. Ook de vermelding van
een dichtgenootschap als auteur vormde op zichzelf geen probleem. Men wist wat daaronder
moest worden verstaan. De tekst van een (of enkelen) der leden was dan in een reeks
samenkomsten zó grondig besproken, verbeterd, gewijzigd en geschaafd, dat het resultaat
inderdaad als werk van het gehele genootschap kon worden beschouwd.
In dit geval ging het om een nieuw genootschap, dat zich met de Zoografia als zijn eerste
publikatie in de wereld der letteren presenteerde. In de Vooräfspraak - zonder ondertekening,
maar gedateerd ‘Uit ons Genootschap, den 17den der Wintermaande, MDCCLXXIII’ - wordt
meegedeeld, dat het op 17 juli 1772 was opgericht ter ‘Broederlyke oefening in de edele
Dichtkunde, wel eerst in onze Moedertale alleen, maar nu ook in de Latynsche, en in de
Beschaving' der Nederduitsche Tale, met uitzicht om jaarlyks zoowel van onzen Dicht- als
Letterkundigen arbeid' proeven in het licht te geven’. Met het oog op dit laatste was alles op
alles gezet om deze eerste bundel nog vóór het einde van 1773 te doen verschijnen. Het
grote aantal leden, dat de daarop volgende ‘Naamlyst’ vermeldt - onder hen zijn de
predikanten quantitatief sterk vertegenwoordigd - dient mede om te doen uitkomen hoe
belangrijk het jonge genootschap al is. Als Administrateur daarvan staat genoemd: [Jan]
Lagendaal.
Voor zover wij op een contemporaine bespreking mogen afgaan, was het vooral de
dichtgenootschappelijke herkomst van de Zoografia, die de tijdgenoten verbaasd en geschokt
heeft. Van een letterlievend gezelschap, dat voor het eerst met een bundel in de openbaarheid
trad, mocht serieus werk worden verwacht, behoorlijk doordacht en ambachtelijk verantwoord.
En daarvan was volgens de beoordelaar van de Hedendaagsche Vaderlandsche
18
Letter-oefeningen van 1774 bij de Zoografia geen sprake. Zelfs genologisch liet dit dichtstuk
zich niet nauwkeurig bepalen. Het meest leek het nog op een allegorisch epos:
eene soort van Zinnebeeldig Heldendicht, of Zinnebeeldige Leevensbeschryving
der Schilder-Koninginne Zoografiä; welker geboorte, opvoeding, min-

17
18

Ik maakte gebruik van het exemplaar in de Universiteits-bibliotheek van Amsterdam (signatuur: 754 G
1).
Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen, derde deel, eerste stuk (Amsterdam 1774), blz.
181-187.
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naary, huwelyk, en verdere steeds zegenpraalende verrigtingen, in XII Boeken,
in Heldenvaarzen opgezongen worden, (blz. 181)
Op grond van zijn zonderlinge opzet kan men dit werk merkwaardig noemen, misschien
zelfs ‘het eenigste in die soort’:
doch de uitvoering is langwylig, de styl ongelyk, veel al zwellende of kruipende,
en de Versificatie, of de schikking van 't Maatklankige, niet zelden gedwongen,
of styf. (blz. 181)
Om de lezer van dit alles een indruk te geven, laat de kritikus op de toen gebruikelijke wijze
- uitvoerig vertellend en met talrijke citaten - de inhoud van het eerste Boek volgen; de
ironiserende toon, waarop hij dit doet, is onmiskenbaar. Van verdere bespreking ziet hij af:
de rest is ‘in schikking en taal eenstemmig, des men uit deeze staaltjes vry wel over 't geheel
19
kunne oordeelen’ (blz. 186).
De beoordelaar eindigt met te wijzen op wat voor hem onbegrijpelijk is: de uitgave van dit
minderwaardige werk door een dichtgenootschap. Prodesse canendo heeft bepaald niet
gehandeld ‘volgens het bekende Spreekwoord: het beste beentje voor: want, dan zou men
Monsters baaren; ten minsten deeze Eersteling ziet 'er al heel misselyk uit’ (blz. 186-187).
En zijn laatste woord luidt: ‘de Afgifte van dit Stuk blyft by ons als nog een Raadzel’ (blz.
187).
Gelukkig behoefde het niet bij deze onbevredigende conclusie te blijven. In een post
scriptum kon de kritikus meedelen dat hij, toen zijn stuk al bij de drukker was, ‘den volgenden
Brief’ ontvangen had ‘die, zo dezelve echt is, ons Raadzel oplost’ (blz. 187).
Met die ‘Brief’ is geen persoonlijk schrijven bedoeld, maar een gedrukt pamflet van 15
bladzijden in groot quarto, onder de titel: Brief van eenen Heer aan zynen Vriend, over het
uitgekomen Werk, genaamd Zoografia. Ter oplossing van zijn ‘Raadzel’ voegde de
beoordelaar van de Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen een korte samenvatting
daarvan aan zijn boekbespreking toe:
Naar luid van dezen Brief is het Werk, genaamd Zoografia, van 't welke wy zo
even verslag gaven, als uitgegeeven op den naam van het Rotterdamsche
Kunstgenootschap, onder de zinspreuk Prodesse canendo, geheel samengesteld
door den Administrateur Jan Lagendaal. En deze heeft het zelve, zonder eenige
voorafgaande critiques van het Kunstgenootschap, spoedig ter Perse gebragt,
mitsgaders de proeven gecorrigeerd enz. zonder het Kunstgenootschap daar in
eenigzins te kennen. - Dit zo zijnde heeft men dat zeldzame Dichtstuk, met alle
deszelfs wanstaltigheden, niet toe te eigenen aan het Kunstgenootschap, als
hadde het zelve de uitgave goedgekeurd; maar alles op rekening te stellen van
den gemelden Administrateur; die, volgens deezen Briefschryver, ook alleen de
Opsteller der Voorafsprake is. (blz. 187)
Daarmee is Prodesse canendo dus gerehabiliteerd; de schuld voor het fiasco ligt uitsluitend
bij Jan Lagendaal, die schandelijk misbruik had gemaakt van zijn positie als administrateur.
Tenminste als de Briefschrijver gelijk heeft - iets waaraan de beoordelaar overigens nauwelijks
schijnt te twijfelen.

19

Dat is niet geheel juist: de ergste diepte-punten uit het werk blijven zo buiten beschouwing. Men zie
daarvoor de volgende paragraaf.
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De ‘Brief’
Een exemplaar van het bovengenoemde epistolaire pamflet bevindt zich in de Koninklijke
20
Bibliotheek te 's-Gravenhage (signatuur: 853 E 76). Het anonieme geschrift is bijzonder
fel en agressief, maar de schrijver onderscheidt zich in zoverre van de meeste pamflettisten
uit zijn tijd, dat hij in plaats van scheldwoorden een venijnige ironie als wapen hanteert. Hij
blijkt zó goed op de hoogte van kleine details, dat er nauwelijks twijfel mogelijk is of hij is lid
geweest van Prodesse canendo en als zodanig met Jan Lagendaal in conflict gekomen.
De hierboven geciteerde samenvatting, zoals die door de Hedendaagsche Vaderlandsche
Letter-oefeningen werd gepubliceerd, is volkomen correct, maar betreft slechts een deel
van alles wat de Briefschrijver in zijn pamflet over Lagendaal en diens Zoografia meent te
moeten onthullen. Hij tekent daarin de dichter als een excentrieke en bijzonder eigenzinnige
figuur die in de genootschappen en collegiën, waarbij hij betrokken was, steeds eigen macht
en voordeel nastreefde, zonder zich iets aan de mening van de overige leden te laten gelegen
liggen. Zo had hij bij de oprichting van Prodesse canendo zichzelf de naam van Administrateur
toegekend ‘en wel met rang boven de Directeurs’, hoewel hij in feite niet meer was dan ‘een
Loontrekkende Corrector, en ook de éénigste, die in het Genootschap eenigen loon trok’
(blz. 4). In zijn eigenmachtig optreden ging hij zó ver, dat hij soms brieven aan het
genootschap achterhield. Dat leidde wel tot protesten en zelfs tot het aftreden van een aantal
bestuursleden - zou de Briefschrijver één van hen zijn geweest? -, maar aan het despotisme
van Lagendaal kwam daarmee geen einde. Als dit zo doorgaat, meent de Briefschrijver, ‘is
het Genootschap vast gemortificeerd’ (blz. 9-10).
Wat de Zoografia betreft, dat werk is uitsluitend door Lagendaal geschreven ‘en wel bereids
verscheiden jaren geleden’ (blz. 11). Maar deze kon er noch in Rotterdam noch in andere
steden een uitgever voor vinden:
niemand wilde het drukken ondernemen, en vooräl niet, indien het met den
naam van den heer Lagendaal pronken moest, bewust zynde van het nadeel,
dat het debiet daar zekerlyk door lyden zoude; dewyl die naam alleen genoeg
zoude zyn, om het werk geheel buiten aftrek te houden; gelyk ten klaarsten
21
gebleken is, aan het heerlyk werk van dien vyfëndertigjarigen Poëet, genaamd
Hiöb, of den geestelyken Palmboom, in den jare 1766 uitgegeven; welk werk
niet alleen by alle regtschapen Dichters en Taalkundigen is afgekeurd, maar ook
al lange voor scheurpapier in de kleene winkeltjes gebruikt wordt; benevens
verscheidene andere vruchten van zynen dichterlyken geest. (blz. 11)
Ten einde raad had Lagendaal zijn werk aan Prodesse canendo aangeboden, ‘wordende
22
het door de Directeurs en gewoone Leden als zoodanig geäccepteerd, in die suppositie,
dat het zelve, volgens de wetten van het Genootschap, aan hen zoude

20

De volledige titel luidt:
Brief // van eenen Heer, // aan zynen // Vriend, // Over het uitgekomen Werk, genaamd //
Zoografia, // in XII. boeken, // door // Jan Lagendaal; // Doch uitgegeven op den naam van
het // Kunstgenootschap, // Prodesse canendo, // Te Rotterdam, // Kunnende dienen tot eene
noodzakelyke Bylaag // van het voorsz. Werk. // - // Te Amsterdam, // By Ironicus Batavus.
- Op blz 15 is de Brief gedateerd: ‘A... den 1sten van february 1774.’ en ondertekend met
Prodesse canenti.

21
22

Uit een voorgaande opmerking blijkt, dat daarmee bedoeld wordt: ‘reeds 35 jaar als zodanig
optredende (d.w.z. publicerende) dichter’.
D.w.z. als een geschenk.
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worden voorgelezen, om daar op aanmerkingen te kunnen maken’. Maar die suppositie
bleek ijdel; de Administrateur verzorgde de uitgave ‘zonder het Genootschap daarïn eenigzins
te kennen’ (blz. 11).
- Natuurlijk moeten wij met deze onthullingen voorzichtig zijn. Het is er de Briefschrijver
om te doen, Lagendaal zoveel mogelijk in een kwaad daglicht te stellen. Zijn interpretaties
van diens karakter en beweegredenen dienen dan ook met een flinke korrel zout te worden
genomen. Maar de feiten, die hij meedeelt, zijn in het algemeen ongetwijfeld juist; zij waren
voor de tijdgenoten te gemakkelijk verifieerbaar om op essentiële punten niet met de waarheid
overeen te komen.
Wij mogen daarom uit het bovenstaande twee conclusies trekken, die in het kader van
deze studie niet zonder betekenis zijn. De eerste is, dat Jan Lagendaal een eigenzinnige
persoonlijkheid moet zijn geweest, die de neiging had alles en iedereen naar zijn hand te
zetten om te bereiken wat hem voor ogen stond. Dat klopt met wat wij bij de bespreking van
zijn Hiöb hebben waargenomen: hij schreef een ‘epos’ naar eigen inzicht en willekeur, zonder
meer met de regels en tradities van het genre rekening te houden dan in zijn kraam te pas
kwam, en zonder oog te hebben voor de tekortkomingen van het resultaat.
De tweede conclusie is, dat de Zoografia inderdaad op zijn naam dient te worden gesteld.
Dat wordt nog eens bevestigd door een advertentie uit de Leidsche courant van 21 april
1773, die de Briefschrijver in een noot op blz. 11 van zijn betoog citeert. Daarin kondigt de
Rotterdamse boekverkoper en uitgever Gerard Baker Jansz. de spoedige verschijning aan
van ‘Sographia, of de Schilderkonst, in twaalf Boeken, in 4to., door den heer Jan Lagendaal,
Administrator van het Kunstgenootschap Prodesse Canendo’. Deze uitgave heeft nooit het
licht gezien, en wellicht is de advertentie meer bedoeld geweest om de belangstelling van
het publiek te peilen dan als serieuse aankondiging. Hoe dit zij: afgaande op de datum,
hebben wij hier waarschijnlijk te doen met de laatste poging van Lagendaal zijn werk op
eigen naam uitgegeven te krijgen, voordat hij overging tot zijn truc met Prodesse canendo.

§ 4. ‘Zoografia’
Lagendaal stelde zich met dit werk niet minder ten doel dan een geschiedenis van de
schilderkunst, beginnend bij de schepping en eindigend in de eigen tijd, maar met een
vooruitblik naar haar voortbestaan tot de ondergang der wereld! Hij koos daarvoor de vorm
van een allegorie, wat hem verschillende voordelen bood. In de eerste plaats kon hij zodoende
de schilderkunst uitbeelden als een personificatie, en haar geschiedenis voorstellen als een
‘levensbeschrijving’ naar het model van die van de hoofdpersonen uit Bijbelse epen.
Bovendien vergemakkelijkte een allegorie de overgangen tussen historie en fictie. Ook de
eerste werd immers in een verbeeldings-vorm gegoten, zodat moeilijk viel uit te maken,
waar de Wahrheit ophield en de Dichtung begon, of omgekeerd.
Alvorens nader aan te geven, op welke manier de dichter zijn allegorie heeft uitgewerkt,
dien ik ook ditmaal in te gaan op zijn exordium, dat nog eigenzinniger en onconventioneler
23
is uitgevallen dan dat van de Hiöb.

Exordium (boek I, 122 regels; blz. 1-7):
Opnieuw laat de auteur aan de traditionele aanhef van propositio en invocatio nog een
andere ‘Inleiding’ voorafgaan. Deze telt 55 regels (blz. 1-4) en behelst een

23

Zie boven, blz. 574-575.
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verheerlijking van de ‘Verheven Dichtkunst’ die teruggaat op God, zodat de conclusie mag
luiden: ‘Al wie der Poëzy' geen schuldige eer wil geven, // Hoond zelfs uw' Schepper, ô
denkryke Schepperin!’ (blz. 4). - Dan volgt in 34 regels (blz. 4-6) de propositio, maar in de
hoogst ongebruikelijke vorm van twee allocuties. Eerst zet de dichter zijn aanspraak tot de
Dichtkunst voort om haar mee te delen dat hij - door haar geleid - de lof wil gaan zingen van
haar zuster, de Schilderkunst, en dat hij dit met een gerust hart doet ‘Om dat ge onmidlyk
zyt gegeven van God' zelf'’ (blz. 4). Vervolgens richt hij zich tot de heldin van zijn keuze,
Zoografiä, aan wie hij belooft: ‘'k Zal uw Geboorte, Jeugdt en Huwlyk, door myn zangen, //
Als tafereelen, voor het oog der weereld' hangen’, om daarna ook haar reizen, haar kroning
en al haar roemruchte daden zó te ‘schetzen, dat ge alöm verheerlykt wordt’ (blz. 5). Daartoe roept hij in de invocatio (33 regels; blz. 6-7) de onmisbare bijstand in van de
‘geduchtste Heer der Heeren’. Uiteindelijk is het er hem om te doen, Diens grootheid te
zingen in een bepaald aspect van Zijn schepping. De allegorische vorm, waarin dit gebeurt,
is daarvoor geen beletsel:
De zinnebeelden, die ik tref, in myne zangen,
Zyn geen verboden ooft: uw Geest trad my zoo voor,
24
En wees my, by de keus der boomen, reeds dat spoor.
Uw heerlykheidt moete, uit myn Zinnebeelden groeijen!
(blz. 6)

Daarom durft de dichter bidden: ‘Loots gy my zelf, ô Godt, ter haven' heden uit! // Blyf my
op reis ook by.... // [...] // En loots gy zelf my dan ter haven weder in’. Op deze basis durft
hij ook rekenen op verhoring: ‘In deze hope, maakt myn zangtocht een begin’ (blz. 7).

Inhouds-overzicht
Het nu volgende overzicht kan slechts een zeer globale indruk geven van waar het in
Lagendaal's epos om gaat. Men houde voortdurend in het oog, dat dit méér dan 7700 regels
telt! Niet alleen zijn de vermelde punten stuk voor stuk breedvoerig uitgewerkt, maar ook de
bijzonderheden daarvan worden op hun beurt nader gedetailleerd. Als men verder in
aanmerking neemt, dat de dichter zich vaak meer laat leiden door de curiositeitswaarde dan
door de functionele betekenis van wat hij vertelt, kan men zich enigszins voorstellen, hoe
onvolledig een beknopte samenvatting moet zijn.

Boek I (narratio) (646 regels; blz. 7-40): Inleiding over de zondeval. Niet ver van het voormalig
Paradijs ligt in de vallei Rust de stad Naarstigheidt. Er wordt daar een huwelijk gesloten
tussen een zoon en een dochter uit de twee aanzienlijkste families. Als eerste kind wordt
Poiësis geboren, als tweede Zoografiä die al heel vroeg tekent met streepjes in het zand.
Haar grootouders en ouders onderwijzen haar met alle zorg; prinses Aletheiä treedt op als
haar leidsvrouw. Zij ontdekt het gebruik van krijt en houtskool. Van ver komt men haar
tekenwerk bewonderen.
Aan zijn personen geeft Lagendaal steeds Griekse of uit Griekse woorden
samengestelde namen, die allegorisch bedoeld zijn. Deze constructies zijn ech-

24

by de keus der boomen: toen Gij aan het eerste mensenpaar de keus liet tussen de boom des levens
en de boom der kennis van goed en van kwaad (vgl. Genesis 2:9 en 17). - Als ik hem goed begrijp,
bedoelt Lagendaal dat deze boomnamen zinnebeeldig zijn, zodat God reeds in het Paradijs-gebeuren
het gebruik van symbolen en allegorieën door Zijn voorbeeld gelegaliseerd heeft.
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ter niet altijd doorzichtig genoeg, mede doordat zij vaak van Latijnse uitgangen
worden voorzien. Eén voorbeeld: de ouders van de heldin heten: Rhinofeuïus
en Mimesis.

Boek II (652 regels; blz. 41-74): De dichter en zijn Zangeres - dat loopt een beetje door
25
elkaar - varen omhoog tot in de derde hemel, waar God woont. Maar God is de Onzienlijke:
daarom zal Zoografiä Hem nooit kunnen of mogen uitbeelden. De dichter krijgt opdracht
haar dit te gaan aankondigen. - Teruggekeerd op aarde, komt hij in het land van de muziek.
Daar wordt de bruiloft gevierd van Prins Psalter met Organa [= orgelkunst], waarbij ook
koningin Fysis aanwezig is. Daar vindt ‘de Dichtkunst’ Zoografiä en brengt haar Gods
boodschap over. - Tijdens het feest wordt Organa hevig jaloers op Zoografiä, omdat deze
het hof zou maken aan de bruidegom. Ruzie en verzoening. Fysis omhelst Zoografiä en
‘beloofd haar Huwelyk te zullen aanraden aan Heuretor’ (marge blz. 72).
Boek III (532 regels; blz. 75-102): Zoografiä ontwikkelt zich steeds verder in de tekenkunst.
Fysis organiseert volgens belofte haar huwelijk met Heuretor [= de vinder]. De wederzijdse
ouders stemmen toe en de huwelijksdag wordt vastgesteld.
Boek IV (652 regels; blz. 103-136): Bruiloft van Zoografiä en Heuretor. Prinses Aletheiä
voorspelt, dat uit hun huwelijk alleen geestelijke kinderen geboren zullen worden. Fysis en
andere gasten bieden als huwelijksgeschenk ‘drie gesneden slaven’ [= eunuchen] aan,
namelijk Chromätis [= kleurder?], Spongus [= uitwisser?] en Diädosis [= (kleur-)uitdeler?].
‘Het Paar gaat naar bedt, en de liefde alles in het zelve in éénsmeltende, word Zoografiä
ook de Schilderkunst’ (marge blz. 134-135):
ô Teekenmaagdt, nu zyt ge ook eene Schildervrouw!
Blyf lang de Glory van der Kunsten Hoofdgebouw!
(blz. 136)

Boek V (652 regels; blz. 137-170): Heuretor ‘vindt’ de schilderstukken en Zoografiä realiseert
ze. Zo schilderen zij samen een bloemhof. De Raad verheft hen daarvoor in de adelstand
en hangt het kunstwerk in de tempel. Nu is een landschap aan de beurt. Maar Zoografiä wil
eerst gaan reizen om nieuwe indrukken op te doen. Heuretor en zij besluiten naar Italië te
gaan. De ‘Raad bouwd voor hun een schip, en rust het uit’ (marge blz. 168).
Boek VI (652 regels; blz. 171-204): Beschrijving van de reis: Indische Oceaan, Rode Zee,
Middellandse Zee, de Tiber op, naar Ardea. Daar schildert Zoografiä ‘eene Lente’ (marge
26
blz. 183) en krijgt zij haar eerste leerlingen. In de nabijheid wordt door Romulus Rome
gebouwd, en ‘Zoografiä schilderd die bouwing’ (marge blz. 191). Haar school breidt zich
ook uit naar Griekenland. Daarheen wijkt het schilderspaar dan ook uit, als Ardea door Rome
met oorlog wordt bedreigd. In Athene ‘word ook eene hooge School opgericht’ (marge blz.
201). Maar opnieuw wordt Zoografiä door oorlog verdreven, ditmaal door die tussen Athene
en Sparta.

25
26

Vgl. 2 Corinthiërs 12:2.
Daarmee gaat de voorzegging van Prinses Aletheiä in vervulling:

Zy zag nu, 't geen haar op heur bruiloft' was voorzegd,
Kunstkinders groeijen, maar geen kinders uit haar' Echt'.
(blz. 195)
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De tot dusver zuiver fictieve allegorie krijgt hier het begin van een historische inslag. Maar
de dichter gaat daarbij onzorgvuldig te werk. Hoe konden Zoografiä en Heuretor per schip
van de Rode de Middellandse Zee bereiken? En Ardea lag niet aan de Tiber, die hij hen
laat opvaren om er te komen. Waarom trouwens Ardea als éérste bloeiplaats van de
schilderkunst in Europa?

Boek VII (620 regels; blz. 205-236): Het Schilderspaar wijkt uit naar Egypte en vestigt zich
in Memphis. Dank zij Heuretor ontdekt Zoografiä daar het schilderen op doek. ‘Italië en
Griekeland zenden leerlingen, om die Kunst te leeren’ (marge blz. 229). De roem van de
‘Groote Kunstvorstin’ neemt steeds toe, en de dichter sluit zijn boek met haar toe te zingen:
Gy zit van rontöm op verheven glorywielen.
Gy ziet Itaalje, Egipte en Grieken, voor u knielen,
Terwyl het Oostersch -, uw Geboortelandt, den dag
Nog jaarlyks vierd, waar op uw oog het licht eerst zag.
(blz. 236)

Boek VIII (652 regels; blz. 237-270): Necho, de gunsteling van Farao, doet oneerbare
voorstellen aan Zoografiä en blijft haar belagen. ‘Zy besluit het ryk te verlaten’ (marge blz.
242) om terug te keren naar Griekenland, waar nu onder Alexander de Grote de kunsten
bloeien. Deze bereidt haar en haar man een grootse ontvangst en kroont hen zelfs tot
koningin en koning. De Schilderkoningin van haar kant ‘Bezorgd de stichting van een
weereldschilderschool’ (blz. 269).
Boek IX (652 regels; blz. 271-304): De schilderkunst bloeit als nooit tevoren met Apel,
27
Zeukses, Farrasius, Timent, Protogeen. Maar na de dood van Alexander raakt de kunst in
verval en het koninklijke Schilderspaar wijkt uit naar Rome:
Daar zagen ze eene Stadt, tot oorlog opgegroeid,
Korts, door de muitery, al byna uitgeroeid,
28
Nu door Opimius gelyk opnieuw herboren.
(blz. 288)

Daar wordt nog groter bloei bereikt dan in Griekenland, met een climax onder Augustus.
Onder Tiberius gaat het echter mis; het Schilderspaar vertrekt weer naar Griekenland en
29
Egypte, maar overal blijkt de kunst in verval. ‘Onder Domitiäan komen zy weder te Roomen,
en tot hunnen ouden luister’ (marge blz. 299-300), die - op en neer gaande met de wisseling
30
der tijden - voortduurt tot Fokas aan de macht komt en ‘de Kunsten bederfd’ (marge blz.
31
303). Rome wordt door de barbaren veroverd en geplunderd:
Zoografiä vlucht uit de puin van 't brandend Roomen,
Met haren Egemaal'! ô Bloedstadt, dit 's uw lot!
De Kristens roepen wraak! Godt wreekt hen, door den Got!
(blz. 304)

27
28

29
30
31

Apelles, Zeuxis, Parrhasios, Timanthes, Protogenes.
Lagendaal doelt hier op de situatie omstreeks 120 v. Chr., toen de consul L. Opimius een einde had
gemaakt aan het verzet van Gajus Gracchus, de laatste van de beide broeders Gracchus, die als
volkstribuun getracht hadden ingrijpende hervormingen door te zetten.
Domitianus, Romeins keizer van 81 tot 96.
Phocas, keizer van het Oostromeinse rijk (602-610).
Zoals uit de woordspeling in de laatste regel van het citaat blijkt, doelt Lagendaal op de plundering van
Rome door de (West)goten in 410.
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Boek X (536 regels; blz. 305-332): De donkere Middeleeuwen! Zoografiä en Heuretor zwerven
rond, zonder ergens vaste voet te krijgen. Eindelijk vinden zij in Griekenland enige hoop,
met Cimabue. En dan volgt Florence, waar het Schilderspaar zich vestigt. Cimabue, daarheen
ontboden, wordt er de leermeester van Giotto. Florentijnse school. Maar ‘Nederlandt neemd
de Kunst ook aan’ (marge blz. 315) en Zoografiä vertrekt dus daarheen: naar Maaseik, waar
Hubert, Jan en Margreet van Eyck wonen. Jan doet belangrijke ontdekkingen; hij vindt een
vanzelf opdrogend vernis en de olieverf. Met deze nieuwe vindingen vertrekt het Schilderspaar
weer naar Italië om ze daar en in Griekenland bekend te maken. Terugkeer naar Nederland,
waar de moderne schilderkunst ontstaat, die door Zoografiä ook naar Italië wordt gebracht.
Florentijnse, ‘Roomse’, Nederlandse, Venetiaanse school. Namen van beroemde schilders,
ordeloos door elkaar heen. Maar ‘in Neerlandt is de Kunst het grootst’ (marge blz. 331).
Boek XI (744 regels; blz. 333-370): ‘Monstering van nog meerdere Schilderen overäl’ (marge
blz. 333), even systeem- en ordeloos als in boek X, zij het met een tendens tot langzame
verschuiving naar de 18de eeuw. - De dichter woont ‘in de algemeene school’ een college
van Zoografiä bij, waarin zij de grondbeginselen van haar kunst uiteenzet in 470 regels! (blz.
347-370).
Boek XII (632 regels; blz. 371-403): De Schilderkoningin bezoekt de dichter om het einde
van zijn gedicht te horen. Vergelijking tussen Zoografiä en Pooiësis: beiden zijn even groot.
Lof van Adriaan van der Werff (1659-1722): de Kralingse molenaarszoon, die om zijn kunst
door Johann Wilhelm van de Paltz in de adelstand werd verheven. In het algemeen wordt
de Schilderkunst meer geëerd dan haar zuster, de Poëzie. Zij zal blijven bestaan tot het
einde der wereld, wanneer al het concrete en uitbeeldbare verdwijnt. - De dichter besluit
zijn werk met een dankbetuiging aan God voor de voltooiing: ‘... en 't is alleen uw zegen: //
Dat ik zoogroot een webbe afweven mogt' in zang’ (blz. 401).

Notities bij de inhoud
Ook hier is beperking onvermijdelijk. Ik kan slechts de voornaamste punten aangeven, die
naar mijn mening opmerking verdienen.
1. De uitdagende afwijkingen van de epos-traditie, die Lagendaal zich in het exordium
heeft veroorloofd, zijn ongetwijfeld vooral bedoeld om de aandacht te trekken. Het resultaat
is te excessief en te weinig poëtisch om de lezers voor de dichter te kunnen winnen, al kan
niet worden ontkend dat het behoorlijk in elkaar zit en van vindingrijkheid getuigt.
2. Evenmin als in de Hiöb is er sprake van een begin mediis in rebus. Lagendaal grijpt
integendeel zó ver terug als maar enigszins mogelijk is: tot de oertijd na de zondeval. In die
oertijd laat hij overigens allegorie en ‘werkelijkheid’ wonderlijk door elkaar lopen. De grens
tussen menselijke en zinnebeeldige figuren valt nauwelijks te trekken. De ouders en
grootouders van Zoografiä zijn sterfelijke ‘Adamieten’, al hebben hun namen figuurlijke
betekenis; zij zelf is echter een allegorie, onsterfelijk zolang de wereld bestaat. Ook haar
leidsvrouw, Prinses Aletheia, is enkel zinnebeeld. Toch vertelt de dichter van haar, dat zij
in het Paradijs met Zoografia's grootvader Anchinoüs [= de scherpzinnige] verloofd was
geweest, maar van een
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huwelijk had afgezien toen deze na de val van Adam een zondig mens was geworden. Lagendaal wil het altijd té mooi maken!
3. Het epos is tweeledig, in zoverre de allegorie eensdeels op fictie, anderdeels op de
historie berust. En zoals in de Hiöb de dichter op zijn best was waar hij zijn verbeelding vrij
spel kon laten, zo is dat ook hier het geval. De louter fictieve boeken - de eerste vijf - zijn
het best uitgevallen. De boeken VI tot en met VIII hebben een kleine historische inslag, die
weliswaar nog te zwak is om de fantasie van de dichter aan banden te leggen, maar toch
al enigszins remmend werkt. In de boeken IX tot en met XI tenslotte domineert de historie,
en naarmate Lagendaal met meer namen en feiten te doen krijgt, schiet hij hopelozer tekort.
Het ontbreekt hem ten enenmale aan het vermogen (en de kennis?) om zijn gegevens te
ordenen, ontwikkelingen en samenhangen aan te geven, het belangrijke te onderscheiden
van het bijkomstige. In boek XI - het dichtst bij de eigen tijd - komt hij ook voor de Nederlandse
school zelfs niet verder dan een eindeloze opsomming van namen, ordeloos door elkaar
heen naar tijd, plaats (Noord- of Zuid-Nederland) en betekenis, meermalen met herhaling
van eenzelfde naam, soms met kleine onjuistheden: een comble van onmacht en
33
onhandigheid.
4. Aan de boeken I tot en met V, waarin over de jeugd, de eerste successen en het huwelijk
van Zoografia wordt verteld, kan een zekere levendigheid niet worden ontzegd. Het kennelijk
pleizier van de dichter in zijn fantasieën verleent aan zijn verhaal soms zelfs een naïeve
charme. Maar het leidt er tevens toe, dat hij zich verliest in veel te uitvoerige beschrijvingen.
Daardoor wordt zijn verhaal-tempo te traag om te blijven boeien, terwijl de tekening van
optochten en feestelijkheden te weinig variatie vertoont om niet in herhalingen te vervallen.
- Een andere tekortkoming is, dat de dichter bij zijn uitweidingen de allegorische strekking
te weinig in het oog houdt, zodat hun functionaliteit in het gedrang komt of zelfs geheel
ontbreekt. Zo wordt niet duidelijk, wat in boek II het verblijf van Zoografia in het land van de
Muziek voor haar ontwikkeling als tekenares en schilderes voor betekenis zou kunnen
hebben. En de even plotselinge als ongemotiveerde jaloesie van Organa omdat zij meent
34
dat deze haar op haar huwelijksdag haar bruidegom (Prins Psalter) zou willen ‘ontvryen’,
valt zinnebeeldig helemaal niet te duiden.
5. Driemaal kent de dichter zichzelf in zijn allegorie een min of meer actieve rol toe. In
boek II krijgt hij in de derde hemel opdracht aan Zoografia de boodschap over te brengen
dat zij nooit mag trachten God uit te beelden, en voldoet hij aan deze opdracht. In boek IX
woont hij een college van de Schilderkoningin bij, en in boek XII komt zij ‘in des Dichters
çel, om het einde des gezangs te hooren’ (marge blz. 372-373). De twee laatste gevallen
zijn zonder moeite aanvaardbaar. Het college vindt plaats als de dichter aan het einde van
zijn historisch overzicht gekomen is, en wordt dus verondersteld in diens eigen tijd te worden
gegeven. Ook Zoografia's bezoek aan hem is ‘contemporain’; bovendien wordt de ‘çel’
zinnebeeldig geduid als die welke Pooiësis voor hem heeft gebouwd: zijn verbeelding dus
of zijn dicht-

32

Op blz. 29 deelt de dichter over Aletheia mee:

Zy had Anchinous welëer beloofd te trouwen,
In Edens lustpriëel, eêr Koning Adam viel;
Maar, toen zy, na den val, de vlekken in de ziel'
Haars Minnaars zag, besloot zy altoos maagdt te blyven.
33
34

Boek XII kan in dit verband buiten beschouwing blijven. Als afsluiting heeft het eerder een laudatief dan
een episch karakter.
Rimae causa maakt Organa daarvan een sterk werkwoord: ‘Word, op de Bruiloft' zelf, myn Man aan my
ontvreden?’ (blz. 66).
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werk. - Daarentegen is de hemelse opdracht in boek II structureel niet verdedigbaar. De
voorstelling als zou de dichter persoonlijk bij een gebeurtenis uit de oertijd betrokken zijn
geweest, is ook in deze allegorische context onzinnig. De poging van Lagendaal dit te
verdoezelen door zich min of meer te verschuilen achter zijn Zangeres doet daar niets aan
af; ook deze speelde immers geen actieve rol in het verleden dat zij bezingt!

Mogelijke bronnen
De (elementaire) klassieke vorming van Jan Lagendaal bracht mee, dat de geschiedenis
van de Oudheid hem, althans in grote lijnen, voor ogen stond. Daarvan heeft hij in de boeken
VI tot en met IX gebruik gemaakt. Dat hij met het oog daarop zijn historische kennis nog
eens zou hebben opgefrist, lijkt mij echter niet waarschijnlijk; daarvoor gaat hij te globaal te
35
werk en springt hij te arbitrair zowel met namen als feiten om.
Daarentegen heeft Lagendaal stellig een aantal geschiedenissen van de schilderkunst
geraadpleegd, zoals die in zijn tijd bestonden in de vorm van verzamelde
schilders-biografieën. De oppervlakkige en rommelige manier, waarop hij zijn gegevens
verwerkte, maakt het echter moeilijk met zekerheid zijn bronnen aan te wijzen. Naar ik meen,
heeft hij in ieder geval Het Schilder-Boeck van Carel van Mander gekend en als basis gebruikt
voor zijn schets van Zoografia's ontwikkeling in de Oudheid en de vroege Renaissance,
36
zowel in Italië als in de Nederlanden. Voor de 17de en 18de eeuw kon hij beschikken over:
Arnold Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlandsche Kunstschilders en
Schilderessen (3 delen, Amsterdam 1718-1721, herdruk 's-Gravenhage 1753); Johan van
Gool, De Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
('s-Gravenhage 1750); Jakob Campo Weyerman, De Levens-beschryvingen der
Nederlandsche Konst-schilders en Konst-Schilderessen (3 delen, 's-Gravenhage 1729, met
een posthuum 4de deel: Dordrecht 1769). Mijn indruk is, dat hij inderdaad aan deze drie
werken het overgrote deel van de namen heeft ontleend, die hij opsomt - wellicht met een
kleine voorliefde voor Weyerman. Overigens voegde hij ook uit eigen feitenkennis wel eens
namen toe, of had hij nog andere bronnen dan de genoemde.

De versificatie
37

De Zoografia bevestigt wat wij al uit de Hiöb hadden opgemaakt: Jan Lagendaal beschikte
over de nodige verbeeldingskracht en een spoor van poëtisch talent. Dat laatste doet zich
hier echter meer gelden in de sfeer van sommige episoden dan in de versificatie. In zijn
verzen bereikt de dichter op zijn best een gladde en oppervlakkige conventionaliteit, maar
vervalt hij ook meermalen tot stuntelig proza-oprijm; het gemiddelde fluctueert tussen deze
uitersten in. - Ik geef een merkwaardig

35
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Zo laat hij Alexander de Grote na diens veroveringstochten in Griekenland verblijven. Als na zijn dood
de kunst in verval raakt, vertrekken Zoografia en Heuretor naar Rome, waar juist de rust is weergekeerd
na de ‘muitery’ - het woord is van Lagendaal - der Gracchen. Maar tussen die beide feiten liggen in
werkelijkheid twee eeuwen. Alexander stierf in 323, de jongste Gracchus in 121 v. Chr.
Maar bij Van Mander is niets te vinden van Lagendaal's bewering, dat Cimabue uit Griekenland naar
Italië zou zijn overgekomen (zie boven, blz. 588 onder boek X)! Ik durf niet uitmaken, of het daarbij gaat
om een slordigheid, een ‘arrangement’ dan wel een ontlening - maar aan welke bron? - van de dichter.
Zie boven, blz. 580.
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voorbeeld uit het begin van boek II, waar Lagendaal tracht te beschrijven, hoe hij in de derde
hemel geconfronteerd wordt met God als de Onzienlijke:
ô Zangeres, waar heen ter vlucht'? naar 's Hemels kringen!
Vaar voort: Ik volg u rasch, in myn' bespiegelingen!
Zwyg, aarde... buk... ik vlieg het wolktapyt reeds in.
Dat is 'er door... vaar voort... Ik zie het schoon begin
5 Des derden Hemels... 'k Hoor den zang der glorykoren!
(blz. 41-42)

In de nabijheid van God wordt het hem echter te veel:
ô Zangeres, te rug!... beschouw dat kleedt...
Hier achter... 'k stamel... zit die Godt, die de eeuwen meet
In zyne vuist', verschanst': die Eeuwigöngezienen
Wien al de Koningen der Hemeltroonen dienen,
5 Is agter die gordyn bewolkt met majesteit'.
Hy is, ô ja, hy is geheel onzichtbaarheidt!
(blz. 46-47)

Boven stamelende onmacht komen deze regels niet uit!

Conclusie
De boekbeoordelaar van de Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen noemde de
38
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Zoografia ‘dat zeldzame Dichtstuk, met alle deszelfs wanstaltigheden’. Dat is een wat al
te ongenuanceerde, maar in het algemeen toch niet onjuiste karakteristiek. Lagendaal heeft
met zijn allegorische epos ver boven zijn macht willen vliegen, en zijn lot werd dan ook dat
van Icarus.

§ 5. Besluit
Literaire waarde hebben de beide dichtstukken van Jan Lagendaal niet. Maar als letterkundig
verschijnsel zijn zij te merkwaardig om in de geschiedenis van het Nederlandse epos geen
aandacht te verdienen. Zij nemen daarin overigens een aparte plaats in, buiten de context
van het eigenlijke genre: geïsoleerd door hun uitzonderlijkheid. Misschien kunnen deze
‘epen’ het best worden vergeleken met misgeboorten: difforme voortbrengsels van een niet
onbegaafd auteur, die door mateloze ambitie en zelfoverschatting tot geestelijke
onevenwichtigheid was vervallen. Aan de ene kant komen wij onder de indruk van zijn
vindingrijkheid en vooral van zijn enorme doorzettingsvermogen; anderzijds raken wij
verbijsterd door zijn onvoorstelbaar gebrek aan de meest elementaire zelfkritiek en aan
gevoel voor verhoudingen. Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat wij hier te doen
hebben met het ‘verziekte’ werk van een in geestelijk opzicht zelf enigszins verziekte dichter.
Dat geldt in het bijzonder voor de Zoografia, die overigens nog in ander opzicht de aandacht
verdient. Dit werk is namelijk het enige allegorische heldendicht, dat de
Renaissancistisch-klassicistische epiek hier te lande heeft opgeleverd. Eigenlijk zou het dus
aangemerkt dienen te worden als een unicum. Met het oog op de positieve gevoelswaarde
van dit woord geef ik echter de voorkeur aan: curiosum.
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zeldzame: vreemdsoortige.
Zie boven, blz. 582.
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Hoofdstuk XXVIII
Resumé van de derde periode
§ 1. Inleidende opmerkingen
Na de opbloei van de tweede periode maakt de ontwikkeling van het Nederlandse epos in
de derde periode op het eerste gezicht een teleurstellende indruk. Hoogtepunten als Abraham
de Aartsvader en de Gevallen van Friso zijn er niet meer; er valt slechts een weinig
genuanceerd voortsukkelen waar te nemen op lager niveau. Bij nader toezien blijkt deze
indruk echter te eenzijdig door de hoogtepunten uit de tweede periode bepaald om helemaal
juist te zijn. Wanneer wij die als uitzonderingen beschouwen en onze vergelijking vooral op
de overige epen uit dat tijdvak baseren, kan het gemiddelde peil ongeveer stationair worden
genoemd en is er zelfs eerder een kleine vooruitgang op poëtisch-technisch gebied merkbaar
dan een terugval. Bovendien is er van verminderende belangstelling voor het genre geen
sprake; het aantal verschijnende epen is integendeel groter dan ooit. Daarbij valt het op,
dat deze nog altijd voor het overgrote deel aan Bijbelse stof zijn gewijd. Onder de tien
oorspronkelijke epen, die in deze periode het licht zagen, is er slechts één met een profaan
onderwerp. - Overigens nemen deze nadere beschouwingen natuurlijk niet weg, dat inderdaad
hoogtepunten ontbreken.
In deze periode treedt voor het eerst ook de vrouw als auteur van heldendichten op. De
eer op dit punt baanbreekster te zijn geweest, komt toe aan Margareta Geertruid van der
Werken met haar Willem de IV. Dat dit werk tevens het énige profane epos uit zijn tijdvak
was, kan niet in verband met haar vrouw-zijn worden gebracht; het is een door haar orangisme
bepaald ‘toeval’.
In de voorgaande hoofdstukken heb ik tweemaal de chronologische volgorde doorbroken
door een epos te bespreken dat feitelijk tot de volgende periode behoort: de Debora van
Anna van der Horst (1769) en de Zoografia van Jan Lagendaal (1773). In beide gevallen
waren de voordelen daarvan groter dan de nadelen. De Debora is interessanter in de
ontwikkeling van de schrijfster dan in die van het genre; daarom kon dit werk het best
besproken worden in samenhang met De gevallen van Ruth. Voor de Zoografia geldt iets
dergelijks. Dit is een zó vreemdsoortig en ‘verziekt’ werk, dat het buiten de ontwikkelingsgang
van het eigenlijke epos valt. Er was daarom niets tegen, het los te maken uit zijn historische
context en te bespreken in samenhang met de Hiöb, dat in mindere mate gelijksoortige
eigenaardigheden vertoont en dus als het ware voorbereidt op het vervolg van de
ziektegeschiedenis. - In mijn overzicht van de vierde periode zal ik op de Debora en de
Zoografia terugkomen, voor zover dit nodig is om hun chronologische positie nader te
bepalen; in dit resumé blijven zij verder buiten beschouwing.

§ 2. Het Bijbelse epos
Aan het einde van de tweede periode was het nog onzeker, hoe het Bijbel-epos zich verder
ontwikkelen zou. Het aarzelde als het ware tussen de nieuwe - maar in
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wezen Vondeliaanse - richting, die Hoogvliet met Abraham de Aartsvader gewezen had, en
1
het utilistisch fundamentalisme dat in het eerste kwart van de eeuw dominant was geworden.
In 1766 is dit pleit definitief ten gunste van Hoogvliet beslist, zij het op een minder
nadrukkelijke wijze dan men zou hebben verwacht. Eigenlijk is het meer zó, dat het
fundamentalisme verloren dan dat Hoogvliet gewonnen heeft. Ofschoon deze wel degelijk
zijn navolgers had, ontstond er toch geen min of meer algemene Hoogvlietiaanse school.
Men richtte zich niet zozeer naar zijn voorbeeld als wel naar zijn uitgangspunt: het beginsel
van dichterlijke vrijheid óók ten aanzien van gewijde stof. Binnen dit beginsel was het echter
mogelijk op belangrijke punten van hem af te wijken. Een kort overzicht van de betrokken
epen doet dit alles duidelijker uitkomen.
Tussen 1744 en 1766 zagen de volgende oorspronkelijke Bijbel-epen het licht:
1748:

Gideon door Frans van Steenwijk;

1752?:

Jakob den Aartsvader door Frederik Duim;

1753:

Het leven van Jozef (onvoltooid) door Hendrik
Snakenburg;

1753:

De Godvrucht op den troon (Daniël in de
leeuwenkuil) door Jan Maan;

1762:

De lydende en verheerlykte Heiland door
Jacobus Jordaan;

1764:

De gevallen van Ruth door Anna van der
Horst;

1765:

Salomon, koning van Israël door Willem
Hendrik Sels;

1765:

De val van Adam door Carolus Vlieg;

1766:

Hiöb, de geestelyke Palmboom door Jan
Lagendaal.

Van de negen auteurs is alleen Frederik Duim een uitgesproken tegenstander van
Hoogvliet; in zijn Berecht wijst hij - zij het met de woorden van een ander - diens beginsel
van dichterlijke vrijheid met nadruk af. Uit dit Berecht blijkt echter tevens, dat hij oorspronkelijk
het voorbeeld van de Abraham had willen volgen en zich eerst achteraf door ‘eenige
Theologische Kenners, en Liefhebbers der Poeëzye’ tot het fundamentalisme had laten
2
bekeren. En in de praktijk van zijn werk veroorlooft hij zich een grotere mate van vrijheid
3
tegenover zijn stof dan feitelijk te verenigen valt met het uitgangspunt dat hij had aanvaard.
Hij blijkt zich minder aan de invloed van Hoogvliet te hebben kunnen onttrekken dan hij zelf
meende.
Een geval op zichzelf vormt de Gideon. Op het punt van de dichterlijke vrijheid staat Frans
van Steenwijk helemaal aan de kant van Hoogvliet. Voor het overige wijst hij echter de
Abraham als model af om zich te richten naar het voorbeeld van de Henriade, en in het
bijzonder naar de manier waarop Voltaire daarin gebruik had gemaakt van het merveilleux
4
allégorique.
Voor zover wij ons uit het onvoltooide en door Frans de Haes bewerkte Leven van Jozef
een voorstelling kunnen maken van Snakenburg's bedoelingen, beoogde deze aanvankelijk
5
een merveilleuse inslag in zijn epos, al zag hij daarvan af, toen dit te ingewikkeld werd. Ook
het begin mediis in rebus wijst op een niet-fundamentalistisch uitgangspunt. In principe
behoorde Snakenburg dus tot de richting van Hoogvliet. Maar hij heeft zich niet aan diens
1
2
3
4
5

Zie boven, blz. 405-407.
Zie boven, blz. 457.
Zie boven, blz. 460.
Zie boven, blz. 447-448.
Zie boven, blz. 465.
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6

theologische gronden stelselmatig alle episoden met Satan of een Helleraad vermeed.
Iets dergelijks is ook het geval in De lydende en verheerlykte Heiland, het passieepos van
Jacobus Jordaan. De auteur laat zijn werk wel beginnen met een merveilleuse episode,
7
maar daarin gaat het om een samenkomst van de Helleraad.
In De gevallen van Ruth doet zich nogmaals hetzelfde verschijnsel voor. Er zijn in dit
eerste werk van Anna van der Horst duidelijke sporen van beïnvloeding door Abraham de
8
Aartsvader, maar desondanks ontbreekt daarin de Helleraad niet.
Carolus Vlieg richtte zich in De val van Adam naar Milton en Vondel. Impliciet koos hij
daarmee voor het standpunt van Hoogvliet. Bovendien trachtte hij diens voorstelling van de
9
Hemelraad te redden door een variant, die minder theologische weerstand opriep.
De Hiöb van Jan Lagendaal is voor de ene helft een geversificeerde Bijbelhistorie, voor
10
de andere een Bijbel-berijming. Op grond daarvan zou men dit werk fundamentalistisch
kunnen noemen. Maar bij deze auteur loopt alles door elkaar. Zijn uitbreiding van de Bijbelse
feiten gaat zó ver, dat zij nauwelijks van vrije verbeelding te onderscheiden valt. En zijn
weergave van hemel en hel berust duidelijk op de tradities van het merveilleux chrétien.
Anders gezegd: het fundamentalisme heeft bij Lagendaal een Hoogvlietiaanse inslag
gekregen.
Daarmee blijven er slechts twee epen over, die in de volle zin van het woord naar het
voorbeeld van de Abraham werden geschreven: De Godvrucht op den troon van Jan Maan
en de Salomon van W.H. Sels. Kenmerkend is, dat in deze beide werken Satan en zijn
11
Helleraad evenzeer ontbreken als bij Hoogvliet. Maar merkwaardigerwijze ontbreekt in
beide gevallen óók het begin mediis in rebus, terwijl dat juist tot de meest karakteristieke
trekken van de Abraham behoort.
De vrijheid van de dichter tegenover zijn stof, die op voorgang van Hoogvliet door de
Bijbel-epici was herwonnen, ging echter gepaard met een minder gelukkig nevenverschijnsel.
Bij veel van de betrokken auteurs kwam de neiging op, zich nu ook vrij te gaan voelen in de
epische vormgeving en op verschillende punten zonder noodzaak af te wijken van de regels
voor het genre. Dat leidde tot een langzame, maar gestadig toenemende vervlakking en
desintegratie. Het meest frequent doen zich deze afwijkingen voor in het exordium en bij
het loslaten van een begin mediis in rebus. Een onregelmatige aanhef treffen wij aan bij
Duim, Snakenburg, Sels en Lagendaal, terwijl bij Jan Maan de beoogde regelmaat wordt
12
verstoord door een structurele onachtzaamheid. Van Steenwijk, Maan, Jordaan, Sels, Vlieg
en Lagendaal vertellen hun verhaal ab ovo; alleen bij Vlieg is daarvoor enige rechtvaardiging
13
te vinden in de stof die hij behandelt. Afgezien van dit laatste geval betekenen alle
gesignaleerde onregelmatigheden verlies voor de epen, waarin zij voorkomen. Zij berusten
niet op dichterlijke noodzaak, maar op gewichtig-doenerij en/of gemakzucht.

6
7
8
9
10
11
12
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Zie boven, blz. 243-244.
Zie boven, blz. 513-516.
Zie boven, blz. 543 (nawoord bij de Eerste Zang) en 545-546 (Vierde en Vijfde Zang).
Zie boven, blz. 566.
Zie boven, blz. 573.
Zie boven, blz. 473 en 527.
Zie boven, blz. 472-473.
Zie boven, blz. 569-570.
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Een aparte vermelding verdienen Van Steenwijk's Gideon en Vlieg's De val van Adam,
omdat in elk van deze beide epen een beroemd buitenlands voorbeeld voor het eerst
navolging vindt in de Nederlandse Bijbel-epiek: de Henriade in de Gideon, en Paradise lost
in De val van Adam. In het eerste geval betreft de navolging met name de allegorisering
van het merveilleux zoals Voltaire die had toegepast; in het tweede gaat het om de keuze
van de stof en de ontlening van een aantal Miltoniaanse motieven. Beide pogingen vertonen
interessante aspecten, maar moeten uiteindelijk toch als mislukt worden beschouwd. Frans
14
van Steenwijk heeft het verschil tussen een profaan en een Bijbels epos ernstig onderschat,
terwijl Carolus Vlieg te weinig dichter was om zijn - op zichzelf opmerkelijke - concept poëtisch
15
te kunnen realiseren.
Het peil van de onderhavige Bijbel-epen is niet hoog. Stuk voor stuk vertonen zij ernstige
tekortkomingen en het poëtisch gehalte ligt in het algemeen nog lager dan het structurele.
Vak- en vers-technisch is de Gideon het sterkst, maar Van Steenwijk heeft te weinig
persoonlijke betrokkenheid bij zijn werk om daarmee de lezer werkelijk te boeien. Daarentegen
doen het lijdens-epos van Jordaan en vooral Jan Maan's Godvrucht op den troon deze door
hun bewogenheid en levendigheid veel van zijn bezwaren vergeten. In De lydende en
verheerlykte Heiland staat de lyrische geloofs- en bekeringsdrift de epische ontwikkeling in
de weg. Wat Maan betreft, ben ik echter geneigd zijn epos over Daniël in de leeuwenkuil te
beschouwen als de meest aantrekkelijke vertegenwoordiger van het genre in de derde
periode.
Ook De gevallen van Ruth hebben iets aantrekkelijks, dank zij de argeloze zelfidentificatie
van Anna van der Horst met haar heldin. En Carolus Vlieg maakt in De val van Adam indruk
met zijn originele interpretatie van de achtergronden uit het Paradijsverhaal. Maar in beide
gevallen staat er te veel zwaks tegenover deze positieve aspecten dan dat deze
doorslaggevend zouden kunnen zijn.

§ 3. Het profane epos
Tegenover de veelheid aan Bijbel-epen staat in deze periode slechts één enkel epos dat
aan profane stof is gewijd: Willem de IV. van Margareta Geertruid van der Werken (1756).
Dat is te weinig om ons in staat te stellen de vraag te beantwoorden, die aan het einde van
de tweede periode opkwam: of het profane epos de vingerwijzingen naar de behandeling
van contemporaine of recente nationale stof zou gaan volgen, die door Rotgans' Wilhem de
16
Derde en Voltaire's Henriade gegeven waren. Weliswaar is het epos van de 21-jarige
dichteres een navolging van Rotgans, maar haar werk staat te geïsoleerd en draagt een te
uitgesproken epigonistisch karakter om te mogen worden gezien als ‘het inslaan van een
richting’. Hoogstens kan er van worden gezegd, dat het de vingerwijzing nog wat
nadrukkelijker maakt.
Verder zijn wij ook hier getuige van een tendens tot desintegratie van het epos, door de
luchthartigheid waarmee de schrijfster met de traditie en de regels van het genre omspringt,
17
in het bijzonder bij de toevoeging van een ‘proloog’ aan haar werk.
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§ 4. De vertalingen
Tenslotte zijn er dan nog de vier vertalingen, die het beeld van de derde periode completeren:
1744:

Henrik de Vierde door Govert Klinkhamer;

1747:

Nederduytsche Overzettinge van de Aeneis
door Franciscus Cockelet;

1753:

Henrik de Groote door Sybrand Feitama;

1761:

De dood van Abel door H. Backhuyzen.

Cockelet's proza-vertaling van de Aeneis is niet meer dan een toevallige verschijning, die
geheel buiten de ontwikkelingsgeschiedenis van het epos staat. De Antwerpse priester-leraar
bedoelde zijn werk als studieboek en niet als literatuur al zocht hij af en toe steun bij de
18
Aeneis-in-proza. van Vondel.
Ook de vertaling van Geßner's Der Tod Abels door de Haagse uitgever Backhuyzen kan
nauwelijks tot de historie van het genre worden gerekend. Het boekje heeft enige
curiositeitswaarde als vroegste respons op de opkomst van het empfindsame Bijbelepos in
Zwitserland en Duitsland. Maar het bleef te onopgemerkt om betekenis te hebben. Bovendien
was het geen rechtstreekse respons, maar slechts de haastige vertaling van een Franse
19
bewerking die aan de smaak van het Franse publiek was aangepast.
Daarentegen staan de twee vertalingen van de Henriade voluit in de geschiedenis van
het Nederlandse epos als blijken van de algemene bewondering voor het heldendicht van
Voltaire. Zij komen - en dat geldt vooral voor de vertaling van Feitama - te laat om die nog
te (helpen) wekken, maar getuigen er daardoor des te nadrukkelijker van. Het werk van
Klinkhamer moet ondanks enkele interessante aspecten een mislukking worden genoemd
20
vanwege diens onvoldoende kennis van het Frans en ontoereikend dichterschap. Dat van
Feitama kan nauwelijks meer een vertaling worden genoemd; het is veeleer een bewerking:
een verbeterende transpositie van de Franse tekst in Nederlands heldendicht. De betekenis
van Henrik de Groote ligt dan ook vooral in het feit, dat daarmee na de Telemachus opnieuw
een voorbeeld gegeven werd van wat een Nederlands profaan epos zou kunnen en moeten
21
zijn.
Intussen blijkt H.J. Minderhoud de invloed van de Henriade op het Nederlandse epos
22
evenals voor de tweede ook voor de derde periode sterk te hebben overschat. Afgezien
van de Gideon, heb ik er alleen in M.G. van der Werken's Willem de IV. en in Sels' Salomon,
23
koning van Israël mogelijke sporen van aangetroffen. Zal de vierde periode Minderhoud
alsnog gedeeltelijk gelijk geven?

§ 5. Vragen voor de toekomst
Ook ditmaal roept de terugblik op het verleden vragen op ten aanzien van de verdere
ontwikkeling. Dat geldt zowel voor het Bijbelse als voor het profane epos.
Wat het Bijbel-epos betreft, gaat het er vooral om, of de onverschilligheid voor tradities
en voorschriften, die reeds tot een begin van verval had geleid, zich al dan niet verder zal
voortzetten; daarmee staat uiteraard de toekomst van dit subgenre op

18
19
20
21
22
23

Zie boven, blz. 433-435.
Zie boven, blz. 505-506.
Zie boven, blz. 420.
Zie boven, blz. 428.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927), blz. 2 en 11.
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het spel. In de tweede plaats dringt zich de vraag op, of en in hoeverre de nieuwe
(over)gevoeligheid daarin een min of meer dominerende rol zal gaan spelen. Ik denk hier
niet alleen aan de Duitse Empfindsamkeit, maar ook aan de (mystiek-)piëtistische
gevoelstoon, zoals wij die bij Jordaan en ook enigszins bij Anna van der Horst hebben leren
kennen.
Voor het profane epos geldt nog altijd dezelfde vraag als aan het einde van de tweede
periode: zal dit ooit tot werkelijke ontwikkeling komen, en zo ja, waar zal het dan een terrein
vinden waarop het zich kan ontplooien? Intussen kon de bewondering voor Feitama's
bewerking van de Henriade niet anders dan kracht bijzetten aan Voltaire's vingerwijzing
naar de recente nationale historie als bron van inspiratie.
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Vierde periode (1767-1780)
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Hoofdstuk XXIX
De ‘David’ van Lucretia Wilhelmina van Merken
1767
§ 1. Opmerking vooraf
Eigenlijk had ik de beide epen van Lucretia Wilhelmina van Merken in hun onderlinge
samenhang willen bespreken in één hoofdstuk. Ik ben zelfs geruime tijd met zo'n hoofdstuk
bezig geweest. Maar uiteindelijk bleek het niet mogelijk aan dit voornemen vast te houden.
De twaalf jaren, die liggen tussen de verschijning van het Bijbelse epos David in 1767 en
die van zijn profane tegenhanger Germanicus in 1779, vormen daarvoor een onoverkomelijk
obstakel. In die twaalf jaar kwam het namelijk tot een plotselinge opbloei van het profane
epos, dat tevoren in de 18de eeuw nooit goed van de grond had kunnen komen en in een
tijdsverloop van zeventig jaar slechts tweemaal een herinnering aan zijn bestaan had
gegeven: Friso van Willem van Haren en Willem de IV. van M.G. van der Werken. Maar
tussen 1771 en 1774 verschenen er ineens drie profane epen kort na elkaar: De Geusen
van Onno Zwier van Haren, De Spanjaerdt binnen Rotterdam van Adriaen van der Vliet, en
Klaudius Civilis van Frans van Steenwijk. Het is onmogelijk het eigenaardige karakter van
de Germanicus te verklaren of zijn plaats en betekenis in de geschiedenis van het
Nederlandse epos vast te stellen, zonder dat wij ons eerst vertrouwd hebben gemaakt met
zijn onmiddellijke voorgangers en dus rekening kunnen houden met eventuele invloeden
die daarvan op Lucretia Wilhelmina zijn uitgegaan.
Ik moet onder deze omstandigheden de chronologie laten prevaleren boven auctoriale
verbondenheid en mij in dit hoofdstuk dus beperken tot bespreking van de David.

§ 2. De dichteres
Lucretia Wilhelmina van Merken werd op 21 augustus 1721 te Amsterdam geboren als
dochter van de welgestelde koopman Jacob van Merken en Suzanna Wilhelmina Brandt,
een kleindochter van de befaamde Geeraardt Brandt. Van moederszijde was zij derhalve
verwant met de Rotterdamse dichter Frans de Haes, voor wiens werk wij haar in een tweetal
1
drempeldichten belangstelling hebben zien tonen.
In 1745 verscheen haar eerste zelfstandige publikatie, het treurspel Artemines, dat zij
echter niet onder haar eigen naam uitgaf, maar onder de zinspreuk ‘La vertu pour guide’.
In de daarop volgende jaren zag slechts kleiner werk van haar incidenteel het licht, waaronder
de Feestzang op het eerste eeuwgetyde der Nederlandsche vryheid in 1748, ter herdenking
van de vrede van Munster. Eerst in 1762 kwam de omvangrijke bundel van de pers, die
voorgoed haar naam vestigde en in 1768 werd herdrukt: Het nut der tegenspoeden, brieven,
2
en andere gedichten. Het leerdicht in drie zangen (880 regels), dat de bundel opent, is
bedoeld als een troost voor allen die

1
2

Zie boven, blz. 395 en 461-462.
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lijden, gebaseerd op de vaste geloofsovertuiging die de schrijfster haar eigen kruis had
helpen dragen. Dat kruis betreft het verlies van allen die haar het liefste waren, zodat zij als
enige overbleef uit het gelukkige gezin waartoe zij behoorde. In de loop van de jaren '50
stierven haar vader en een geliefde - blijkbaar inwonende - tante. Haar jongere zuster werd
getroffen door een uiterst pijnlijke en ongeneeslijke ziekte, die haar zes jaar aan haar bed
gekluisterd hield. De zorg en het verdriet om het leed van haar kind tastten de gezondheid
van de moeder zó ernstig aan, dat ook deze zorgen baarde. In 1759 kwam voor beiden het
einde, eerst voor de moeder en toen ook voor de zuster. Lucretia Wilhelmina zelf werd na
al deze ellende ernstig ziek, maar vond in haar geloof de kracht om verder te leven. Veel
steun ondervond zij daarbij van Nicolaas Simon van Winter en zijn vrouw, met wie zij in 1758
bekend was geraakt. De laatste werd zelfs haar grote vriendin, in zekere zin de
plaatsvervangster van haar zuster, vooral ook omdat zij door eenzelfde soort ongeneeslijk
en pijnlijk lijden werd gekweld. Het is dan ook aan deze Johanna Muhl dat Het nut der
tegenspoeden werd opgedragen; in de Toeëigening noemt de schrijfster haar ‘Myn
Zielsvriendin, de zuster van myn hart, // Nu my geen Zuster is gebleeven’.
Op 2 januari 1768 vond het lijden van Johanna Muhl een einde in de dood. Het behoeft
geen verwondering te wekken, dat haar man en haar vriendin - reeds verbonden door tien
jaar vriendschap en belangstelling voor elkaars dichtwerk - toen nog nader tot elkaar kwamen.
Op 26 september 1768 traden zij in het huwelijk. Kort daarop verlieten zij Amsterdam om
zich te vestigen in Leiden en op het buitenhuis Bijdorp bij Voorschoten. Lucretia Wilhelmina
overleed daar op 24 oktober 1789, haar man op 19 april 1795. Beiden werden echter bijgezet
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
De David ontstond tussen 1762 en 1767, min of meer in samenhang met Het nut der
3
tegenspoeden. Na haar huwelijk gaf de dichteres, samen met haar man, in 1774 een bundel
Tooneelpoëzy uit, in 1786 gevolgd door een tweede. Het aantal drama's van haar hand is
daarin groter dan dat van Van Winter, en het verdient opmerking dat voor drie stukken het
onderwerp aan de vaderlandse historie is ontleend. Deze belangstelling voor nationale stof
was trouwens reeds gebleken uit de dichtbrieven, die in de bundel van 1762 als tweede
onderdeel op Het nut der tegenspoeden volgen; van de zeven zijn er drie op de Nederlandse
geschiedenis gebaseerd. Wij dienen die vaderlandse oriëntatie in gedachten te houden voor
onze bespreking van Germanicus in een later hoofdstuk, want voor een deel speelt dit epos
zich in onze gewesten af.
Onder het kleinere werk van Lucretia Wilhelmina mogen haar psalmberijmingen niet
onvermeld blijven. Zij schreef die tijdens of kort na de moeilijke jaren aan het uitzichtloze
ziekbed van haar moeder en zuster. In de Psalmbundel van het Amsterdamse genootschap
4
Laus Deo, Salus Populo, die in 1760 het licht zag, zijn niet minder dan 39 berijmingen van
haar hand opgenomen. Bij de samenstelling van de officiële berijming, die in 1773 op last
van de Staten-Generaal ter vervanging van Datheen bij de Gereformeerde Kerk werd
ingevoerd, was de bundel van Laus Deo één van de drie nieuwe Psalm-bewerkingen waaruit
- zij het onder het aanbrengen van wijzigingen - een keuze is gemaakt. Er werden 58 Psalmen
uit overgenomen,

3
4

Zie beneden, blz. 606.
Dit was een kleine kring van acht leden, die zich ten doel stelden de Psalmberijming van Datheen te
vervangen door een betere. Behalve Lucretia Wilhelmina behoorden daartoe o.m. ook Van Winter en de
boekverkoper-dichter Pieter Meijer, die de uitgever van al haar latere werk zou worden.
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waaronder 17 van Lucretia Wilhelmina. Tot die zeventien behoort een van de meest bekend
geworden en geliefde psalmen uit de berijming-1773: ‘'t Hijgend hert, der jacht ontkomen..’
(Psalm 42). Bij vergelijking met de tekst in de bundel van Laus Deo blijkt, dat de Commissie
van samenstelling in enkele strofen ingrijpende wijzigingen heeft aangebracht, maar de
eerlijkheid gebiedt te erkennen dat dit (ook) in poëtisch opzicht inderdaad verbeteringen
zijn.
Ondanks de verering - het woord is niet te sterk -, die Lucretia Wilhelmina in haar tijd
genoot, is er door de literatuur-historie aan haar persoon en werk tot dusver nauwelijks
aandacht besteed. Zij is een van de meest sprekende voorbeelden van de verwaarlozing,
die nog steeds het deel is van vele auteurs uit de 18de eeuw. Gelukkig begint daarin
langzamerhand enige verbetering te ontstaan, maar deze is Lucretia Wilhelmina nog niet
ten goede gekomen. Een monographie over haar bestaat niet. Verreweg de beste - en ook
vrijwel de enige - studie, die als een voorbereiding daartoe kan worden beschouwd, is het
5
uitvoerige artikel van J. Wille uit 1930: De leerschool van Lucretia Wilhelmina; ik heb daarvan
in het bovenstaande een dankbaar gebruik gemaakt. Op zijn gebruikelijke, even betrouwbare
als uitputtende, wijze verschaft Wille ons een grote hoeveelheid gegevens op allerlei punten,
die verband houden met het leven en het werk van de dichteres. Maar uiteindelijk is het hem
vooral te doen om de achtergronden van wat hij als haar meest karakteristieke werk
beschouwt, Het nut der tegenspoeden en in nog sterkere mate haar Psalmen. Daarop heeft
ook de titel van het artikel betrekking. Met ‘de leerschool van Lucretia Wilhelmina’ bedoelt
hij de leerschool van het lijden, die zij in de jaren '50 doorlopen heeft en die haar geloof
zodanig gerijpt en gelouterd heeft, dat zij het werk kon schrijven waarmee zij zó velen zó
lang tot troost en steun is geweest.

§ 3. De uitgaven
Het eerste epos van Lucretia Wilhelmina van Merken zag in 1767 het licht, met het volgende
titelblad:
David. // In twaalf boeken. // door // Lucretia Wilhelmina van Merken. // vignet //
Te Amsterdam, // By Pieter Meijer, vooräan op den Vygendam, // MDCCLXVII.
Het boek is een verzorgde uitgave in quarto-formaat, gezet in een bijzonder duidelijke letter
en met een aantrekkelijke bladspiegel. De vermaarde graveur Simon Fokke (1712-1784)
6
ontwierp en sneed het frontispice, alsmede een fraaie plaat bij elk van de twaalf boeken. Opmerking verdient verder, dat het vignet op het titelblad aan de persoon van de dichteres
gebonden is en haar zinspreuk ‘La vertu pour guide’ in beeld brengt. Het werd in 1761 door
J. van der Schley (1715-1779) vervaardigd voor de uitgave van de bundel Het nut der
tegenspoeden, brieven, en andere gedichten, die in 1762 bij dezelfde uitgever verschenen
was.
Reeds in het jaar na de verschijning gaf Pieter Meijer een tweede druk van de David uit.
Het titelblad daarvan luidt:

5

6

J. Wille, De leerschool van Lucretia Wilhelmina, in: Wetenschappelijke Bijdragen Vrije Universiteit 1930,
blz. 129-174; herdrukt in: J. Wille, Literair-historische opstellen (Zwolse Reeks van taal- en letterkundige
studies 13, Zwolle 1963), blz. 202-249. Ik verwijs steeds naar de herdruk.
Zijn zwakke punt ligt in de weergave van gelaatsuitdrukkingen.
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David. // In twaalf boeken. // door // Lucretia Wilhelmina van Merken. // Tweede
Druk. // vignet // Te Amsterdam, // By Pieter Meijer, op den Dam. // MDCCLXVIII.
// Met Privilegie der Ed.Gr.Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland.
Dit is inderdaad een herdruk en geen titel-uitgave. Het gehele werk werd opnieuw gezet, zij
het met dezelfde letter en dezelfde bladspiegel, zodat de paginering gelijk bleef. Ook verder
werd er zo weinig mogelijk veranderd. Zelfs aan het Voorbericht is niets toegevoegd, dat op
de her-uitgave betrekking heeft.
Uit het grote aantal exemplaren, dat van de eerste druk bewaard is gebleven, valt op te
maken dat de oorspronkelijke oplage haar weg naar het publiek gevonden heeft. En dat
ging blijkbaar zó snel, dat de uitgever vrijwel onmiddellijk besloot tot het voorbereiden van
een tweede editie. Na de aandacht, die Het nut der tegenspoeden getrokken had, behoeft
deze belangstelling voor een Bijbels epos van dezelfde schrijfster trouwens niet te
verwonderen. Kennelijk verwachtte Pieter Meijer dan ook, dat die nog wel enige tijd zou
voortduren. Waarom zou hij op het titelblad van de tweede druk - in tegenstelling tot wat hij
7
bij de eerste gedaan had - het beschermende privilegie hebben vermeld, als het niet was
om te voorkomen dat het werk door een concurrent zou worden nagedrukt?
Dat is echter niet alles. Een vergelijking van de beide edities brengt aan het licht, dat er
vrijwel zeker nog een andere factor bij het besluit tot een herdruk in het spel is geweest.
Aan de verso-zijde van de laatste bladzijde uit de eerste uitgave staan twintig ‘Misstellingen
en verbeteringen’ afgedrukt, en in werkelijkheid is het aantal drukfouten nog groter. In de
tweede editie zijn deze vrijwel alle - één van de gesignaleerde is blijkbaar over het hoofd
gezien - gecorrigeerd, terwijl ook in de spelling en interpunctie kleine wijzigingen werden
aangebracht. Bovendien is ongeveer tienmaal een versregel geheel of gedeeltelijk veranderd;
eenmaal - aan het slot van het derde boek, op blz. 103 - werd zelfs de tekst met vier regels
uitgebreid. - Naar ik meen, mogen wij uit dit alles opmaken dat de schrijfster teleurgesteld
is geweest over de slordigheden in de eerste druk van haar werk en die graag vervangen
wilde zien door een beter verzorgde uitgave. Het heeft er alle schijn van, dat de tweede druk
gezet werd naar een exemplaar van de eerste, waarin zij met de pen alle kleine en grotere
8
verbeteringen had aangebracht die zij wenste. Of de wijzigingen in de tekst reeds tevoren
vaststonden dan wel als onderdeel van de perfectionerende correctie tot stand zijn gekomen,
valt niet uit te maken. Het laatste lijkt mij niet geheel uitgesloten: zij bevatten nooit iets nieuws
en blijven beperkt tot verduidelijking of verbetering van het verband. Maar zekerheid
daaromtrent is er niet.
Op grond van het bovenstaande acht ik het waarschijnlijk, dat het initiatief voor een tweede
druk op zijn minst evenzeer van de dichteres is uitgegaan als van haar uitgever. Is Pieter
Meijer wellicht, om haar ter wille te zijn, wat eerder daartoe overgegaan dan hij anders zou
hebben gedaan? In ieder geval werd de snelle opeenvolging van de twee drukken niet alleen
door zakelijke, maar ook door persoonlijke motieven bepaald.

7
8

Doordat het privilegie niet in het bijwerk is opgenomen, blijkt niet of dit reeds voor de eerste druk was
verleend dan wel pas voor de tweede werd aangevraagd.
Slechts een heel enkele maal heeft zij - of was het, ondanks haar aanwijzingen, de zetter? - een kleinigheid
in spelling of interpunctie over het hoofd gezien. De enige storende (nieuwe!) zetfout uit deze druk - Daar
in plaats van Dan in regel 21 op blz. 135 - moet uiteraard op rekening van de laatste worden gesteld.
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§ 4. Het voorwerk
Het voorwerk bestaat enkel uit een kort Voorbericht van twee bladzijden; zowel een opdracht
als drempeldichten ontbreken. De afwezigheid van lofdichten is een gevolg van Lucretia
Wilhelmina's systematische afwijzing daarvan in al haar werk: een opvatting waarmee zij 9
10
zoals Wille terecht heeft opgemerkt - Feitama is vóór geweest. Het weglaten van een
Opdracht valt bij een omvangrijk werk als de David moeilijker te verklaren, omdat de schrijfster
die in dergelijke gevallen anders altijd toevoegt. Waarom zij ditmaal een uitzondering heeft
gemaakt, is niet duidelijk; aan vrienden, die daarvoor in aanmerking hadden kunnen komen,
ontbrak het haar niet.
Het Voorbericht bevat, ondanks zijn kortheid, drie belangrijke mededelingen. Allereerst
verklaart de dichteres, dat zij David tot ‘het voorwerp myner poëzye’ gekozen ‘en hem, van
zyns Vaders huis af, door eene menigte van rampen en wederwaardigheden, naar den
rykszetel van Juda geleid’ heeft. Als ik mij niet vergis, wil zij er met dit laatste op wijzen dat
zij niet - zoals zelfs Hoogvliet had gedaan - een volledige levensbeschrijving van haar held
geeft, maar zich beperkt heeft tot één bepaalde gebeurtenis uit diens leven: de verwerving
van het koningschap. Met andere woorden: er is in haar epos, ondanks de Bijbelse stof,
eenheid van handeling! Op dit punt heeft zij zich beter aan de voorschriften van het genre
gehouden dan het gros van haar voorgangers.
Onmiddellijk daarop maakt zij echter duidelijk, dat men daarin geen slaafse onderwerping
aan de poëtica moet zien. Dat wordt haar tweede belangrijke uitspraak:
Voorts heb ik liever den grootschen naam van heldendicht, dien sommigen
mogelyk myn werk zouden weigeren, aan den natuurlyken loop der zaaken willen
opöfferen, dan, door het schroomachtig navolgen van willekeurige kunstwetten,
een gewyde historie geweld aandoen of verduisteren.
Wille ziet in deze uitspraak een bewijs voor de ‘zelfstandigheid in kunstopvattingen’ van
11
Lucretia Wilhelmina. Dat is wel juist, maar anders dan hij bedoelt. Op zichzelf brengt de
schrijfster hier slechts het standpunt onder woorden, dat voor de Nederlandse Bijbel-epici
12
altijd gegolden had en waarvan reeds Vondel in Joannes de Boetgezant was uitgegaan.
De eigenlijke betekenis van het citaat ligt dan ook niet in wat er gezègd, maar in wat er op
deze plaats mee bedoèld wordt. Wat dat is, wordt bij lezing van het epos gauw genoeg
duidelijk. Hoezeer de auteur ook met de regels van het genre rekening gehouden heeft, op
een van de meest essentiële punten is zij daarvan afgeweken. In haar werk ontbreekt het
merveilleux. Uit de bewoordingen van het citaat kan men opmaken dat zij dit achterwege
gelaten heeft uit de principiële overtuiging dat menselijke verdichtsels omtrent het
Bovennatuurlijke aan de gang en de zin van ‘een gewyde historie’ noodzakelijkerwijs afbreuk
zouden doen. - Het valt overigens op, hoe indirect Lucretia Wilhelmina daarop de aandacht
vestigt: zonder zelfs het punt te noemen waar het om gaat. Dit wordt echter begrijpelijk, als
wij bedenken dat haar standpunt een afwijzing impliceert van wat Vondel in de Joannes en
Hoogvliet in de Abraham hadden gedaan. Kritiek op deze dichters, die zij beide bewonderde,
was echter het laatste wat zij bedoelde; zij wilde enkel aangeven hoe zij zelf te werk was
gegaan. Vandaar dat zij in het Voorbericht slechts in algemene

9
10
11
12

J. Wille, De leerschool van L.W., blz. 212-213.
Voor de opvatting van Feitama zie men boven, blz. 319.
J. Wille, De leerschool van L.W., blz. 215.
Zie Deel I, blz. 671-673.
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termen naar haar praktijk verwijst en de ontdekking van het betrokken punt verder aan de
lezer overlaat.
De laatste mededeling uit het Voorbericht is in zekere zin tevens de meest verrassende.
De schrijfster legt daarin een direct verband tussen haar epos en Het nut der tegenspoeden.
In dat laatste werk - zo zet zij uiteen - had zij getracht haar ‘medemenschen te vertroosten
en te versterken in de rampen van dit leven’. Maar een theoretisch betoog wint aan kracht,
als de juistheid door overtuigende voorbeelden uit de praktijk wordt bevestigd. Welnu:
‘Beschouw zodanig een voorbeeld in Koning David’. Het epos heeft dus eenzelfde strekking
als het leerdicht: ‘deugdlievende gemoederen (bevestigen) in het welgegrond vertrouwen
op de Godlyke Voorzienigheid’.

De grens van dichterlijke vrijheid
Met haar afwijzing van het merveilleux in een gewijde historie sluit Lucretia Wilhelmina aan
13
bij de opvattingen van de fundamentalistische Bijbel-epici uit het eerste kwart van de eeuw.
Maar alleen op dit éne punt! In alle andere opzichten geeft zij bij de bewerking van haar
Bijbelstof blijk van een zelfstandigheid en vrijmoedigheid, die haar fundamentalistische
voorgangers volstrekt ontoelaatbaar zouden hebben geacht. In plaats van zich aan de
Bijbelse volgorde te houden laat zij haar epos mediis in rebus beginnen. Verder heeft zij
kennelijk haar best gedaan, uit de vaak vrij los naast elkaar staande en soms niet helemaal
congruente Bijbelgegevens een verhaal op te bouwen, waarin de samenhang en het logisch
verloop van de gebeurtenissen zoveel mogelijk zijn hersteld. Om dat te bereiken aarzelt zij
niet tussen opeenvolgende feiten verbindingen te leggen die de Bijbel niet aangeeft, bepaalde
fragmenten naar een andere context te verschuiven, motiveringen van eigen vinding in te
14
lassen, tegenstrijdigheden weg te laten, en zelfs cruciale momenten te tekenen die
schriftuurlijk niet worden gestaafd. Met dit alles veroorlooft zij zich in haar werk zeker niet
minder dichterlijke vrijheid tegenover Bijbelstof dan Vondel en Hoogvliet in het hunne hadden
15
gedaan. Feitelijk staat zij geheel aan hun kant. Alleen heeft zij voor zichzelf een grens
getrokken, die voor haar beide voorgangers niet gold: zij acht zich niet gerechtigd haar
verbeelding te laten spelen in de onzienlijke wereld, die God voor de mens verborgen houdt.

13
14

15

Zie boven, blz. 132.
Zo wordt in 1 Samuël 16:21-23 verteld, dat David voor Saul speelt en deze hem tot zijn wapendrager
maakt. Maar in 1 Samuël 17:55-58, als David de overwinnaar van Goliath geworden is, blijkt Saul hem
niet te kennen. Lucretia Wilhelmina lost deze moeilijkheid op, door de vier laatstgenoemde Bijbelverzen
geheel buiten beschouwing te laten en in plaats daarvan aan te sluiten bij het slot van 1 Samuël 16. Zij
laat David vertellen: ‘hij [= Saul] kende my terstond // Voor d'eigen herdersknaap, die, door den klank
der snaaren, // Zyn' boezemstryd gestild, zyn zorg had doen bedaaren’ (blz. 40). - Men vergelijke daarmee,
hoe de fundamentalistische Bijbel-epici Lesfargues en Koenraet Droste deze crux in hun epen verwerkten
(zie boven, blz. 126).
Dat maakt nog duidelijker, waarom zij in haar Voorbericht zo nadrukkelijk de schijn van het tegendeel
vermijdt.
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§ 5. Het epos
De inhoud van de David is ontleend aan 1 Samuël 16 tot en met 2 Samuël 2: 16. Daarmee
behandelt het epos het leven van de titelheld vanaf diens zalving door de profeet Samuël
16
tot het moment waarop hij na de dood van Saul uitgeroepen wordt tot koning over het
stamgebied van Juda. Het is duidelijk de opzet van de schrijfster geweest, zijn
onweerstaanbare - door God geleide - gang naar het koningschap uit te beelden, ondanks
alle beproevingen en gevaren die hem telkens weer overstelpten. Haar eindpunt is echter
wat arbitrair. Als koning over Juda was David nog geen koning over geheel Israël. Er zouden
nog ruim zeven jaren van harde strijd ‘tussen het huis Sauls en tussen het huis Davids’ (2
Samuël 3:1) volgen, voordat ook de andere stammen hem als hun koning erkenden. Feitelijk
had Lucretia Wilhelmina dus ook deze zeven jaren bij haar weergave van ‘de gang naar het
koningschap’ moeten betrekken, al was het maar in de vorm van een voorzegging, een
droom of iets dergelijks. Blijkbaar heeft zij dat echter niet wenselijk en niet nodig geacht.
Niet wenselijk omdat het haar laatste boek - dat toch al het langste van de twaalf was - nòg
langer zou hebben gemaakt, en niet nodig omdat met de erkenning in Hebron (2 Samuël
2:4) David formeel het koningschap had bereikt dat hem door God was beloofd. Helemaal
17
bevredigend is deze praemature afsluiting van het epos naar mijn gevoel echter niet.
Bij een ontwikkelde en belezen auteur als Lucretia Wilhelmina van Merken spreekt het
vanzelf, dat zij zich grondig op het schrijven van haar epos heeft voorbereid door het
raadplegen van de nodige studies op exegetisch, historisch en geographisch gebied. Het
duidelijkst zijn de sporen daarvan merkbaar in de detaillering van haar topographische
beschrijvingen. Maar anders dan Hoogvliet noemt zij in haar Voorbericht geen enkele titel,
en voegt zij aan haar tekst geen noten toe, waarin zij naar de bron voor bepaalde opvattingen
18
of bijzonderheden verwijst. Overeenkomstig de opzet van deze studie heb ik geen poging
gedaan die achtergrondsliteratuur te achterhalen; dat blijve voorbehouden aan de schrijver
van een monographie over de dichteres en haar werk. - Eén enkele opmerking meen ik in
dit verband echter te kunnen maken. Het ligt vrijwel voor de hand, dat Lucretia Wilhelmina
kennis genomen heeft van de beide epische werken over David, die aan het hare waren
19
voorafgegaan: Het Leven van de Koning en Propheet David door Koenraet Droste en Het
20
Leven van Israëls Koning David door Adriaan van Cattenburgh. Beide dragen een
fundamentalistisch karakter en zullen haar dus stellig niet hebben bevredigd. Maar met de
uitvoerige proza-commentaren, die feitelijk de kern vormen van het werk van de
Remonstrantse oud-hoogleraar Van Cattenburgh, heeft zij ongetwijfeld haar voordeel kunnen
doen.

Inhouds-overzicht
Hoewel de geschiedenis van de jonge David uiteraard bekend mag worden verondersteld,
heeft het toch zin in grote lijnen aan te geven, hoe de schrijfster de behandelde stof over
haar twaalf boeken verdeeld heeft en welke episoden er in elk

16
17

18
19
20

De dichteres gebruikt steeds de tweelettergrepige vorm van deze naam: Saül [= Sa-oel].
In haar Voorbericht geeft de schrijfster daarvoor geen verklaring, maar wekt zij ook geen onjuiste
verwachtingen. Zij heeft - zo zegt zij - haar held ‘naar den rykszetel van Juda geleid’ (cursivering van mij.
Sm).
Zie Deel I, blz. 61.
Zie boven, blz. 119-133.
Zie boven, blz. 296-300.
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21

daarvan op elkaar volgen. Dat zal de bespreking van afzonderlijke punten of onderdelen
ten goede komen, doordat hun context zodoende gemakkelijk is terug te vinden. Bovendien
stelt het mij in de gelegenheid de voornaamste ‘eigen vindingen’ door cursivering aan te
geven.
Na het exordium - dat straks aan de orde komt - begint de narratio bij 1 Samuël 19:9,
mediis in rebus. David is dan al gehuwd met Saul's dochter Michol (Michal) en de
boezemvriend van Jonathan.

Boek I (618 regels; blz. 1-29): Terwijl David voor Saul speelt, tracht deze hem in een aanval
van jaloerse razernij met een spies te doden. David ontvlucht naar zijn huis. De Edomiet
Doëg zet Saul verder tegen hem op, en krijgt opdracht hem gevangen te nemen. David
ontkomt dank zij de hulp en de list van Michol. Deze wordt als gevangene in de hoede van
Saul's veldoverste Abner gesteld. [1 Samuël 19:9-17]
Boek II (830 regels; blz. 30-67): David vlucht naar Samuël in Rama. Op diens verzoek vertelt
hij de profeet alles wat hem sinds zijn zalving wedervaren is: de strijd tegen Goliath, de
22
vriendschap met Jonathan, de jaloezie van Saul, het huwelijk met Michol. Samuël onthult
David, dat hij hem niet alleen tot profeet gezalfd heeft, maar ook tot koning. Degenen, die
Saul naar Rama zendt om David gevangen te nemen, gaan in plaats daarvan profeteren;
tenslotte ook Saul zelf. Afspraak van Jonathan met David omtrent de wijze, waarop hij deze
kenbaar zal maken of het veilig is naar het hof terug te keren. [1 Samuël 19:18 - 20:23]
Boek III (782 regels; blz. 68-103): Bij de maaltijden op het feest van de nieuwe maan blijkt,
dat Saul nog altijd David doden wil; als Jonathan voor deze pleit, tracht hij zelfs zijn zoon te
doden. Jonathan waarschuwt zijn vriend door het afgesproken middel van de pijlen die hij
afschiet. Dan gaat David naar de priesterstad Nob, waar Achimelech hem - zonder te weten
dat hij op de vlucht is voor Saul - toonbroden en het zwaard van Goliath geeft; dat wordt
opgemerkt door Doëg, die daar toevallig aanwezig is. Vervolgens neemt David de wijk naar
het Filistijnse Gath, maar wordt daar herkend en gevangen genomen. Hij stelt zich als
waanzinnig aan, waarop koning Achis hem weer loslaat. Nu zoekt hij een toevlucht in de
spelonk van Adullam. Daar vindt hem zijn oomzegger Abizaï, die hem namens de zijnen
zoekt. David's ouders en verwanten zullen eveneens de wijk nemen naar Adullam, verontrust
als zij zijn door het feit dat Saul de priesters van Nob naar zijn hof ontboden heeft. [1 Samuël
20:24 - 22:11]
Boek IV (654 regels; blz. 104-133): Nog een ontmoeting in Adullam, ditmaal met Ithaï, de
zoon van Michol's voedster. Hij vertelt David van de moord door Saul op Achimelech en
diens 84 priesters aan het hof, als straf voor hun hulp aan de vluchteling. De held zendt hem
naar Nob om de inwoners te waarschuwen voor een verdere wraak-actie van Saul. - David's
familie voegt zich bij hem in Adullam. Ithaï keert terug met Abjathar, de enige die ontkomen
is aan de uitmoording van Nob door Saul. Zij vertellen wat daar gebeurd is. Als reactie daarop
23
onthult Jesse aan David (die dit reeds van Samuël had gehoord) en Abjathar de eigenlijke
bedoeling van David's zalving: niet tot profeet, maar tot koning. [1 Samuël 22:1b en 6-23]

21
22
23

In tegenstelling tot Vondel en Hoogvliet laat Lucretia Wilhelmina aan de afzonderlijke boeken geen
argumentum voorafgaan.
Eerste verhaal-achteraf (1 Samuël 17 - 18:8).
Jesse: een andere naam voor Isaï, de vader van David.
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Boek V (770 regels; blz. 134-169): Jesse stelt allen, die in Adullam hun toevlucht hebben
gezocht, op de hoogte van David's aanstaande koningschap. Hij vertelt over de zonde van
Saul, diens verwerping door God, de zalving van David door Samuël en de betekenis
24
daarvan. Die betekenis moest hij geheim houden, maar dat hoeft niet meer, nu Samuël
zelf het geheim aan David heeft verteld. Geestdriftig aanvaarden alle aanwezigen hun
toekomstige koning. Deze verbiedt nadrukkelijk elk geweld tegen Saul, omdat deze van
Godswege gezalfd is; alleen defensief optreden is tegenover hem geoorloofd. - David verzoekt
en verkrijgt asiel voor zijn familie van de koning der Moabieten in Mispe (Mizpa). Terwijl hij
daar vertoeft, komt de profeet Gad hem opzoeken en vertelt hem over het huwelijk met
25
Palthiël, waartoe Saul Michol gedwongen heeft. David besluit naar Israël terug te keren
om haar te verlossen. Als hij echter hoort dat de stad Kehila door de Filistijnen bedreigd
wordt, komt hij ze te hulp en verslaat vernietigend haar belagers. Na zijn overwinning wil hij
in Kehila blijven, maar op de waarschuwing dat hij daar door Saul bedreigd wordt, verlaat
hij met zijn mannen de stad. [1 Samuël 22:3-5; 23:1-13]
Boek VI (626 regels; blz. 170-198): David trekt naar de woestijn bij Siph (Zif). De Siphieten
verraden hem aan Saul, die hem daar komt najagen. In de uiterste nood wordt hij gered,
doordat een inval van de Filistijnen Saul dwingt de vervolging op te geven. Maar na de vijand
te hebben verdreven, brengt Saul hem opnieuw in het nauw, bij Engedi. Daar spaart David
voor de eerste maal het leven van de koning, die hij bij een besluiping had kunnen doden.
Dat leidt tot een (tijdelijke) verzoening tussen hen. Daarop verzoent Saul zich ook met
Jonathan. Maar bij de begrafenis van Samuël hoort Doëg van David's zalving tot koning, en
met dit nieuws stookt hij Saul op tot nieuwe woede tegen zijn rivaal. [1 Samuël 23:14 - 25:1]
Boek VII (698 regels; blz. 199-230): De geschiedenis van Nabal en Abigaël. Lofpsalm van
David, als hij op Abigaël's bede zijn toorn heeft weten te bedwingen (Psalm 148). Zijn huwelijk
met haar na Nabal's dood. Grootse bruiloft. Maar Saul nadert weer! [1 Samuël 25:2-42]
Boek VIII (666 regels; blz. 231-261): Opnieuw geven de Siphieten aan Saul te kennen, waar
David zich bevindt. Bij een nachtelijke sluiptocht slaagt deze er nogmaals in, de tent van de
koning binnen te sluipen, en voor de tweede maal spaart hij het leven van Saul. Opnieuw
leidt dit tot een tijdelijke verzoening. Jonathan komt David echter waarschuwen zijn vader
26
niet te vertrouwen. Daarop besluit deze een toevlucht te zoeken bij koning Achis in Gath.
[1 Samuël 26:1 - 27:2]
Boek IX (736 regels; blz. 262-295): Achis neemt David en zijn mannen gulhartig op. Dat
wekt echter ontevredenheid bij zijn hovelingen: er wordt een samenzwering tegen David
gesmeed. Dan geeft Achis hem de stad Siklag als woonplaats. De samenzweerders zetten
de Girgazieten en Gezurieten tegen hem op, die ook plunderend door Juda trekken. David
vernietigt hen, maar houdt dit voor Achis verborgen. Deze vraagt zijn hulp tegen Saul, wat
David in gewetensnood brengt. Hij kan echter niet weigeren en zegt die hulp toe, vertrouwend
dat God uitkomst zal geven. Dat gebeurt

24
25
26

Tweede verhaal-achteraf (1 Samuël 15 - 16:13).
Dat huwelijk wordt in 1 Samuël 25:44 vermeld, maar bij het bezoek van Gad aan David (1 Samuël 22:5)
komt het in het geheel niet ter sprake.
Hier last de schrijfster de episode van 1 Samuël 23:16-18 op een later moment en in een andere context
in.
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ook: de samenzweerders dwingen Achis hem en de zijnen terug te sturen naar Siklag. [1
Samuël 27:2-28:2; 29:1-11]

Boek X (650 regels; blz. 296-325): Bij terugkeer in Siklag vinden zij hun stad in brand, hun
vrouwen weggevoerd, hun vee en bezittingen geroofd. Even dreigt de woede van zijn mannen
zich tegen David te zullen keren. Maar alles komt goed: David achtervolgt en vernietigt de
Amalekieten, die zijn stad hebben overvallen, en brengt allen en alles uit hun buit veilig
27
terug. [1 Samuël 30:1-31]
Boek XI (674 regels; blz. 326-356): In een droom verschijnt Abraham temidden van Engelen
aan David, en voorzegt hem in grote lijnen de toekomst: zijn koningschap, dat van Salomo,
de wisselende toestand onder de volgende koningen, de ballingschap, de terugkeer, de
geboorte van Christus. Dan voert hij Jonathan met zich omhoog. - Intussen raadpleegt Saul
in wanhoop de tovenares van Endor. De morgen rijst voor de grote slag tussen de Filistijnen
en Israël. [1 Samuël 28:3-25]
Boek XII (848 regels; blz. 357-395): Een bode bericht David de nederlaag en dood van Saul.
Als hij zegt de koning op diens verzoek te hebben gedood, laat David hem daarvoor
terechtstellen. In grote zorg over het lot van Jonathan trekt hij naar Hebron, waar hij tot
koning over het stamgebied van Juda wordt uitgeroepen. De priester Sadok, die de veldslag
heeft meegemaakt, vertelt hem uitvoerig het verloop daarvan en de werkelijke toedracht
van Saul's dood. Bijzondere nadruk legt hij op de heldenmoed van Jonathan en de wijze
28
waarop hij sneuvelde. Rouwklacht van David om Saul en Jonathan. David zendt om Michol;
zijn familie keert uit Moab terug om zich bij hem te voegen. Hij is koning van Juda. [2 Samuël
1:1 - 2:7]

Het exordium
Het exordium verdient bijzondere aandacht. Lucretia Wilhelmina wijkt daarin namelijk van
de epische traditie af om te doen uitkomen dat de David - zoals zij ook in haar Voorbericht
opmerkt - als een illustratie bij Het nut der tegenspoeden kan worden beschouwd en dus in
zekere zin ook een leerdicht is.
In de propositio is daarvan nog niets te merken:
Ik zing den Herder, die, tot Isrels Ryksgebied
Op Gods bevel gezalfd, de kudde en kooi verliet;
Den Filistyn versloeg; het Erfland aêm deed haalen;
Voor Saüls bittren haat als balling om moest dwaalen,
5 En op den troon steeg, na den val van dien tiran;
Held David, Jesses zoon, den vriend van Jonathan.
(blz. 1)

Het valt op, dat hier de Vondeliaanse traditie om een Bijbels heldendicht te beginnen met
‘Het lust my’ is losgelaten; de Vergiliaanse aanhef heeft de Ovidiaanse verdrongen. Indirect
overigens, want de schrijfster heeft het voorbeeld van de Henriade voor ogen gehad: ‘Je
chante ce héros, qui regna sur la France..’; ook in de verdere formulering vertoont haar
propositio verwantschap met die van Voltaire.
Maar dan volgt de verrassing: een invocatio ontbreekt! In plaats daarvan voegt de schrijfster
een admonitio toe, waarin zij zich richt tot allen die in God geloven - Joden zowel als
Christenen - met een dringend verzoek om aandacht voor de les, die zij hun gaat voorhouden:

27
28

In dit boek ordent de dichteres de feiten enigszins anders dan de Bijbel dit doet.
In 2 Samuël I uit David deze klacht na het eerste bericht over de nederlaag, nog vóór zijn vertrek naar
Hebron.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

611

leent my aandachtige ooren.
Hem, die op God vertrouwt, is 't hoogst geluk beschooren:
29
Zyn zorg, zyn toevoorzicht , zyne onbepaalde magt
Versterkt het nedrig hart, en geeft in zwakheid kracht.
(blz. 1)

Deze vervanging van de invocatio door een admonitio in het exordium van de David doet
het verschil tussen epos en leerdicht vervagen: het ene gaat in het andere over. En achteraf
ontdekken wij dan, dat Lucretia Wilhelmina in de aanhef van Het nut der tegenspoeden
eenzelfde relativering had gehanteerd door haar leerdicht in te zetten als een epos: ‘Ik zing,
door leed geleerd, het Nut der Tegenspoeden’.

De sterke punten van de ‘David’
Zoals zelfs uit mijn korte inhouds-overzicht valt af te leiden, is de dichteres er inderdaad in
geslaagd van haar verhaal een goed samenhangend en logisch geheel te maken. En zij
verstaat de kunst om vlot en boeiend te vertellen, zodat de aandacht van de lezers gevangen
blijft. Natuurlijk zijn er in de ruim 8500 versregels van haar werk ook matte(re) gedeelten;
30
dat is nu eenmaal inhaerent aan het genre. Zij komen vooral voor in de eerste boeken,
alsof de schrijfster enige moeite heeft gehad om op gang te komen. Maar in boek IV krijgen
de sterke passages de overhand en blijven dan verder tot het einde van het epos domineren.
Ik noem er een vijftal, die ik als de hoogtepunten beschouw.
1. Ithaï's verhaal van de moord op Achimelech en diens 84 priesters door Saul, met de
aansluitende beschrijving van het verwoesten en uitmoorden van de stad Nob door
Doëg (boek IV);
2. De episode, waarin Jesse aan de vluchtelingen in de spelonk van Adullam het geheim
van David's zalving tot koning onthult, en de reacties van de aanwezigen op deze
onthulling (boek V);
3. Het nachtelijk avontuur, waarbij David voor de tweede maal het leven van Saul spaart,
met wat daar onmiddellijk op volgt (boek VIII);
4. De brand van Siklag, de achtervolging van de plunderaars en de bevrijding van de
geroofde vrouwen (boek X);
5. De beschrijving van de slag op de Gilboa, waarin Saul en Jonathan sneuvelen (boek
XII).
- Tot de sterke punten van de David behoort ook de versificatie. Lucretia Wilhelmina schrijft
verzen op hoog niveau. Weliswaar is dat niveau in het algemeen meer van prosodische dan
van poëtische aard, maar de onverstoorbare voortgang van haar verzorgde alexandrijnen
- zonder veel verrassingen, maar vooral ook zonder inzinkingen - verleent aan haar verhaal
een additionele bekoring, die toeneemt naarmate men er meer aan gewend raakt. Wille
heeft de aard van deze alexandrijnen zó voortreffelijk omschreven, dat ik niet beter kan doen
dan mij daarbij aansluiten. Daarbij maakt het niet uit, dat zijn karakteristiek feitelijk Het nut
der tegenspoeden betreft en niet de David. Wat hij over de versregels van het leerdicht
opmerkt, geldt zo mogelijk in nog sterkere mate voor die van het epos:
De verzen hebben vaak een vollen toon en breeden gang, die aan betere tijden
herinneren, en al overheerscht de van vorige geslachten overgenomen, vooral
op Vondel en zijn rhetoriek teruggaande, geijkte dichtertaal, Van Merken be-

29
30

toevoorzicht: inzicht, wijsheid.
Zie Deel I, blz. 10-11.
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31

schikt er vrijer en gevoeliger over dan vele anderen, Feitama en De Haes niet
uitgezonderd; haar bewoording is in dat kader zuiver en doeltreffend, terwijl ook
32
het meer eigen, teekenende woord niet geheel ontbreekt.
Ik zou daaraan slechts willen toevoegen, dat in de David ook iets merkbaar is van de
opkomende neiging tot gevoeligheid. In de beschrijving van de vriendschap tussen David
en Jonathan en van David's gevoelens voor Michol valt zelfs al iets te bespeuren, dat men
sentimentaliteit kan noemen. In het algemeen komt dit gevoelselement de levendigheid van
de verzen ten goede, maar in combinatie met de rhetoriek leidt het ook wel eens tot een al
te nadrukkelijke pathetiek.

De priestermoord en de verwoesting van Nob
Ter adstructie van dit alles ga ik wat uitvoeriger op één van de hoogtepunten in, die ik zo
even noemde. Ik koos daarvoor het eerste, omdat dit nog een bijzondere verrassing biedt
die zodoende tevens aan de orde komt.
Bij Ithaï's beschrijving van de priestermoord aan het hof van Saul heeft Lucretia Wilhelmina
duidelijk het bode-verhaal uit het vijfde bedrijf van Gysbreght van Aemstel voor ogen gehad,
waarin verteld wordt over de moord op bisschop Gozewijn en de Klarissen. En op soortgelijke
wijze heeft zij bij de verwoesting van Nob gedacht aan die van Amsterdam, zoals Arend en
Gijsbrecht van Amstel daarover bij Vondel verslag uitbrengen aan Badeloch. Dat leidt bij
haar echter niet tot rechtstreekse ontleningen, maar tot een benaderende imitatio, even
fijnzinnig als licht van toets. Zij vertelt haar eigen verhaal, op eigen wijze en met haar eigen
woorden. Maar telkens is er even een rapprochement of een kleine overeenkomst, die naar
de Gysbreght verwijst. Eerst langzamerhand wordt het de lezer duidelijk, dat hij als het ware
de echo hoort meeklinken van een verhaal dat hij al kent - totdat hij tenslotte niet meer
twijfelen kan, omdat hij dat vroegere verhaal ook in de woorden terugvindt.
De parallellie begint vaag met de waardige wijze, waarop de aartspriester Achimelech de
dood aanvaardt, evenals bisschop Gozewijn. Maar zij wordt onderstreept, als Doëg en zijn
soldaten met uitgetrokken zwaard op hem aandringen en de priesters zich om hem heen
33
scharen, zoals de Klarissen dat deden om Gozewijn: ‘straks ryzen al de Vadren // Van de
34
aarde, en schaaren zich om Achimelech heen’ (blz. 114). En er is opnieuw een
overeenkomst, wanneer Doëg driemaal Achimelech het zwaard in de borst stoot ‘En trapt
hem op het harte, in 't aanzien van den Vorst, // Dat hem het laauwe bloed, ten monde als
uitgevloogen, // Het gryze hair misverwt’ (blz. 116), zoals Haamstede het bij Klaris van Velsen
35
deed. Om Achimelech heen liggen zijn vier en tachtig priesters,

31
32
33

Wille bedoelt hier Frans de Haes (zie boven, blz. 601).
J. Wille, De leerschool van L.W., blz. 233.
Gysbreght van Aemstel, vs. 1418-1421 (WB III, 583):

mit stegen
De nonnen op, en geen, hoe lieflijck van gemoed,
Die geen leeuwin geleeck, wanneerze brult en woed,
Vermits de jaeger 't nest wil plondren en berooven.
34

35

In de eerste druk staat telkens Abimelech in plaats van Achimelech. Deze zinstorende verwarring Abimelech was een Filistijnse vorst uit de tijd van Abraham (zie Genesis 20) - is in de tweede druk
verbeterd. Ik heb deze verbetering gevolgd.
Gysbreght van Aemstel, vs. 1484-1485 (WB III, 585):

Hy trappeltze op den buick, en op 't benaeuwde hart,
Dat haer het bloed ten neus en monde uit quam gevlogen.
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gewenteld in hun bloed,
Dat hun gewaad besmet met eenen rooden gloed.
Hier ligt 'er een gestrekt met open monde en oogen:
Die heeft het aangezicht op zyne borst geboogen:
5 Een ander roert zich nog in 't uiterste oogenblik:
Dees sluit het pynlyk oog: die geeft den jongsten snik.
(blz. 116)
36

Zo lagen ook de vermoorde nonnen om Gozewijn en Klaris van Velsen.
Wanneer Abjathar vertelt, hoe hij als enige aan de uitmoording van Nob ontkomen is,
noemt hij de heilige voorwerpen die hij heeft weten te redden:
Ik greep, in Arons hut, de heilige gewaaden,
't Aartspriesterlyke kleed, de kostbre borstsieraaden,
37
Den Efod , 't voorhoofdspan, en wat, in deezen nood,
My onder de oogen viel, en borg het in myn' schoot;
5 En vlood naar 't eenzaam woud...
(blz. 125)

In de sfeer van rapprochementen, die reeds voorafging, is dit voldoende om de herinnering
op te roepen aan proost Willem, die in Amsterdam het kostbaarste uit de kerk trachtte te
38
redden.
Uiteindelijk vallen dan Nob en Amsterdam vrijwel samen in een beschrijving van de laatste
tegenstand, waarbij de aansluiting bij de Gysbreght directer wordt en soms een woord of
uitdrukking letterlijk overgenomen is:

5

10

15

20

De straaten zyn bedekt met wreedgeschonden lyken:
Een handvol weerbaar volk wil nog zyn' moed doen blyken,
En schaart zich t'saamen, om den moordren 't hoofd te biên.
Men stryd, van zwaard noch speer noch boog noch pyl voorzien,
Door wanhoop aangevoerd, met stokken en met steenen;
Met alles wat men denkt dat bystand kan verleenen.
Vergeefsche stryd, helaas! die niemand uitkomst geeft.
Een deel, dat, binnens huis zich nog verborgen heeft,
En alles in 't gevaar voor 't leven op wil zetten,
Tracht van de daken-zelf hun moorders 't hoofd te pletten,
Vernielt zyn eigen huis, rukt styl en bint omveer,
En stort ze, al schreeuwende, op den kop dier wreedaarts neêr.
Hierdoor zag zich de moord in zynen vaart vertraagen;
Maar Doëg, wiens gezicht den stoutsten zou versaagen,
Schiet toe: hy zwaait het zwaard in de eene, in de andre hand
Een vlammend fakkellicht, en sticht een' fellen brand.
De krygsliên, op die leus met toortsen aangevloogen,
Ontsteeken 't vuur alom; het akelig vermogen
Der vlammen wint vast veld, en slaat in huis by huis:
Eerlang stort alles neêr, met schrikkelyk gedruis.
Geen wyk blyft meer verschoond, bewoond of reeds verlaaten.
Thans kan geen tegenweer, geen kracht of stoutheid baaten,

36

Gysbreght van Aemstel, vs. 1442-1445 (WB III, 583):

... in eenen beemd, verdroncken
Van eenen rooden plas. d'een zuchte noch, en d'een
Vertrock het hoofd, die d'arm, en deze noch haer been.
Een ander had den geest zoo daetelijck gegeven.
37
38

Efod: met goud en edelstenen bewerkt plechtgewaad van de hogepriester.
Arend van Amstel vertelt over hem aan Badeloch (Gysbreght van Aemstel, vs. 1143-1144; WB III, 574):

Mijn broer, proost Willem, quam, geladen onder d'armen
Met overschot van 't kruis des heilands...
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Daar 't ongelukkig volk zich onderling verdringt,
En, om het vuur te ontgaan, zichzelv' te barsten springt;
25 Of aan 't bloeddorstig zwaard ten roof moet overgeeven;
Aan 't woedend zwaard, dat zelfs 't onnoozel vee deed sneeven.
(blz. 127-128)

De laatste regel is een anticlimax, zoals bij Vondel ondenkbaar zou zijn. En ook verder reikt
Lucretia Wilhelmina nooit helemaal tot de levendigheid en suggestieve kracht van diens
beschrijvingen. Maar er kan niet worden ontkend, dat de geciteerde passage op overtuigende
en meeslepende wijze het beeld van een ondergaande stad oproept. Ook hier signaleer ik
de overeenkomsten met het brandende Amsterdam, waarbij ik in de noten bij de citaten uit
de Gysbreght de uitdrukkingen heb gecursiveerd die vrijwel letterlijk in de David terug te
vinden zijn.
In reg. 1-6 klinkt een echo mee van wat Arend van Amstel over de toestand in Amsterdam
39
aan Badeloch vertelt. In reg. 8-12 herkennen wij een motief uit Gijsbrecht's verhaal over
40
de verdediging van het Raadhuis. In reg. 14-16 is Doëg in de plaats getreden van de al
41
even weerzinwekkende Grobber. In reg. 18b-19 breidt de brand zich op dezelfde wijze uit
42
43
als in Amsterdam. En in reg. 22-25 is het lot van de beide steden identiek.

Bezwaren tegen de ‘David’
Wat de verteltrant betreft, valt er tegenover de positieve punten van de David weinig negatiefs
te stellen. Eigenlijk is het enige reële bezwaar, dat kan worden aangevoerd, een kleine
neiging tot langdradigheid. Het duidelijkst doet deze zich gelden bij de weergave van een
innerlijke overweging of van een gesprek. Een dialoog krijgt vaak het karakter van een reeks
opeenvolgende allocuties. Met name is dit het geval bij de ontmoetingen tussen David en
Jonathan, als de vrienden zich laten gaan in lange betuigingen van onderlinge verbondenheid
39

Gysbreght van Aemstel, vs. 1123-1127 (WB III, 573):

Wy worden niet te min door wanhoop aengedreven,
Dat menigh graefsgezinde en Kermer kost zijn leven:
En 't Aemsterlandsche bloed en sneuvelt niet alleen.
De lijcken groeien aen, en leggen onder een,
Met 't aenzicht na de straet gekeert of op hun ruggen.
40

G.v.A., vs. 1322-1326 (WB III, 580):

Ons jeughd, daer tegens aen, die wentelt heele stijlen
En eicke balleken, en uitgelesen hout,
En wat 'er is van ouds tot pracht en prael gebouwt,
Van boven in den hoop; en ofze luttel hoopen,
Zoo dient het om hun huid ten diersten te verkoopen...
41

G.v.A., vs. 1228b-1129 (WB III, 576):

De helsche Grobber stichte
Met een gewijde toorts den brand in 't heiligh dack.
42

G.v.A., vs. 1351-1353a (WB III, 581):

Terwijle stack de kerck de naeste huizen aen.
Van daer begon de vlam in 't leien dack te slaen
Van 't Raedhuis...
43

G.v.A., vs. 1225-1227a (WB III, 576):

... En hoorde 't moordgeschrey des volx, dat oud en jong
Van boven, om het vier t'ontgaen, te barsten sprong,
Of in de spietsen viel ter aerde.
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Lucretia Wilhelmina daarin toch wel héél ver.
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Bij een epos hangt het welslagen echter niet, althans niet in de eerste plaats, van de
verteltrant af, maar van de structuur. En ten aanzien daarvan vertoont de David een tekort:
een vitium originis dat het gehele werk beïnvloedt. Door haar afwijzing van het merveilleux
chrétien heeft de schrijfster zichzelf de kans benomen de lotgevallen van David te vertellen
vanuit een centrale idee, en te laten zièn hoe God ze gebruikt om - de boze machten van
hel en aarde ten spijt - Zijn uitverkorene naar het koningschap te voeren dat hem is
voorbestemd.
Natuurlijk staat deze idee - de gangbare Christelijke interpretatie - wel op de achtergrond
van haar verhaal. Het spreekt voor Lucretia Wilhelmina vanzelf, dat het leven van David
door God wordt geleid. Zij spreekt deze overtuiging herhaaldelijk uit, en aan het slot van
Boek IX interpreteert zij zelfs, buiten de Bijbel om, een bepaalde gebeurtenis vanuit dit
44
gezichtspunt. Maar doordat zij zich niet gerechtigd acht het bovennatuurlijke te beschrijven,
kan zij deze idee niet ‘concreet’ maken in de vorm van een Hemelraad-verbeelding of analoge
episode. Het blijft bij een abstracte gedachte, die als zodanig buiten de structuur van haar
epos staat.
Bij een Vergiliaans epos, zoals de David naar zijn opzet is, heeft dit onvermijdelijk tot
gevolg dat het verhaal uiteindelijk niet meer kan worden dan een reeks opeenvolgende
gebeurtenissen: een kroniek. Het begin mediis in rebus en de verhalenachteraf veranderen
daar niets wezenlijks aan, al doorbreken zij de chronologische volgorde. En ook de
droom-verschijning van Abraham om David de toekomst te voorspellen maakt die kroniek
niet tot een epos, hoe karakteristiek het voor dit genre ook is dat aan de held een blik in de
toekomst wordt gegund. Essentieel voor het Vergiliaanse epos is nu eenmaal de
zichtbaar-making van het bovennatuurlijke gebeuren, dat beïnvloedt of bepaalt wat er in de
zienlijke wereld voorvalt. En omdat de David in alle andere opzichten zo nauwkeurig aan
de eisen van het genre voldoet, doet dit werk daardoor met onverwachte duidelijkheid
uitkomen, hoe onmisbaar het merveilleux voor een dergelijk epos is. Het zou mij dan ook
niet verbazen, als Jan Macquet, toen hij in 1780 het merveilleux onmisbaar noemde in een
45
epos, mede op grond van de David tot dit inzicht gekomen was.

Invloed van de Henriade?
H.J. Minderhoud rekent ook de David tot de Nederlandse epen, die invloed van de Henriade
hebben ondergaan. Hij ziet overeenkomst tussen de droomverschijning van Abraham aan
David om hem ‘'t Verborgen raadsbesluit des Hemels meê te deelen’ (blz. 329) en de
beroemde episode uit het zevende boek van Voltaire's epos, waarin Saint Louis de held in
droom-toestand door hemel en hel voert om hem tenslotte in het ‘Palais des Destins’ de
toekomst te openbaren. Zonder dit rechtstreeks uit te spreken, laat hij er toch geen twijfel
aan bestaan dat deze overeenkomst volgens hem aan beïnvloeding moet worden
46
toegeschreven.
Ik geloof echter niet aan enige samenhang tussen de beide passages, al gaat het in beide
om een droom en de toekomst. Om te beginnen zijn de verschillen wezenlijker dan de
overeenkomst. Bij Voltaire betreft de droom een metaphysische zwerftocht, waarbij de held
uiteindelijk zijn nakomelingen ziet. Bij Van Merken bestaat de droom uit een verschijning
van Abraham, naar wiens profetie David luistert. Het enige gemeenschappelijke - en dus
het enige wat Lucretia Wilhelmina aan de Hen-

44
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Zie boven, blz. 609-610.
Zie Deel I, blz. 178.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927), blz. 10 en
162-165.
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riade ontleend zou kunnen hebben - is het motief van de toekomst-voorspelling en de
presentatie daarvan in de vorm van een droom. Maar het bewuste motief is karakteristiek
voor het Vergiliaanse epos, zoals in mijn vorige perikoop al werd opgemerkt; Lucretia
Wilhelmina had dus stellig Voltaire niet nodig om haar op het idee daarvan te brengen!
Bovendien is er enige grond voor de veronderstelling, dat zij met dit motief niet zo gelukkig
47
is geweest en het enigszins geforceerd in haar werk heeft ingevoegd, alsof zij vreesde dat
het weglaten ervan, nu het merveilleux ook al ontbrak, haar David al te ver zou hebben doen
afwijken van het door haar beoogde epische patroon. De presentatie in een droom was
praktisch de enige manier, waarop zij dit kon doen, zonder - formeel althans - toch weer in
het bovennatuurlijke te vervallen; in een droom is immers alles mogelijk. Zij gebruikt echter
een geheel ander droom-type dan Voltaire: geen droom-gebeuren, maar een
droom-verschijning. Voorbeelden daarvan vond zij te kust en te keur, zowel in de klassieke
als in de eigentijdse literatuur, om nog niet eens te spreken van de Bijbel. Er is geen enkele
reden om in het bijzonder aan de Henriade te denken, integendeel!
Overigens valt ook naar mijn mening uit de David op te maken, dat Lucretia Wilhelmina
de Henriade heeft gekend - wat bij een vrouw van haar ontwikkeling trouwens vanzelf spreekt.
48
Ik heb er al op gewezen, dat haar propositio aan die van Voltaire herinnert. Daarnaast acht
ik de overeenkomst in fabula te opmerkelijk om zonder meer aan het toeval te mogen worden
toegeschreven: in beide gevallen gaat het om de moeizame gang van de held naar het
koningschap. Het lijkt waarschijnlijk, dat het voorbeeld van Voltaire er de dichteres toe heeft
gebracht zich bij de opzet van haar epos te beperken tot deze éne periode uit het leven van
David, in plaats van diens gehele leven te beschrijven zoals in de traditie van het Bijbelse
epos lag. Als dit juist is, heeft zij de eenheid van handeling, waarop zij in haar Voorbericht
49
de aandacht vestigt, indirect aan hem te danken. Maar dat is een heel ander soort
beïnvloeding dan door Minderhoud werd bedoeld.

Conclusie
De David van Lucretia Wilhelmina van Merken is een voortreffelijk dichtstuk. Onder de talloze
Bijbelse epen van de 18de eeuw springt het naar voren door zijn superieure qualiteit. Het
is binnen het genre het enige werk, dat als gelijkwaardig naast Abraham de Aartsvader kan
worden gesteld. In verbeeldingskracht, vindingrijkheid, plastisch vermogen, bezieling en
versvaardigheid doet het voor Hoogvliet's epos in geen enkel opzicht onder. Als (Vergiliaans)
epos voldoet het echter minder dan zijn voorganger door het ontbreken van merveilleux.
Overigens doet dit niet af aan het feit, dat in de categorie ‘grote dichtstukken van het
18de-eeuwse klassicisme’ zowel de David als de Abraham tot de drie toppunten behoren.
Het derde van deze drie is de Germanicus.
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De droom-verschijning van Abraham valt feitelijk uit de toon van het epos als geheel. Bovendien vormt
zij een geïsoleerde episode, die zonder enig bezwaar gemist had kunnen worden. Functionele betekenis
heeft zij niet, tenzij als tegenhanger van het oproepen van Samuël door Saul, de episode die er onmiddellijk
op volgt. Maar deze antithese verklaart eerder, waarom de schrijfster haar droom-verschijning op deze
plaats van het epos situeerde dan waarom zij die daarin nodig achtte.
Zie boven, blz. 610.
Zie boven, blz. 605.
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§ 6. Een pamflet tegen de ‘David’
Voor zover ik weet, is Wille de enige geweest die de aandacht gevestigd heeft op een
merkwaardig pamflet, dat naar aanleiding van de verschijning van David het licht zag. Hij
doet dit terloops, maar in enkele regels deelt hij toch heel wat over het boekje mee. Na te
hebben opgemerkt, dat David de Bijbelse figuur was ‘waarin de goddelijke openbaring het
eerst en het meest door het nieuwerwetsche ongeloof werd aangevallen’, vervolgt hij:
Toen dan ook Van Merken's David na een jaar werd herdrukt, verscheen, zonder
naam van schrijver of uitgever, een pamflet, De waare Held, Lierdicht aan juffrouw
Van Merken, dat de daden en eigenschappen van haar held op het grofst
aantastte. Zoo iets, in druk, was in Nederland niet geheel onbekend meer, maar
nog wel zeldzaam - in het gepraat onderling van de beaux-esprits, de luiden ‘du
goût’ en ‘du bon ton’, dat was wat anders -; de wet verbood en strafte het ook
nog streng, en het volksgeweten kwam er nog spontaan tegen op. Geletterden
en ongeletterden voelden zich gedrongen, den onverlaat te bestrijden en ferm
op zijn plaats te zetten; algemeen zag men in den anonymus den
Amsterdamschen jongeman Willem Ockers, die al vaker getoond had, met alle
geweld zich den naam te willen verwerven van een door-de-wol-geverfden
Voltairiaan. Lucretia Wilhelmina zelf zweeg. Zij mengde zich nooit in twistgeschrijf,
50
schijnt ook niet gehouden te hebben van wie het wel deden...
Het zou mij te ver voeren, nader op de achtergrond, herkomst en receptie van dit boekje in
te gaan. Ik acht het echter wel op mijn weg liggen, wat meer over het pamflet-zelf te zeggen
51
dan Wille doet.
Het titelblad zet omstandig en duidelijk uiteen, wat de bedoelingen van de auteur zijn:
De // waare // Held // Lierdicht, // Aan Jufvrouw // Lukretia Wi[l]helmina van
Merken, // Dichteresse van de // David. // By de Tweede Uitgaave van dat Werk
haar E. toegezonden. // Waarin // Bescheidenlyk onderzogt word: of David een
waar Held, // en een geschikt Onderwerp voor het Heldendicht is, dan // niet?
En waarin de waare van de valse Dapperheid verschild. // - - Peragit tranquilla
52
potestas // Quod violenta nequit. - - // Klaudianus. // ad M. Theod.
Het boekje, in quarto-formaat, is slordig gedrukt, met zelfs een zetfout op het titelblad. Het
bevat een uitvoerige Voorreeden in proza (26 ongepagineerde bladzijden), gevolgd door
een Lierdicht van 59 negen-regelige strofen met vrij veel en vrij uitvoerige noten (38
gepagineerde bladzijden).
53
De Voorreeden is, in verhouding tot het Lierdicht, véél te lang. Dat komt, door-
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J. Wille, De leerschool van L.W., blz. 248. In een noot wordt nog vermeld, dat zich op de U.B. te
Leiden ‘een bundeltje van 't Lierdicht en tegenschriften’ bevindt (Maatschappij van Nederlandse
Letterkunde), en dat de U.B. van Amsterdam een manuscript van G.W. van Oosten de Bruyn
bezit, ter bestrijding van het pamflet.
Ik maak daarbij gebruik van een exemplaar uit eigen bezit.
Het motto in de laatste regels laat zich weergeven als: ‘Rustige autoriteit volbrengt wat
gewelddadige niet vermag’. Het is ontleend aan de uit 399 daterende ‘Panegyricus dictus Manlio
Theodoro consuli’ (reg. 239b-240a) van de Latijnse auteur (van Griekse afkomst) Claudius
Claudianus, hofdichter van keizer Honorius (395-423).
Bij citaten verwijs ik naar de bladzijde, waarop zij voorkomen, met *1 tot *26.
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54

dat de auteur zich niet beperkt tot een eigenlijk voorbericht , maar er een aanhangsel op
laat volgen van niet minder dan 15 (op de 26!) bladzijden. Daarin somt hij een reeks
‘Zwaarigheden’ op, die hem ‘in het doorbladeren der gewyde Schriften, terwyl ik bezig was,
dit werkje zaamen te stellen’ (blz. *10) zijn opgevallen. Hij doelt daarmee op een aantal
tegenstrijdigheden en andere Bijbelse cruces, die wel niet rechtstreeks met zijn onderwerp
samenhangen, maar die hij toch vermelden wil, in de hoop ‘dat kundige Godgeleerden my
de eer aandoen, om my uit myne Twyfelingen te redden’ (ibidem). De werkelijke reden is
natuurlijk, aan te tonen hoe onbetrouwbaar de Bijbel uit rationeel oogpunt is.
Het Lierdicht. Wat Willem Ockers - als deze inderdaad de auteur is - eigenlijk wilde zeggen,
was het volgende: ‘Een heldendicht over David is onzin. David was geen held, maar een
bloeddorstige, overspelige, eedbreukige en bij gelegenheid landsverraderlijke
oorlogsgeweldenaar. Dat blijkt uit zijn daden. Weliswaar wordt hij in de Bijbel geëerd, maar
ten onrechte. De Bijbel zit trouwens zó vol tegenstrijdigheden en onmogelijkheden - zie de
15 bladzijden Zwaarigheden in de Voorreeden - dat een redelijk denkend mens niet alles
voetstoots kan aannemen wat er staat. Het wordt hoog tijd, dat er aan het Bygeloof van
letterlijke Bijbel-aanvaarding een einde komt’. Grotendeels zègt hij dat ook, en voor de rest
impliceert hij het. Maar om dit libertinisme wat minder rechtstreeks (en gevaarlijk) te maken,
verhulde hij het in een stelling van algemeen-humanitaire aard: ‘Ten onrechte worden
oorlogsgeweldenaars als helden beschouwd’.
De eerste strofe zet in met de vraag: ‘Wat is een Held?’ en vandaar bouwt de auteur in
vraag na vraag zijn betoog op. Was Alexander de Grote een held ‘toen zyn zwaard zig
dronken zoop, // In 't bloed der burgery’ (blz. 3)? En Caesar? Hannibal? Scipio? Constantijn
55
de Grote? Ja is het gebruikelijke antwoord, maar de Rede ziet in zo'n bloedvergietende
56
geweldenaar géén held.
Zo samengevat, lijkt dit een logische gedachtengang. Maar in zijn ‘Lyst van
Waanhelden en Heldinnen’ (blz. 6, noot) noemt Ockers, behalve de hierboven
vermelde en gelijksoortige oorlogsgeweldenaars, óók Horatius Cocles en Marcus
Curtius die zich voor Rome hebben opgeofferd, óók Lucretia en Cato die zich
het leven benamen ter wille van hun eer, óók Euadne die uit liefde haar
echtgenoot in de dood volgde. Blijkbaar wordt hier dus elke daad afgewezen,
die met bloed-vergieten gepaard gaat, ook al is dat het eigen bloed en zelfs als

54

Overigens zegt hij daarin feitelijk reeds alles wat hij op het hart heeft, zodat het gedicht daarna min of
meer aandoet als een herhaling.

55

't Gemeen verstaat 'er iedle [= ijdele] faam
Van wreede Daaden door,
Op 't dondrend Oorlogsspoor.
(blz. 10)

56

Een die dan alles onderdrukt,
En buiten hoogen nood
Slegts uit Triömfzugt, doodt,
Te Roof en Moord het Land in rukt,
Verwoest, en hakt en kerft,
En 't Veld met bloed beverft,
Wanneer de Onnooz'len voor hem bukt;
Noem hem, ondanks zyn spoed [= succes]
Geen Held vol Heldenmoed.
(blz. 11)
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het gebeurt om anderen te redden. - Het is mij een volslagen raadsel, hoe Ockers
tot dit exces heeft kunnen komen! Niet alleen voerde hij daarmee zijn redelijke
stelling ad absurdum en verstoorde hij de parallel met David, waarom het hem
te doen was, maar bovendien moest hij in zijn conclusie (zie noot 56) doen alsof
hij nooit iets dergelijks gezegd had!
In dat verband komt dan David aan de orde. Is hij een held, en zelfs een volmaakte held
zoals het epos vereist? Hij die... En dan volgt in strofe na strofe een opsomming van alle
euveldaden - steeds in malam partem getrokken -, die David in zijn leven bedreven heeft.
Wat was hij onbetrouwbaar, bloeddorstig en wreed!
Koomt hy dan by 't gezond verstand
Wel voor, als waarlyk Held
Die zig ten Voorbeeld steld?
Beäntwoord hy aan allen kant,
5
De Wet van 't Heldendicht,
Daar alles leerd en stigt?
(blz. 29)

Na deze rhetorische vragen keert de auteur weer van zijn bijzondere geval naar de
camouflerende algemeenheid terug. De Eeuw van de Rede kan dergelijke figuren onmogelijk
meer als helden beschouwen; zij onthult - ‘Hoe zig de waan nog kromt’ (blz. 30) - de waarheid!
57
Niet in Sulla, Hannibal, Attila en hun soortgenoten moet men helden zien, maar in Socrates!
Niet in de Oud-Testamentische vechtersbazen ‘Van Nimrod dien Geweldenaar, // Tot fiere
David toe’ (blz. 32), maar in Jezus! Met andere woorden: ‘'t Bloedstorten maakt geen Held’
(blz. 38); de ware held is hij die zich, zoals Socrates en Jezus - hier op één lijn gesteld! inzet voor wijsheid, deugd en vrede. Zo leert het de Rede, en het wordt hoog tijd dat er een
einde komt aan de eeuwenoude waanvoorstellingen op dit punt. Daarom roept Ockers zijn
tijdgenoten, en in het bijzonder de dichteres van de David, toe:
Verwind de Dooling, 't Onverstand,
En veeler eeuwen Waan,
Gryp deesen met my aan:
Dryf 't Bygeloof ééns uit het Land,
5
En laat de Waarheid zien,
Hoezeer men haar wil vliên.
(blz. 36)

Doling, Onverstand, Waan, Bijgeloof: in cauda venenum! Want het laatste woord is religieus
geladen en krijgt in het geval van David een speciale betekenis. Is het bijgeloof te geloven
wat de Bijbel over hem zegt?
Het bovenstaande geeft aanleiding tot twee opmerkingen ter afsluiting van deze paragraaf.
1. Het pamflet is meer naar aanleiding van dan tegen het epos van Lucretia Wilhelmina
58
geschreven. De auteur valt niet haar werk aan, maar haar keuze van een
57
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In een noot op blz. 31 citeert de schrijver de zes regels uit de elfde satire van Boileau, waaraan hij deze
uitspraak ontleend heeft. - In dit verband verdient het opmerking, dat in 1790 Jan Frederik Helmers een
epos in drie zangen publiceerde: Socrates.
Hij laat zich daarover integendeel bijzonder lovend uit, al schuilt er in de hoogdravende bewoordingen
waarschijnlijk wel ironie: ‘...dat in de kunst uitmuntend Dichtstuk de David, zaamengesteld door de
zoetvloeiende Dichteresse van Merken, een andere Anna Maria Schuurmans: een Werk dat zo algemeen
behaagd heeft, zo algemeen goedgekeurd is, dat de Nyd daar te vergeefs aan knabbelen moet; een
Werk dat in glad Redeneeren de Davids van een Droste, Vondel, van Cattenburg, en drie of vier anderen,
daar een keurig en kennelyk gebruik van gemaakt is, zeer verre voorby streefd, en in kunst met een
Abraham, Gideön, Johannes den Boetgezant enz. in eenige deelen gelyk staat’ (Voorreeden, blz. *1).
Met de Davids van Vondel worden zijn drie tragedies Gebroeders, Koning David in ballingschap en Koning
David herstelt bedoeld. Wie de schrijver met de ‘drie of vier anderen’ op het oog heeft, is moeilijker vast
te stellen. Een van hen is ongetwijfeld Claes Bruin, in wiens Bybelsche Tooneelpoëzy van 1724 twee
David-spelen voorkomen: De edelmoedigheid van David aan Koning Saül en De gestrafte hoogmoed
van Koning David. Wellicht moeten wij de overigen zoeken onder de auteurs van historisch-exegetische
en theologische werken. De mededeling, dat ‘daar een keurig en kennelyk gebruik van gemaakt is’ - wat
voor de Davids van Vondel stellig niét geldt! - lijkt in die richting te wijzen. Bovendien blijkt uit de plaatsing
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held. En het eigenlijke doel van die aanval is het orthodoxe Bijbelgeloof waarop haar
bewondering voor David berust. Intussen treft hij daarmee wel degelijk ook haar persoon.
Als hij gelijk heeft, voldoet haar werk niet aan de voorschriften van het epos en doet zij zich
daarin kennen als aanhangster van een verouderd bijgeloof.
2. De waare Held is interessant als vroege uiting van ‘het nieuwerwetsche ongeloof’ uit
de tweede helft van de 18de eeuw. En het verdient opmerking dat de auteur daarmee
reageerde op een pas-verschenen Bijbel-epos: een bewijs dat hij de David serieus nam.
Verder is het pamflet echter zonder enige waarde. Het ‘betoog’ bestaat uit overdrijvingen
59
en eenzijdigheden, die misschien satirisch bedoeld waren, maar dat dan niet werden. De
onzinnigheid om figuren als Marcus Curtius en Lucretia op één hoop te gooien met Alexander
de Grote of Caesar, is onvergeeflijk. De versificatie komt boven onhandige en soms
miserabele rijmelarij nergens uit. Kortom, het Lierdicht is zowel zijn onderwerp als zijn
destinataire onwaardig.
Lucretia Wilhelmina heeft er terecht niet op gereageerd. Wat had zij trouwens anders
kunnen zeggen dan dat Bijbelgeloof voor haar géén bijgeloof was? En dat was uit haar David
al overtuigend genoeg gebleken.

59

van Vondel's tragedies tussen de epen van Droste en Van Cattenburgh dat de auteur denkt aan werk
van allerlei aard.
De aansluiting bij de satire van Boileau (zie noot 57) zou daarop kunnen wijzen.
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Hoofdstuk XXX
Michiel de Swaen: ‘Het leven en de dood van Jesus Christus’
1767
§ 1. Ter inleiding
In hetzelfde jaar 1767, waarin de David van Lucretia Wilhelmina van Merken het licht zag,
verscheen ook - zestig jaar na zijn dood - Het leven en de dood van Jesus Christus van de
Duinkerkse dichter Michiel de Swaen. Ik heb even geaarzeld over de vraag, of dit werk wel
voor bespreking in de geschiedenis van het Nederlandse epos in aanmerking komt. Niet
alleen is het naar vorm en structuur geen epos, maar het is ook niet geschreven omwille
van de fabula. De vertellende gedeelten zijn ondergeschikt aan de contemplatie, waarom
het de dichter uiteindelijk te doen is. Hij beoogt geen epiek, maar religieuse beleving: devotie.
Toch heb ik tenslotte gemeend dit merkwaardige dichtstuk niet onbesproken te mogen
laten. Want al is het verhaal van Jezus' leven en sterven daarin feitelijk middel tot doel, als
zodanig neemt het een belangrijke plaats in. Bovendien heeft de dichter zijn best gedaan
het zo volledig mogelijk te vertellen, ook al stipt hij de gedeelten, die zich weinig of niet voor
contemplatie lenen, slechts vluchtig aan. Men zou dan ook kunnen zeggen dat er in zijn
dichtstuk een epos is ingebouwd, of liever: dat het een epos tot onderbouw heeft. Geen
epos in de formele zin van het woord, overeenkomstig de regels van het genre; maar wel
een verhaal dat evenzeer als verschijningsvorm van het Bijbelse epos kan worden beschouwd
als de half-epen en fundamentalistische of moraliserende Bijbel-bewerkingen, die hierboven
aan de orde zijn geweest. Er is bij Michiel de Swaen zelfs meer aansluiting bij het officiële
epos merkbaar dan in het merendeel van de laatstgenoemde werken. Het zou daarom in
het kader van deze studie niet gerechtvaardigd zijn, zonder meer aan Het leven en de dood
van Jesus Christus voorbij te gaan.
Overigens verwachte men hier geen bespreking van het dichtstuk in al zijn aspecten. Het
is mij tenslotte te doen om het epische karakter van zijn onderbouw. Ik heb dus gemeend
voor het werk als geheel te kunnen volstaan met een algemene karakteristiek, die tevens
doet uitkomen hoe de vertellende gedeelten in het grotere verband functioneren.

§ 2. De dichter
De beschikbare gegevens over Michiel de Swaen zijn zorgvuldig bijeengebracht door V.
1
Celen in de Inleiding op zijn uitgave van al diens bewaard gebleven oorspronkelijke werk.
De dichter werd op 20 januari 1654 in Duinkerken geboren als zoon van de
meester-kleermaker Pieter de Swaen en Catharina Sint Legier. Welk onderwijs hij genoten

1

V. Celen (ed.), Werken van Michiel de Swaen, met medewerking van C. Huysmans en M. Sabbe; 6 delen
(Antwerpen z.j. [1928-1934]). De Inleiding vindt men in deel I, blz. VII-LXXXVI. - In het vervolg verwijs ik
naar deze uitgave met M.d.S.
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heeft, staat niet vast; de mening dat hij het Duinkerkse Jezuieten-college zou hebben
doorlopen, wordt niet algemeen aanvaard. Hij vestigde zich als heelmeester in zijn vaderstad
en bleef in deze functie werkzaam tot zijn dood op 3 mei 1707. Uit allerlei aanwijzingen blijkt,
dat hij bij zijn stadgenoten in aanzien stond en een zekere welstand genoot. Van 1688 tot
1692 had hij als ‘Raedt’ een plaats in het stadsbestuur.
De Swaen heeft een belangrijke rol gespeeld in de Duinkerkse rederijkerskamer De
Carssouwieren onder de zinspreuk ‘Verblijdt u in den tijdt’, waarvan hij twintig jaar Prins is
geweest en die onder zijn leiding een grote bloei heeft gekend. Maar ondanks al zijn activiteit
voor deze Kamer stond het meest eigenlijke deel van zijn dichterschap daar toch buiten en
boven.
Opmerkelijk genoeg heeft de dichter, om welke reden dan ook, het uitgeven van zijn
dichtwerk steeds zoveel mogelijk vermeden; slechts een enkel toneelstuk heeft tijdens zijn
leven met zijn toestemming het licht gezien. Vermoedelijk heeft dit tot gevolg gehad, dat er
vrij wat van zijn oeuvre verloren is gegaan. Wat wij daarvan kennen, berust op handschriften
en merendeels posthume drukken. De editie van Celen is de eerste verzamel-uitgave van
dit alles. Behalve Het leven en de dood van Jesus Christus omvat zij nog: een vijftal
2
toneelstukken met het fragment van een zesde; de proza-verhandeling Neder-duitsche
Digtkonde of Rym-konst; een groot aantal poëmen van mindere omvang en wisselende
qualiteit, die door E. Rombauts raak zijn getypeerd als ‘lyrische, lyrisch-didactische en
3
gelegenheidsgedichten’.
Het leven en de dood van Jesus Christus is ongetwijfeld niet alleen het omvangrijkste,
maar ook het belangrijkste werk van de dichter. Toen hij het in 1694 voltooide, was hij er
4
twintig jaar mee bezig geweest. Maar tot uitgave daarvan heeft hij nooit kunnen besluiten.

§ 3. De uitgave
Zo kwam het, dat De Swaen's magnum opus eerst 73 jaar na de voltooiing voor de eerste
maal het licht heeft gezien - dank zij het feit dat de Brugse boekdrukker Joseph van Praet
van de toenmalige eigenares de beschikking had gekregen over het handschrift (dat inmiddels
verloren is geraakt). Zijn uitgave bestaat uit twee delen, die met hetzelfde jaartal en dus
vermoedelijk gelijktijdig op de markt kwamen. Het titelblad van het eerste deel luidt:
Het // leven // en de // dood // van onsen // Saligmaker // Jesus Christus. //
Rym-konstig beschreven door M. De Swaen, // in syn leven Prince der Reden-ryke
// Gilde tot Duynkerke. // Eerste deel. // vignet // Tot Brugge, // By Joseph van
Praet, drucker 's Lands // van den Vryen, op de Kuypersplaets. // M.DCC.LXVII.
Het titelblad van deel II is geheel conform; alleen wordt daar vermeld: ‘Tweede deel’ - De
twee-deling is afkomstig van de dichter zelf; in de eerste helft van zijn werk behandelt hij
‘het leven’, in de tweede ‘de dood’ van Christus.
Celen heeft de uitgave van Van Praet in zijn editie van De Swaen's werk diplo-

2
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4

Het meest opmerkelijke daarvan is het mysterie-spel De Mensch-wordingh, het meest bekende het blijspel
De gecroonde leersse. Buiten vakkringen is dit laatste vaak het enige werk, dat men van Michiel de
Swaen kent. Het is of men van Hooft slechts zou weten, dat hij de Warenar schreef!
E. Rombauts, Michiel de Swaen, in: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel V
('s-Hertogenbosch-Antwerpen z.j. [1952]), blz. 461-470; het citaat op blz. 462.
M.d.S. I, blz. LV-LVI.
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matisch herdrukt; zij beslaat daarin de delen III en IV. Voor mijn bespreking heb ik van deze
moderne her-uitgave gebruik gemaakt; bij citaten verwijs ik dan ook steeds naar de vindplaats
in Celen's editie.

§ 4. Het werk als geheel
Het eerste deel van De Swaen's dichtstuk omvat 33, het tweede - opnieuw nummerend
vanaf I - 27 Gesangen, die telkens worden besloten met of uitmonden in een Toesang. Het
geheel wordt gevormd door de iuxta-positie van deze 60 onderdelen, die formeel elk op
zichzelf staan, maar innerlijk met elkaar verbonden zijn door de figuur van Christus en uiterlijk
door hun gelijksoortige structuur. De Gesangen zijn geschreven in voortreffelijke alexandrijnen
en hebben een omvang, die variëert van ongeveer 150 tot 250 versregels. De Toesangen
- in trochaeïsche of jambische viervoeters - dragen een lyrisch karakter en blijven meestal
5
beperkt tot enige tientallen regels.
Zoals de Gesangen binnen bepaalde grenzen variëren in omvang, zo doen zij dat ook
naar inhoud en opbouw. In de meeste gevallen houdt de dichter zich echter zoveel mogelijk
steeds weer aan hetzelfde patroon: hij begint met de beschrijving van een episode of
belangrijk moment uit het leven van Christus, om daarna over te gaan tot de contemplatieve
en emotionele verwerking daarvan.
Dit patroon, waarbij de uitbeelding van het gebeuren uitgangspunt en stimulans is voor
de daarop gerichte devotie, herinnert aan de kruiswegstaties in een R.K. kerk. En ik acht
het niet onwaarschijnlijk dat De Swaen de opzet van zijn werk, al dan niet bewust, inderdaad
aan deze staties te danken heeft. Zoals hij gewoon was langs de staties in zijn kerk de
kruisgang van Jezus mee-belevend te herdenken, zo wilde hij dat in zijn dichtstuk het gehele
leven van Christus doen, van de annunciatie tot de hemelvaart. Vanuit deze veronderstelling
wordt de eigenaardige opbouw van zijn werk begrijpelijk: een opeenvolging van afzonderlijke
momenten in plaats van een doorlopende geschiedenis.
Natuurlijk bracht deze overdracht naar de poëzie in allerlei opzichten verandering in het
karakter van de ‘statie’. Zo viel nu de beschouwer met de uitbeelder samen, wat zowel de
bewogenheid van de voorstelling als die van de reflectie ten goede kwam. Bovendien
behoefden de ‘staties’ niet altijd concreet meer te zijn in de zin van: plastisch uitbeeldbaar;
in verbale vorm konden ook abstracte momenten of aspecten worden geëvoceerd, en De
6
Swaen heeft daar meermalen gebruik van gemaakt. Het belangrijkste verschilpunt is echter,
dat zijn staties-in-woorden - anders dan die in lijn en kleur - niet op één moment gefixeerd
zijn, maar het gebeuren in zijn opeenvolgende fasen kunnen volgen en weergeven. Doordat
de bezinning zich bij deze fasering aansluit, wordt de grens tussen beeld en reflectie minder
scherp en treedt er een soort wisselspel op. Het begin van de episode geeft aanleiding tot
een eerste emotionele reactie of reflectie, die echter wordt afgebroken als een nieuwe

5
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In deel I gaan tweemaal binnen een Gesang de alexandrijnen in lyrische viervoeters over: in Gesang X
(Maria tot haar pas-geboren Kind, 60 regels) en in Gesang XI (de Engelenzang, 4 regels).
In zijn eerste deel b.v. in Gesang II (‘Op de Algemeene Vrede, waer mede 't Aerderyk gezegent was ten
tyde van de Menschwordinge’), Gesang III (‘Op de gesteltenisse des Hemels, en de verkiesinge der
plaetse, waer de Menschwordinge sal volbracht worden’) en Gesang V (‘Op het verholen Mysterie der
Menschwordinge’). Op soortgelijke wijze behandelen in het tweede deel de Gesangen XIX, XX en XXI
de kruiswoorden van Jezus en het moment van Zijn sterven.
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ontwikkeling in het gebeuren de aandacht trekt en uitgangspunt wordt voor een andere
bespiegeling - die dan op haar beurt moet wijken voor de beschrijving van een latere fase,
en zo verder tot de gehele episode zowel verteld als verwerkt is.
Maar al leidde op deze manier de overdracht van de statie naar de poëzie tot allerlei
modificaties, het beginsel bleef daarbij onaangetast. Op zichzelf was de transplantatie een
succes. Op het eerste gezicht doet het dan ook wat vreemd aan, dat er ook Gesangen zijn,
waarin het statie-karakter niet meer dan een ondergeschikte rol speelt of zelfs geheel
ontbreekt. Blijkbaar heeft de dichter toch geen kans gezien, in alle onderdelen van zijn werk
aan zijn eigenlijke opzet vast te houden. Wij gaan dat echter begrijpen, wanneer wij bedenken
dat hij zich voorgenomen had het gehèle leven van Jezus te behandelen. En dat leende
zich niet over de hele linie voor staties. Het zijn immers bij uitstek de geboorte en de
kruisiging, met alles wat daar omheen ligt, die voor deze even gedetailleerde als emotionele
vorm van retrospectief meebeleven in aanmerking komen. Het tussen-liggende deel van de
Evangelische geschiedenis - de tijd van Jezus' omwandeling en prediking - biedt daartoe
niet genoeg mogelijkheden, doordat er te weinig spectaculaire of aangrijpende momenten
zijn die voor uitbeelding als ‘statie’ in aanmerking zouden kunnen komen. In de Gesangen,
die hij wijdt aan dit middendeel van zijn stof, zien wij De Swaen dan ook op een andere
manier te werk gaan. Hij vertelt veel meer cursorisch en samenvattend. Vaak volstaat hij
voor een hele reeks van feiten met een summiere aanduiding - eerder memorerend dan
vertellend - om dan uitvoerig stil te blijven staan bij een episode die hem sterk aanspreekt,
zoals het stillen van de storm op zee (deel I, Gesang XXI) of de opwekking van de jongeling
uit Naïn (deel I, Gesang XXII); in zulke gevallen keert ook het statie-karakter terug. Maar er
zijn ook Gesangen, waarin het cursorisch-memorerend vertellen tot het einde toe doorloopt,
zoals in de Gesangen XXVII (‘Op verscheyde Leeringen, en wondere Werken van den
Saligmaker’) en XXXI (‘Op het gene Christus geleert en gedaen heeft den Maendag, Dynsdag
en Woensdag voor syn Lyden’), beide uit deel I. Ook dan blijven echter de persoonlijke
betrokkenheid en de devotie van de dichter doorklinken in de manier waarop hij over Jezus
7
spreekt: ‘myn lieven Minne-vorst’, ‘myn Uytverkoren’; ‘myn Jesus’; ‘myn Vrede-vorst’.
Kenmerkend voor Het leven en de dood van Jesus Christus zijn vooral: het onvoorwaardelijk
geloof van de dichter, de hartstocht waarmee hij zich verdiept in de mysteries van
Menswording en Passie, de felheid van zijn zonde-besef en zijn berouw, zijn
mystiek-extatische liefdesband met Jezus. Volgens de deskundigen wortelt dit alles in een
Franciscaanse spiritualiteit, waarmee hij door de omgang met zijn Capucijnse vrienden
vertrouwd zou zijn geraakt. Maar het is niet de herkomst, die hier van betekenis is; het gaat
om de gedrevenheid, waarmee hij deze gevoelens tot uitdrukking bracht.
In wezen was Michiel de Swaen een typische minor poet. Hij bezat een uitgesproken
dichterlijke aanleg en beschikte over een gemakkelijke versvaardigheid. Maar zijn
dichterschap droeg eerder een sensitief dan een creatief karakter. Grootse verbeeldingen
en verrassende poëtische vondsten zal men in zijn werk tevergeefs zoeken: daarvoor ontbrak
hem de nodige inventiviteit. Hij was bij wijze van spreken voorbestemd om een goed poëet,
maar niet om een groot dichter te zijn. Dat is hij ook niet geworden. Daar staat evenwel
tegenover dat in Het leven en de dood van Jesus Christus de religieuse gedrevenheid,
waarover ik sprak, zijn poëzie meermalen zó ver

7

M.d.S. III, resp. blz. 210, 246, 248.
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boven haar natuurlijke peil opstuwt, dat hij wel degelijk in de buurt daarvan komt. Vooral in
het tweede deel, waar bij de beschrijving en overdenking van Jezus' lijden de emoties het
hoogst oplopen, bereikt hij een reeks hoogtepunten die tot de beste geloofspoëzie uit de
Nederlandse letterkunde van de 17de en 18de eeuw behoren. Maar hoogtepunten zijn eo
ipso uitzonderingen. Daarnaast staan de vele mattere en - met name in de Gesangen over
de periode tussen Geboorte en Lijden - ook wel eens min of meer plichtmatige gedeelten,
al moet daar dadelijk aan worden toegevoegd dat ook die laatste nooit tot rijmelarij vervallen.
Als men daarbij de nodige nuanceringen incalculeert, zou men kunnen zeggen dat De Swaen
buiten de hoogtepunten zijn eigenlijke peil terugvindt en dat heel redelijk weet te handhaven.
In zijn pioniers-studie over De Swaen heeft Maurits Sabbe erop gewezen ‘hoe nauw niet
alleen katholieke zeventiende-eeuwsche moralisten, maar ook protestantsche piëtisten als
8
Cats en Luiken met den Duinkerkschen dichter verwant zijn’. Dat is trouwens niet zo vreemd.
Ondanks de fundamentele verschilpunten, die hen gescheiden houden, stoelen
Reformatorische en Rooms-Katholieke Christenen tenslotte op dezelfde wortel des geloofs.
Het ligt dus voor de hand dat er verwantschap aan het licht treedt, wanneer het om
persoonlijke geloofsbeleving gaat en niet in de eerste plaats om de leer. Vooral bij de
bezinning op het lijden van Christus kan ten aanzien van bepaalde punten de overeenkomst
soms opmerkelijk groot zijn, zowel wat de toon als de motieven betreft. Ik geef daarvan een
typisch voorbeeld met betrekking tot De Swaen en de Bijbelse epiek uit het Noorden.
9
In zijn Bijbels epos De lydende en verheerlykte Heiland behandelt Jacobus Jordaan
dezelfde stof als De Swaen in het tweede deel van zijn dichtstuk. Ook verder zijn de beide
werken goed met elkaar vergelijkbaar. Wel is bij Jordaan de epische opzet primair, maar de
mystiek-piëtistische inslag en het getuigende karakter van zijn uitwerking leiden tot zóveel
reflectie en emotie, dat desondanks het resultaat vaak sterk aan de behandelingswijze van
De Swaen herinnert. Welnu: bij mijn bespreking van dit epos heb ik aangegeven, hoe de
dichter de kruiswonde in Jezus' zijde mystiek-bespiegelend voorstelt als een toevluchtsoord
10
voor wie in nood verkeren: een veilige kloof in de steenrots voor de vluchtende duif. Men
vergelijke daarmee de wijze, waarop De Swaen in Gesang XXII van zijn tweede deel (‘Op
Jesus doorboorde Zyde, en Afdoeninge van het Kruys’) over deze wonde in vervoering raakt.
Hij wenst, evenals de lans die Jezus' zijde doorboorde, in Hem te kunnen doordringen om
voor altijd intrek te nemen in Zijn hart en met Hem te versmelten tot één:
Ik seyd: men vraegt niet meer, waer myn beminden zy,
Ik ben geheel in hem, en hy geheel in my.
Nu soek ik hem niet meer op wegen nogte straeten;
Hy heeft my door de spleet der steen-rots ingelaeten,
5 Daer heeft syn water-vliet myn dorst te niet gedaen,
Daer ded' syn vierig Bloed my g'heel in vlamme staen.
(M.d.S. IV, 182)

8
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Maurits Sabbe, Het leven en de werken van Michiel de Swaen, in: Mémoires de l'Académie Royale de
Belgique, Classe des Lettres etc., sér.2, tome 1, nr. 1 (Brussel 1906); het citaat op blz. 203.
Zie boven, blz. 508-518.
Zie boven, blz. 517-518.
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Het is anders dan bij Jordaan, vooral in de bruidsmystiek van de eerste drie regels (op grond
van Hooglied 6:1 en 3). Maar de verwantschap is onmiskenbaar, en zelfs ‘de spleet der
steen-rots’ ontbreekt niet.

Opdracht
De Swaen heeft in een afzonderlijke Opdracht van 160 alexandrijnen zijn werk toegewijd
Aen de Alderheyligste Dryvuldige Eenigheyt, en den Twee-wezentlyken Persoon Jesus
Christus, Godt ende Mensch, d.w.z. aan God en aan Christus. De tweeledigheid is echter
niet wezenlijk, want God en Christus zijn één - maar de eerste kan slechts in en door de
laatste worden gekend. Als de dichter ‘dit werk van myn gedachten’ neerlegt voor de voeten
van Jezus, doet hij dat dan ook met de bede om Diens bemiddeling voor overdracht aan de
Vader, die hij niet zelf bereiken kan:
Geweerdigt, liefsten Heer! indien 't u kan behagen,
Het selve, met myn hert, den Vader op te dragen,
Met wien gy eeuwig blyft, en eeuwig zyt geweest
Den oppersten Monark in d' Eenigheyt des Geest. (M.d.S. III, 18)

De gelovige eerbied en de kinderlijke eenvoud, waarmee De Swaen over het mysterie van
de Drie-eenheid en de Openbaring in Christus spreekt, maken de Opdracht tot een treffend
gedicht op zichzelf. Ik beperk mij hier echter tot het citeren van de twee fragmenten, waarin
onder woorden wordt gebracht wat de dichter met zijn grote werk beoogd heeft en nog altijd
beoogt. Het valt op, dat hij daarbij uitgaat van dezelfde onderscheiding tussen ‘het leven’
en ‘de dood’ van Christus als in de titel en de tweedeling van zijn dichtstuk.
De bezinning op het leven van Jezus moet in hem wakker houden wat hij aanduidt als
‘minne-rouw’: het samengaan van dankbare liefde met berouw over zijn zonden:
Om door dien minne-rouw staeg aen te zyn bewoogen,
Stel ik by dag en nacht uw leven voor myn oogen;
Op dat by dag en nacht ik in dien spiegel ken,
Wat gy my weerdig zyt, en ik u schuldig ben. (M.d.S. III, 17)

Bij de reflectie op de dood van Christus gaat het nadrukkelijk om de verzoening: het
wegwassen van alle schuld uit zijn hart:
Ick wil, op dat gy my die jonste soud vereeren,
In uwe Wonden gaen by dag en nacht verkeeren,
Vervloeken myn bedryf, belyden myne schult,
Tot dat gy my met u geheel doorwonden sult. (M.d.S. III, 18)

§ 5. De onderbouw als verschijningsvorm van het Bijbel-epos
Het eerste deel van De Swaen's werk begint met een Gesang ‘Tot inleydinge’. Maar deze
inleiding heeft niet enkel, zoals men zou kunnen verwachten, betrekking op dat eerste deel.
Zij is bedoeld als exordium en inzet van het gehèle dichtstuk dat volgen gaat, tot de
Hemelvaart toe. Ik gebruik met opzet het woord exordium, dat in het kader van deze studie
een epische connotatie heeft. De dichter heeft namelijk zeer nadrukkelijk aan zijn ‘inleydinge’
11
een vorm gegeven, die overeenkomt met het begin van een epos.
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Ook in het tweede deel dient Gesang I ‘Tot Inleydinge’, maar daarbij doet zich niets opmerkenswaardigs
voor.
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De ‘inleydinge’
Hij begint met een propositio, geheel volgens de Vergiliaanse traditie - met inbegrip van de
verwijzing naar vorig werk, die aan het ‘Arma virumque cano’ voorafgaat en in de 17de eeuw
authentiek werd geacht:
Ick die voor desen placht myn penne te doen quelen,
Met droef of bly geklang in Treur of Herder-spelen,
Die naer de dwaese lust van myne dichtens sucht,
Myn weerden tyd versleet in boerterye en klucht.
5 Ik, die vol wind en roock myn ader op ded' swellen,
Om op een trotsen voet myn moeders-tael te stellen,
Speel nu op myne Lier, met eenen stillen thoon,
Het leven en de dood van 's Alderhoogstens Soon.
Ick singe nu den Held, die sonder oorlogs-knechten,
10 Alleen en wapenloos quam heel dit Al bevechten;
Alleen en wapenloos den duyvel dwingen kon;
De dood in boeyen wierp, de wereld overwon.
(M.d.S. III, 19)

Zelfs de regel dat de held niet met name genoemd, maar slechts door omschrijving aangeduid
dient te worden, is hier zorgvuldig in acht genomen.
Daarna volgt een invocatio tot de Heilige Geest, eveneens in aansluiting bij de traditie, zij
het ditmaal - blijkens de omvang - meer die van Renaissance en klassicisme dan van de
Oudheid.
Na zijn exordium gaat de dichter - nog altijd in de trant van het epos - over tot de narratio.
En deze begint met een hemel-scène, waarin wordt uitgebeeld hoe het Goddelijke besluit
valt de beloofde komst van Jezus in het vlees niet langer uit te stellen. Al vanaf de zondeval
duurt voor Gods troon het pleidooi van Genade tegen Rechtvaardigheid om verzoening voor
de schuld van de mens. God heeft die steeds weer toegezegd, maar nog altijd blijft zij uit.
Ook nu richt Genade haar smeekbede tot Hem: ‘Voldoet nu aen uw woord, ô goedertieren
Heer, // Ontferm u dog, en send den Saligmaker nêer’ (M.d.S. III, 22). En ditmaal vindt zij
gehoor. De Liefde doordringt het ongeschapen Woord aan de rechterhand van de Vader:
Christus. Afdalend van de troon kondigt Hij aan, dat het ogenblik nu daar is; nog diezelfde
nacht zal Hij neerdalen in de schoot van Maria. Terwijl Gabriël uitgezonden wordt om haar
dit mee te delen, buigen de Engelen zich aanbiddend neer en maakt Michaël zich tot tolk
van hun verering in een vurige lofprijzing.
Daarmee breekt het ‘epos’ abrupt af. Als de dichter in dezelfde trant had willen doorgaan,
had er nu de beschrijving moeten volgen van Gabriël's tocht naar de aarde en zijn verschijning
aan Maria. In plaats daarvan rondt hij echter zijn eerste Gesang af met een opwekking tot
zijn ‘Sangeres’ om zich aan te sluiten bij het eerbetoon van de Engelen in de hemel. En dat
doet zij dan in de Toesang.
Gezien De Swaen's vertrouwdheid met het werk van Vondel, mogen wij aannemen dat
hij de gedachte om zijn narratio te beginnen met een hemel-scène, die de metaphysische
achtergrond vormt voor het gebeuren op aarde, te danken heeft aan diens Joannes de
Boetgezant. Ook daar valt in de eerste episode een Goddelijk besluit en wordt Gabriël ter
12
uitvoering daarvan naar de sterfelijke wereld gezonden. Meer dan de idee heeft de
Duinkerker dichter echter niet overgenomen; in de uitwerking gaat hij met het pleidooi van
Genade en de reactie daarop van de door Liefde bevlogen Zoon een geheel eigen weg.

12

Zie Deel I, blz. 644.
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Merveilleux
Met de hemel-scène heeft De Swaen gebruik gemaakt van het epische merveilleux chrétien.
Maar niet in de vorm van een indrukwekkende verbeelding. Hij doet geen enkele poging tot
directe beschrijving; hij volstaat met het doen horen van de drie stemmen, waarin zich het
gebeuren voltrekt: de aandrang van Genade, het besluit van de Zoon, de aanbidding van
de Engelen. Het suggestieve effect wordt door deze terughouding echter eerder vermeerderd
dan verminderd.
In de twee volgende Gesangen sluit De Swaen nog enkele malen terloops bij zijn ‘Prolog
im Himmel’ aan. Maar in Gesang IV (‘Op de Boodschap, door den Engel Gabriël, gedaen
aen de H. Maget’) wordt dan deze merveilleuse episode definitief afgesloten. De dichter
13
begint met een beschrijving van de Engel, zoals deze in Nazareth aan Maria verschijnt:
een beschrijving die ongetwijfeld beïnvloed is door schilderingen van de annunciatie die hij
kende. Maar ondanks deze detaillering kan hier niet van merveilleux worden gesproken: de
verschijning van Gabriël berust op de Bijbel en niet op de verbeelding van de dichter. De
afsluiting, waarop ik doelde, treffen wij dan ook eerst aan het einde van het Gesang aan.
Dan is door het toestemmende antwoord van Maria op de boodschap van Gabriël de
Menswording een feit geworden: de Zoon ‘Is desen nacht ontfaen in eene Magets schoot’
(M.d.S. III, 42). En nu stelt de dichter zich voor, hoe Lucifer gereageerd moet hebben op
deze gebeurtenis, die het einde betekent van zijn heerschappij:
Tot drymael slingert hy, schuymbeckende, den keten,
Rondom syn yseren stoel met wanhop' heel beseten,
En send den afgrond door een yselyken schreeuw,
Gelyk aen het gebriesch van een doorwonden leeuw.
5 Hier op raekt g'heel de hell' aen 't jammeren en woelen,
Men hoort te midden uyt de diepe swavel-poelen
14
Gekrys, gehuyl, gebaer , vervloecking en getier,
Soo fel, als of men eerst ontstak het helsche vier.
(M.d.S. III, 42-43)

Het merkwaardige is, dat De Swaen dit beeld van de hel niet geeft als onderdeel van zijn
verhaal, maar van zijn reflectie. Zich bezinnend op de betekenis van de Ontvangenis, betrekt
hij daarbij ook de reactie van Lucifer: ‘'k Verbeelde my, dat hy...’. In de context van dankbare
reflectie op een Heilsfeit doet deze evocatie van de hel enigszins vreemd aan, te meer omdat
het Gesang daarmee besloten wordt. Ik meen dan ook dat wij deze evocatie meer moeten
beschouwen als tegenhanger van de hemel-scène in Gesang I dan als werkelijk onderdeel
van de bezinning op de annunciatie. In Vondel's Joannes staat tegenover de Hemel- een
Helleraad; is het te ver gezocht, te veronderstellen dat De Swaen op grond daarvan gemeend
heeft zijn ‘Prolog im Himmel’ niet zonder tegenhanger te mogen of te moeten laten? Ik meen
van niet; vandaar dat ik hierboven sprak over afsluiting van de merveilleuse episode.
In de 56 nog volgende Gesangen van het dichtstuk komt verder geen merveilleux meer
voor.

13

M.d.S. III, 38:

Een kleeding van lasuer met lelien bestort,
Bedekte syne lêen; en 't middel-lyf omgort
Met peerel-wit satyn, doorzaeyt met gulde blommen..
14

gebaer: geklag.
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De manier van vertellen
De nauwe aansluiting van de dichter bij het epos in zijn ‘inleydinge’, terwijl uit de aansluitende
Gesangen duidelijk blijkt dat hij geen epos bedoelt, werkt aanvankelijk enigszins verwarrend.
Maar al spoedig gaan wij begrijpen, hoe De Swaen zich in zijn werkwijze tot het epos
verhoudt. Hij maakt in de vertellende gedeelten van zijn dichtstuk slechts gebruik van
elementen uit de epische traditie, wanneer hij behoefte heeft aan een structurele ruggesteun.
Voor de rest gaat hij zijn eigen weg.
15
In grote lijnen laat de manier, waarop de dichter vertelde, zich als volgt weergeven.
Hij begon, alsof hij een epos ging schrijven. Dat verschafte hem niet alleen het voordeel
van een goed begin (het exordium), maar ook de mogelijkheid nadrukkelijk de metaphysische
achtergrond van zijn stof naar voren te brengen (het merveilleux). Zodra hij op deze manier
op gang was gekomen, liet hij echter het epische model los, om over te gaan op zijn eigen
vormgeving in staties. Dat bracht tevens een verandering in de vertel-trant mee: een
verschuiving van mee-delen naar mee-beleven. Deze overgang voltrekt zich geleidelijk in
de Gesangen II tot IV van het eerste deel, en is na de afsluiting van het merveilleux met de
helle-scène voltooid. Het verschil manifesteert zich het duidelijkst in het feit, dat de dichter
het praesens ging gebruiken in plaats van de verleden tijd. Hij probeerde daarmee het
gebeuren weer te geven alsof hij er persoonlijk bij tegenwoordig en betrokken was, al brak
- maar dat komt de authenticiteit ten goede - onder het vertellen af en toe in een
verledentijdsvorm het besef van de reële afstandelijkheid toch even door. In dit verband
verdient het opmerking, dat ook in de gedeelten over de prediking van Jezus, waar het
‘statie’-karakter veel zwakker is, het praesens zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Wel zijn
daar, met name in de verbindende passages tussen feit en feit, de verleden-tijdsvormen
frequenter, maar in principe blijft de vertel-trant uitgaan van het mee-beleven. Daarentegen
heb ik de indruk - verder durf ik niet gaan - dat in de laatste Gesangen van het tweede deel
(over de gebeurtenissen na de Opstanding) de afstandelijkheid weer groter wordt en min of
meer overeenkomt met die van de overgangsperiode in de eerste Gesangen uit deel I. Dat
zou ook niet zo vreemd zijn. Wat buiten het menselijke leven van Jezus viel, was voor de
dichter niet op dezelfde manier mede-beleefbaar.
Bij deze geëngageerde manier van vertellen was het onvermijdelijk, dat De Swaen
meermalen moeite had, na afhandeling van een bepaalde episode de overgang te vinden
naar een volgende. In zulke gevallen greep hij, evenals voor zijn begin, op de traditie van
het epos terug om hem over het dode punt heen te helpen. De passages, waarin hij dat
deed, kenmerken zich door een uitgesproken aansluiting bij stijl en woordgebruik van het
officiële genre. Een goed voorbeeld levert in het eerste deel de inzet van Gesang XV, waarin
- na de behandeling van de aanbidding door de Wijzen uit het Oosten - een geheel nieuw
punt aan de orde moet worden gesteld: ‘Op de Suyveringe van de Moeder-Maegd’. Wij
herkennen in die inzet de conventie van het epos:
De son was veertig mael in 't brandend' oost verschenen,
En in den koelen west weer veertig-mael verdwenen

15

Ik laat daarbij buiten beschouwing, dat de verschillende gedeelten van zijn werk waarschijnlijk in een
andere volgorde zijn ontstaan en bij de samenvoeging aan elkaar werden aangepast. Ook is het heel
goed mogelijk, dat de ‘inleydinge’ eerst achteraf werd geschreven, ter afronding van het geheel. Dat alles
maakt echter weinig verschil voor het eind-resultaat.
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Naer [= na] dien verlichten nacht, die klaerder als den dag,
Het ongeschapen Woord in 't vleys geboren sag.
(M.d.S. III, 122)

Als voorbeeld uit De Swaen's tweede deel citeer ik de aanhef van Gesang XXIV (‘Op Marias
afscheyd van Jesus Graf, en de vernietinge van eenen begraven Godt’). Ook hier moet na
een aangrijpend moment, de begrafenis van Jezus, een nieuwe aanloop worden gemaakt:
De droevige Avond-sterr' ryst onder dies ten Hemel:
De nacht spreyd haeren rok door 't swervende gewemel
Der donker roode locht; het quynend' licht vertrekt,
16
Terwyl de duysternis het aerdryk overdekt:
5 Dit doet de vrouwen, die Marias rouw met traenen
En suchten mengelden, haer tot den afscheyd maenen.
(M.d.S. IV, 196)

De herkenbaarheid van dit aanleunen tegen het epos is een gevolg van het feit, dat de eigen
stijl van de dichter anders is. Hij moet niets hebben van een ongemene - laat staan:
maniëristische - uitdrukkingswijze. Steeds probeert hij zo direct, eenvoudig en duidelijk
mogelijk onder woorden te brengen wat hij te zeggen heeft. Zelfs in zijn meest pathetische
beschrijvingen en extatische gevoels-momenten blijft hij aan dat beginsel vasthouden.
Daardoor hebben zijn verzen een zó specifiek karakter, dat een andersoortige inslag dadelijk
opvalt.
De aard van deze stijl is geheel in overeenstemming met de opvatting, die De Swaen in
zijn Neder-duitsche Digtkonde voorstaat. In de Voor-reden van dit werk verklaart hij: ‘en wat
de klaerheydt belangt, de verssen moeten daer in soo uijt schijnen, dat 'et onmogelijk zij
den zin niet te verstaen’. Op dat punt schiet Vondel naar zijn mening tekort: ‘ende is 'er iet
in Van Vondels, dat duijster schijnt, of voor duijster mag gerékent worden, men moet dat
om zijn hoogdraventheyd verontschuldigen, alhoewel hij daer in niet te prijsen is, noch min
naer te volgen’ (M.d.S. II, 203).

Proeven van de verteltrant
Om een enigszins volledige indruk te kunnen geven van de vertellende gedeelten uit De
Swaen's werk heb ik tenminste drie proeven nodig. Er is namelijk niet alleen een groot
verschil tussen zijn verteltrant in de memorerende en in de evocatieve passages, maar
bovendien vertonen deze laatste onderling te veel verscheidenheid naar gelang van de
emoties, die een bepaalde ‘statie’ bij de dichter oproept, om niet enigermate te moeten
worden gedifferentieerd.
I. De eerste proeve betreft de uitbeelding van een ‘statie’ en is ontleend aan deel I, Gesang
IX (‘Op Marias komste te Bethlehem’). Ondanks de gevorderde zwangerschap van Maria
kunnen Jozef en zij geen onderdak vinden in de overvolle stad:
Maria komt in Stad, sy vind geen huysen open;
Sy trekt met Joseph op van d'een in d'ander straet,
17
Maer vind geen eenen mensch, de gen' haer binnen laet.
D'herbergen zyn soo vol van ryke Land genoten,
5 Dat sig de Maget vind van ieder-een verstooten,
Hoe schoon sy bid en smeekt, sy word 'er niet verhoort;
Hoe bitterlyk sy kermt men wyst haer altyd voort.

16
17

Blijkens de uitgave van Celen heeft de gedrukte tekst hier een drukfout: aerderyk.
de gen': dewelke, die.
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18

Daer zyn 'er soo versteent en korsel, dat s' al kyven
19
Haer, als een lichte schuyt , van hunne deuren dryven,
10 Die doen 'er lasteren en dreygementen by,
Den goeden Joseph gaet, met moeyt', de slagen vry.
Het felle winter-wêer raekt onder dies aen 't raesen,
20
Den steuren wind begint uyt 't Noords-gewest te blaesen,
Den droeven avond valt soo donker naer benêen,
15 Dat d'oogen niet en sien, waer op de voeten trêen.
Een dichten hagel stort van boven op de daken,
Elk spoeyd soo seer hy kan, om van de straet te raken,
Men sluyt in ieder huys de deur en vensters toe,
Alleen het rouwig paer blyft buyten, nat en moe.
20 Vergeefs vernieuwen sy al kermen hunne klachten,
21
Want niemant laet syn hert, door deernis , versachten,
Dien stopt syn ooren toe, en laet-se beyde in noot,
Die dadelyk de deur aen synen hond ontsloot.
(M.d.S. III, 75-76)

Wij hebben hier een duidelijk voorbeeld van de manier, waarop de dichter een statie tekent.
Zó intens en tot in de kleinste bijzonderheden roept hij zich het gebeuren voor de geest, dat
hij er als het ware deel aan krijgt. Vol deernis, verontwaardiging en vertedering is hij met
Maria en Jozef in Bethlehem, dat onwillekeurig voor hem het beeld aanneemt van zijn eigen
stad.
II. Als tweede proeve geef ik een brok memorerend vertellen in zijn meest uitgesproken
vorm. Het is ontleend aan deel I, Gesang XXIX (‘Behelsende Jesus vertrek naer Ephrem,
en wederkomste door Jericho in Bethanien’):

5

10

15

20

Den grooten Paesschen-tyd was onder dies voor handen,
Op welken Jesus moest zyn ziel voor ons verpanden,
Hy stelt dan sig op weg, met een verheugd gelaet,
't Gen' ieder merken doet, dat hy vrywillig gaet.
22
Op reys ontseggen hem een deel Samaritaenen,
Om dat sy hem den weg naer Sion sagen baenen,
23
Die weygeringe spyt Joannes en syn Broêr;
Sy roepen: wilt gy, Heer, dat wy op d'aerdsche vloer
Het al vernielend' vier doen uyt den Hemel brengen,
Om dese Stad in stof en asschen te versengen?
24
Den Heyland seyd daer op: ach overloopend' bloet,
25
Hoe weynig kent gy nog, wat geest gy volgen moet!
Des menschens Soon is niet gekomen tot vernielen;
Maer tot verlossinge der slaef-gemaekte zielen.
Hier mede trecken sy wêer naer Judeën voort:
Hy, onder dies, erhaelt ten derde mael het woort
Van syn aenstaende nood, smaed, lasteringen, stryden,
Bespotting, geesseling, en schandig overlyden,
Waer naer hy sal uyt 't graf ten derde dag' opstaen:
Dog niemant uyt den hoop kan dit geheym verstaen.
(M.d.S. III, 230-231)

18
19
20
21
22
23
24
25

al kyven: al kijvende. - Zo ook in reg. 20 al kermen: al kermende.
lichte schuyt: lichtekooi (WNT XIV, 1173).
steuren: sture, gure.
deernis: (drukfout; men leze) derenis.
ontseggen: weigeren onderdak.
spyt: hindert, ergert.
overloopend': driftig, opvliegend (WNT XI, 1871).
Blijkens de uitgave van Celen heeft de gedrukte tekst hier een drukfout: geeft.
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De eerste 14 regels van dit citaat berusten op Lucas 9:51-56, de laatste zes op Mattheüs
20:17-19. De Bijbeltekst is er vrijwel woordelijk in terug te vinden. Bovendien is merkbaar,
dat de dichter hier minder bezield schrijft dan in de voorgaande proeve. In reg. 6 is ‘den weg
baenen’ een ongelukkige uitdrukking ter verkrijging van een rijmwoord; in reg. 8 werd het
overbodige en weinig fraaie ‘op d'aerdsche vloer’ eveneens rimae causa toegevoegd; in
reg. 17 doet de zware onderbetoning van ‘smaed’ onaangenaam aan. Maar al stelt De
Swaen zich hier het beschreven moment niet met dezelfde intensiteit voor als bij de staties,
hij doet dat toch met genoeg persoonlijke betrokkenheid om op te merken dat Jezus naar
Zijn lijden in Jeruzalem op weg gaat ‘met een verheugd gelaet’, en dat Hij aan Zijn twee
verontwaardigde discipelen ‘overloopend' bloet’ verwijt. Daardoor blijft hij ondanks kleine
ongerechtigheden ook in dit memorerend vertellen levendig genoeg om te kunnen boeien.
III. Met de derde proeve keren wij terug naar de uitbeelding van een statie, maar ditmaal uit
deel II, waarin het lijden van Christus centraal staat. In de minutieuse beschrijving van de
lichamelijke verschijnselen bij pijn en dood, die kenmerkend is voor deze tweede reeks
26
bezinningsmomenten, doet zich - zoals Sabbe terecht heeft opgemerkt - de heelmeester
kennen voor wie deze verschijnselen een dagelijkse realiteit waren zonder geheim. Wanneer
de eerste spijker door de hand van Jezus geslagen wordt, reageert Zijn gehele lichaam
daarop:
Op ieder hamer-slag syn zen'wen krimpen op,
Syn boesem word bevaên met eenen herte-klop.
De spieren, die den arm en elleboog bedecken,
Beginnen tegen-een, al trillende te trecken;
5 Den hals buygt mede scheuns, het hooft keert zydewaert,
De keel en strotte swelt, den adem word beswaert.
(M.d.S. IV, 149)

Deze regels zijn ontleend aan deel II, Gesang XVIII (‘Op Jesus Nagelinge en oprechtinge
aen het Kruys’). Verder-op in datzelfde Gesang volgt de beschrijving van de kruis-oprichting,
die mijn eigenlijke proeve vormt:
Terwyl de Moeder treurt, die vreede [= wrede] Roomsche Knechten
Gaen haeren lieven Soon met syne galg oprechten:
27
Die slepen 't onderdeel van 't Kruys tot aen den put ;
Dien bind de koorden aen de zyden; desen stut
5 Den balk met synen rugg', al bytend' op de tanden;
Die steken met den voet; dees heffen met de handen;
28
Die trecken by de koord; die schooren met een lêer,
Op dat het wichtig hout niet slinger' hêen en wêer:
S'arbeyden al soo sterk, dat hunne kleed'ren scheuren.
10 De Priesters moedigen; d'omstaende vrouwen treuren;
De kinders schreeuwen t'wyl het Kruys van d'aerde ryst:
Ten lesten word den balk recht overend' gehyst,
Waer naer sy, sonder steun van handspeek ofte blocken,
Hem, met een snellen vaert, in d'aerde laeten schocken.
15 Dan was 't dat Jesus lyf verscheen aen ieders oog,
Als eene strenge pees, gespannen op syn boog:
Dan sag men, door den schok, doorstaen in 't Kruys te planten
Den bloedvlied wederom vernieuwt aen alle kanten,

26
27
28

M. Sabbe, Het leven en de werken van M.d.S., blz. 200, 202.
den put: naar de voorstelling van De Swaen wordt het kruis in een kokervormig gat geplaatst, diep genoeg
om het overeind te houden.
schooren met een lêer: steunen met een ladder.
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Voornaemlyk in de wond' van ieder hand en voet.
20 Uyt dese quaemen vier uytspuytingen van bloed,
29
Gelyk aen straelen van vier wyn-vats kraenen, breken.
(M.d.S. IV, 151-152)

In de tekening van de bedrijvigheid bij de oprichting van het kruis mogen wij de herinnering
vermoeden aan een of meer schilderijen die De Swaen kende. Maar er is toch niet alleen
sprake van een visuele herinnering. Ook hier denkt de dichter zich intens genoeg in de
‘statie’ in om die als een realiteit mee te beleven. Hij hóórt de aanmoedigingen van de
priesters, het wenen van de vrouwen en - dat is het meest typerende! - de juichkreten van
de kinderen als het eindelijk gelukt is het zware kruis rechtop te duwen en te trekken!

§ 6. Besluit
Zowel het uitgesproken R.K. karakter van het werk als de vertraagde verschijning en de
publikatie in het afgelegen Brugge hebben ertoe bijgedragen, dat het magnum opus van
Michiel de Swaen in onze literatuur terzijde is blijven staan. In de geschiedenis van het
Nederlandse epos heeft het geen enkele rol gespeeld, al behoort de vertellende onderbouw
als poëzie tot het beste dat er aan verschijningsvormen van het Bijbelse sub-genre valt aan
te wijzen. In het algemeen trouwens heeft Het leven en de dood van Jesus Christus, ook
na de her-ontdekking van zijn auteur door Sabbe, nog altijd niet de waardering gevonden,
waarop het vanwege zijn literaire qualiteiten recht zou hebben.
Ten aanzien van de onderbouw dienen nog twee punten te worden onderstreept. In de
eerste plaats gaat het hier om een verschijningsvorm van het Bijbelse epos, zoals wij die
elders niet hebben aangetroffen. In alle andere gevallen, waarin wij deze term hebben
gebruikt, had hij betrekking op het besproken werk als gehéél. Dat is hier niet het geval. Als
geheel is het dichtstuk van De Swaen géén verschijningsvorm van het epos, maar veeleer
van de lyriek. - In de tweede plaats moeten wij in gedachten houden, dat het werk reeds in
1694 werd voltooid. Gerekend naar de tijd van zijn ontstaan, is de onderbouw dus zowel de
éérste als de meest uitzonderlijke representant van de vele Bijbeldichten na Joannes de
Boetgezant, die geen eigenlijke epen zijn en er toch te veel mee gemeen hebben om niet
als een verschijningsvorm daarvan te worden beschouwd.

29

De regels 15-21 geven een goed voorbeeld van het besef van afstandelijkheid, dat soms plotseling het
verhaal-in-het-praesens doorbreekt (zie boven, blz. 629).
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Hoofdstuk XXXI
‘Het leven van den Aartsvader Joseph’ door Jurriaan Wesselsz.
1769
§ 1. De auteur
Evenmin als Het leven en de dood van Jesus Christus door Michiel de Swaen is de Joseph
van de Amsterdammer Jurriaan Wesselsz. een Bijbels epos in de eigenlijke zin van het
woord. Maar opnieuw hebben wij te doen met een verschijningsvorm van het genre, in
zoverre ook dit werk ondenkbaar zou zijn zonder de achtergrond van een Bijbel-epische
traditie.
Dank zij de medewerking van de Gemeentelijke Archiefdienst in Amsterdam, aan wie ik
daarvoor gaarne mijn dank betuig, kan ik enkele bijzonderheden meedelen over de auteur.
1
Jurriaan Wesselsz. werd op 17 augustus 1725 in de Oude Kerk te Amsterdam gedoopt. Hij
was de oudste zoon van Wessel Jurriaans en Elsje Gerrits (Geers), beiden uit Groningen
afkomstig en op wat latere leeftijd in Amsterdam met elkaar getrouwd. Zelf ging Jurriaan op
5 januari 1748 in ondertrouw met Maria Vastbinder, elf jaar ouder dan hij. Uit dit huwelijk
werden drie kinderen geboren: Wessel (gedoopt 4 augustus 1748), Maria (gedoopt 20
oktober 1751) en Eltje (gedoopt 15 april 1753 en begraven op 9 oktober 1757). Op 19
november 1781 werd Jurriaans vrouw begraven; elf jaar later - op 15 mei 1792 - volgde hij
haar in het graf.
Het leeftijdsverschil tussen de beide echtelieden en de geboorte van hun eerste kind
binnen de zeven maanden na hun ondertrouw zouden op een onregelmatigheid kunnen
wijzen, die door een huwelijk werd rechtgetrokken. Verder duiden de gegevens echter op
een leven, dat normaal en rustig verliep; de dood van hun jongste kind kan voor de 18de
eeuw zeker niet als iets ongewoons worden beschouwd.
Omtrent de sociale status van Wesselsz. kon de Gemeentelijke Archiefdienst mij slechts
meedelen, dat hij onvermogend was: ‘zijn beroep werd niet gevonden’. Op grond daarvan
vermoed ik dat hij geen zelfstandige positie had, maar in loondienst werkte. Hij moet dan
tot de kleine en misschien zelfs héél kleine burgerij hebben behoord: een veronderstelling
die - zoals wij zullen zien - door de aard van zijn werk vrijwel tot zekerheid wordt gemaakt.
Deze achtergrond maakt Jurriaan Wesselsz. als auteur van de Joseph tot een ongewone
verschijning in onze 18de-eeuwse literatuur. Hij is daar de spreekwoordelijke uitzondering
op de regel, dat de dichters van Bijbelse epen (gezien de daarvoor vereiste ontwikkeling)
in de kring van de hogere of althans gezeten burgerij moeten worden gezocht.

1

J. te Winkel noemt hem - waarschijnlijk op grond van het Biographisch Woordenboek van A.J. van der
2
Aa - ten onrechte Jacobus (De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V, Haarlem
1924, blz. 225).
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§ 2. De uitgave
Wesselsz.' dichterlijke levensbeschrijving van Jozef zag in 1769 te Amsterdam het licht met
het volgende titelblad:
Het leven // van den // Aartsvader // Joseph. // Benevens eenige // stichtelyke //
Mengelwerken. // door // J. Wesselsz. // vignet // Te Amsterdam, // By Philippus
Doorewaart. // MDCCLXIX.
Naar zijn uiterlijk is het boek niet zonder enige allure. Het werd in quarto-formaat uitgegeven;
2
het titelblad is gedrukt in rood en zwart; en er is een door D. Zeegers vervaardigde titelplaat
ter ere van de held, waarbij de dichter een ‘Sinnebeeldige verklaaring’ schreef. Maar het
binnenwerk is onvoorstelbaar slecht: grimmelend van drukfouten en slordigheden. Aan het
einde van het boek is een lijst van 48 corrigenda opgenomen, maar deze omvat slechts een
klein en vrij willekeurig deel van de talloze fouten. Bovendien wordt daarin de interpunctie
buiten beschouwing gelaten, terwijl juist deze beneden alle peil is en de verstaanbaarheid
van de tekst ernstig belemmert. Er komen reeksen bladzijden voor, waar de ‘interpunctie’
praktisch neerkomt op twee prosodische komma's: één na de caesuur en één aan het einde
van de versregel; als er eens een punt tussen staat, dan meestal op een plaats waar hij niet
hoort. En tenslotte: zelfs de bladspiegel is niet overal identiek! - Tegen deze achtergrond
krijgt het feit betekenis, dat de eerste drie vellen van de eigenlijke tekst (blz. 1-24) in een
andere (iets kleinere) letter gezet zijn dan het voorwerk en de rest van de bundel. De
veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat het oorspronkelijke zetsel zó onleesbaar was
uitgevallen, dat tot vervanging daarvan moest worden overgegaan. Als dit juist is, heeft dit
wel tot enige verbetering geleid. De bewuste drie vellen maken de indruk met wat meer zorg
voor spelling en interpunctie te zijn gezet, zodat zij beter lees- en verstaanbaar werden.
Maar onder de corrigenda worden voor deze 24 bladzijden toch nog altijd zeven drukfouten
vermeld, terwijl ook de - al dan niet prosodische - komma's herhaaldelijk weer te talrijk zijn.
En dan zwijg ik maar over de onzorgvuldigheid van het andere lettertype!
De ‘Stichtelyke Mengelwerken’ (blz. 145-231) zijn te beschouwen als een soort toegift bij
de Joseph. Behalve uit de titelplaat blijkt dat ook uit het voorwerk. Noch in de drempeldichten,
noch in de Opdracht en het inleidingsvers van de auteur wordt er gewag van gemaakt. Alleen
in zijn voorrede vermeldt deze laatste terloops ook de ‘hier agter gevoegden Mengelwerken’
als zijnde ‘by ons ook in tyd uit tyden [= van tijd tot tijd] vervaardigt’.

§ 3. Het voorwerk
In het voorwerk komt de auteur driemaal aan het woord: eerst met een Opdragt (in 32
alexandrijnen) van zijn werk aan zijn twintigjarige zoon Wessel en zijn dochter Maria ‘nu by
na reets agtien jaar’; vervolgens met een voorbericht in proza ‘Aan den goetgunstige Lezeren’;
en tenslotte met een inleidingsvers, waarin hij het leven van Jozef nog eens kort samenvat
en er de nadruk op legt - zoals hij dat ook in de opdracht aan zijn kinderen gedaan had hoe navolgenswaardig diens voorbeeld is.

Het voorbericht
In zijn voorbericht verklaart Wesselsz. zijn werk slechts tot eigen stichting en

2

Ik ben er niet in geslaagd, hem nader te identificeren.
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ontspanning - ‘by tussenpoosing van ons beroep’ - te hebben geschreven, zonder enige
bedoeling het ook te publiceren. Maar op aandrang van ‘dees en geenen’ is hij daar tenslotte
toch toe overgegaan, ‘te meerder om dat niemand nog ondernomen had, zo veel hun bewust
was, het Leven van dien Gods Held dus af te schetzen’. In hoeverre deze
bescheidenheids-topos met de werkelijkheid overeenstemt, valt niet na te gaan. In ieder
geval blijkt er echter uit, dat Wesselsz. en zijn vrienden het onvoltooide Leven van Jozef
van Hendrik Snakenburg niet kenden, dat in 1753 door Frans de Haes was gepubliceerd in
3
zijn uitgave van diens nagelaten poëzie.
Poëzie in de gebruikelijke zin van het woord - zo gaat de auteur verder - moet men van
hem niet verwachten. Hij geeft de voorkeur aan ‘eenvoudige Godgeweide Woorden’ boven
‘hoogdravende, en verhevenen Wereldsche Spreekwyzen, die ter verciering van Dichtstukken,
(inzonderheid Bybelstof) gebruikt werden’. Even verder merkt hij, tussen twee haakjes, in
dat verband nog op:
wy zullen ons met het geene, de verheevnen Dichters, Hoogvlied en Duym,
in hunne Beschryvingen van Abraham en Jacob ter nedergesteld hebben niet
ophouden, geevende hun liefden voor de konst, alle hoogagting.
Uit deze zijdelingse opmerking valt, naar ik meen, af te leiden dat het Bijbelse epos voor
Wesselsz. in de eerste plaats (en misschien uitsluitend) gerepresenteerd werd door Abraham
4
de Aartsvader en door Jakob den Aartsvader van Frederik Duim. Het zullen dan ook wel
deze beide werken geweest zijn, die hem op het idee hebben gebracht het leven van een
Bijbelse held te beschrijven; in ieder geval sluit hij zich in zijn titel duidelijk bij hun voorbeeld
aan. Verder wijst hij echter elke overeenkomst nadrukkelijk af. Zowel Duim als Hoogvliet
behoren voor hem tot de officiële wereld van de literatuur, waar hij zelf buiten staat en die
hij voor Bijbelstof trouwens te werelds acht. Daarbij valt het op, dat hij deze beide voorgangers
geheel op één lijn stelt, zonder zich blijkbaar bewust te zijn van het qualitatieve verschil
tussen hun werk en van het (tegen Hoogvliet gerichte) fundamentalistische uitgangspunt
van Duim. - Dat alles doet ons de auteur kennen als een eenvoudig en ongeletterd man,
die alleen op het gebied van zijn geloof een kleine basis van cultuur had weten te bereiken.

De drempeldichten
Er zijn vijf drempeldichten. Het eerste is afkomstig van de zoon van de auteur. Dan volgen
er drie verzen, ondertekend met initialen (P.V; J.M; M.V.) waarmee niets te beginnen valt.
De reeks wordt besloten door een lofdicht, waaronder voluit de naam van de vervaardiger
staat: Jan van Vlymen. - Terwijl de eerste vier van deze pennevruchten door hun
onhandigheid verraden dat hun auteurs niet gewend waren de pen te voeren, kenmerkt het
vers van Van Vlymen zich door een vlotte gemakkelijkheid, die op meer ontwikkeling en
routine wijst. Maar Van Vlymen had als dichter dan ook enige naam; althans A.J. van der
Aa vermeldt hem als zodanig in zijn Biographisch Woordenboek al wordt er over hem slechts
meegedeeld dat hij in het laatst der 18de eeuw in Amsterdam woonde en een tweetal verzen
schreef, waarvan het lofdicht op de bundel van Wesselsz. er een is.

3
4

Zie boven, blz. 461-467.
Zie boven, blz. 205-260 en blz. 455-461.
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§ 4. De tekst
De auteur heeft er in de vormgeving van zijn werk geen twijfel aan laten bestaan, dat hij
geen Bijbels epos beoogde. Hij laat een exordium achterwege, begint zijn verhaal ab ovo
bij Jozef's overgrootvader Abraham, en verdeelt dat in ‘Hoofdstukken’ in plaats van boeken
of zangen. Verder gaat hij strikt fundamentalistisch te werk; zelfs bij de meest voor de hand
liggende detaillering van de Bijbelse gegevens laat hij zelden na daaraan toe te voegen, dat
deze slechts ‘denklyk’ is.

Gebed vooraf
Ofschoon een exordium ontbreekt, is er merkwaardigerwijs wèl een invocatio. Maar Wesselsz.
heeft deze aanroep tot God om hulp bij het ondernomen werk buiten zijn eigenlijke tekst
gehouden. Onder de titel ‘Inleiding tot het Werk’ laat hij die als een afzonderlijk gedicht van
26 alexandrijnen daaraan voorafgaan. Vermoedelijk is het geen toeval, dat de opbouw van
dit gebed vaag aan de invocatio uit Hoogvliet's Abraham herinnert. In ieder geval is de
strekking dezelfde; zoals Hoogvliet smeekte; ‘ô Vader der genade! ai wil myn geest
versterken’, zo richt Wesselsz. zich tot God ‘In een vertrouwen, dat uw hand my zal
versterken’ (blz. 2).

De inzet
Na dit gebed vooraf begint de auteur zijn eigenlijke dichtwerk met de volgende regels:
't Lust my een groten Held, te schetsen in 't Tafreel,
5
Van wien Stamvader was, een uitverkoren deel ;
't Was Abraham...
(blz. 3)

Op het eerste gezicht zou men dit als een rudimentaire propositio kunnen beschouwen,
vooral op grond van de traditionele aanhef ‘'t Lust my’. Bij nader inzien blijkt dit echter toch
niet het geval. In een epische propositio kondigt de auteur zijn onderwerp aan en typeert hij
zijn held - bij voorkeur zonder diens naam te noemen - in een korte aanduiding van de daden
en eigenschappen die uit het epos naar voren zullen komen. Daarvan is hier geen sprake.
De eerste twee regels van Wesselsz. leiden niet tot het geheel van zijn werk in, maar slechts
tot de beschrijving van Jozef's afkomst in het eerste ‘hoofdstuk’ daarvan. Hoogstens zou
men kunnen zeggen, dat de formulering van de beginregel door de traditie van het Bijbel-epos
beïnvloed is. Maar als wij zien dat de auteur een strofisch gedicht eveneens met ‘Het lust
6
my’ inzet, wordt ook dat onzeker.

Uiterlijke structuur
Wesselsz. heeft zijn stof over acht ‘hoofdstukken’ verdeeld, waarvan het eerste als een soort
inleiding kan worden beschouwd en het achtste naar zijn eigen terminologie een ‘Aanhangsel’
5
6

deel: (hier wel rimae causa voor) persoon.
Men vindt dit gedicht, Petrus uyt de gevangenis verlost, onder de ‘Stichtelyke Mengelwerken’, blz. 176-181.
De beginregels luiden:

Het lust myn door bespiegelingen,
Van goon geweyden letter beemd,
In 't Evangeli hof, te dringen...
(blz. 176)
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I.

‘Josephs afkomst’ (180 regels; blz. 3-9);

II.

‘Josephs droomen en verkooping na Egipten’
(390 regels; blz. 10-24);

III.

‘Josephs komst in Egiptenland by Potiphar,
in zyn gevangenis’ (392 regels; blz. 25-39);

IV.

‘Pharo's droom en beduidinge’ (300 regels;
blz. 40-51);

V.

‘Josephs trou , en geboorte zyner 2 zoonen’
(72 regels; blz. 52-54);

VI.

‘Egyptens 7 vrugt, en 7 onvrugtbre jaaren’
(1442 regels; blz. 55-106);

VII.

‘Vervolg van Vorst Israëls leeftyd in Egypten
tot zyne dood’ (738 regels; blz. 107-134);

VIII.

‘Aanhangsel, op het voorgaanden’ (140
regels; 135-140).

7

Als bijlage volgen dan nog ‘Eenigen vergelykingen, Om te toonen, dat Joseph in veelen,
8
als een voorbeeld is geweest, van onsen gezegenden Hyland, Jesus, Christus’ (blz. 141-144).
Deze indeling is niet alleen maar onhandig. Er blijkt uit, dat Wesselsz. zich met zijn grote
gedicht op voor hem onbekend terrein waagde. Hij heeft geen notie van een doordachte en
evenwichtige opbouw; de verhouding tussen de omvang van zijn verschillende ‘hoofdstukken’
- en met name die tussen het vijfde en het zesde: één op twintig! - spreekt voor zichzelf.
Ook de titels geven blijk van gebrek aan ervaring. Het centrale feit uit de geschiedenis van
Jozef - de ontmoeting met zijn broers in Egypte en de overkomst van Jakob met al de zijnen
- blijft er onvermeld. Daardoor sluit in de titel van hoofdstuk VII het woord ‘Vervolg’ nergens
bij aan, terwijl Jozef daar bovendien volkomen door Jakob op de achtergrond wordt
gedrongen. Het ‘Aanhangsel’ in hoofdstuk VIII is niet alleen overbodig, maar uit structureel
oogpunt ook onjuist. Met de beschrijving van Jozef's sterven heeft de auteur zijn werk
voltooid. Maar hij kan niet nalaten op zijn laatste woord nog een láátster te doen volgen over
‘hoe het verder ging’. Aan de hand van Psalm 105 vertelt hij over de tien plagen in Egypte
en de uittocht van de Israëlieten onder Mozes; naar aanleiding van Exodus 13:19 vermeldt
hij, dat Mozes het gebeente van Jozef meenam; op grond van Jozua 16 deelt hij mee, welke
gedeelten van het beloofde land aan de nakomelingen van Jozef's zonen Ephraïm en
Manasse werden toegewezen; om tenslotte te verwijzen naar Psalm 80, waar David nogmaals
Jozef's zonen (en diens broer Benjamin) bij name noemt. - Er wordt door dit alles evenzeer
onderstreept, hoe weinig literair inzicht de auteur had, als hoe goed hij zijn Bijbel kende.

Interne structuur
Gezien de ernstige tekortkomingen van de uiterlijke structuur valt de interne betrekkelijk
mee. Wesselsz. houdt zich zó strikt aan het verloop van de gebeurtenissen in het
Bijbelverhaal, dat er weinig mis kon gaan. Wel valt het op, dat hij de verkoop van Jozef door
zijn broers en de verleidingspoging door Potifar's huisvrouw verhoudingsgewijs kort afdoet,
om pas uitvoerig te worden bij de aanstelling van zijn held tot onderkoning van Egypte. De
onevenwichtigheid van de uiterlijke structuur blijkt dus samen te hangen met een duidelijke,
maar nergens gemotiveerde voorkeur voor de tweede helft van het Jozef-verhaal. Vrijwel
van Bijbelvers tot Bijbelvers vertelt hij die aandachtig na, voorzichtig uitbreidend en uitleggend,
soms met de onderbreking van een korte ‘bedenking’ - en steeds zó tekstgetrouw dat de
7
8

trou: huwelijk.
Na Hyland heb ik een misplaatst haakje vervangen door een komma.
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46:8-27 de opsomming van Jakob's zonen en kindskinderen volledig overneemt: twee
bladzijden met moeizaam op maat en rijm gebrachte namen (blz. 88-89). Ook de zegen, die
Jakob op zijn sterfbed over elk van zijn twaalf zonen uitspreekt (Genesis 49), wordt zonder
enige beperking, eerder zelfs enigszins uitbreidend en toelichtend, door Wesselsz.
overgenomen (blz. 114-119). Het lijkt bijna, of de auteur uit het oog heeft verloren dat hij
bezig is met de geschiedenis van Jozef - wat te meer opvalt omdat hij zich daaraan eerder
juist zo strikt gehouden had. Nu echter vertelt hij met dezelfde uitvoerigheid àlles na, wat hij
in de desbetreffende hoofdstukken vindt, ook al staat dit niet in rechtstreeks verband met
zijn held. En aangezien in de laatste capita van Genesis de nadruk meer op Jakob dan op
Jozef valt, verschuift ook bij Wesselsz. de aandacht zodoende naar de eerste. Ook op dit
punt blijkt de onregelmatigheid, die wij in de uiterlijke structuur opmerkten, te corresponderen
met de innerlijke opbouw.
De ‘bedenkingen’, die hier en daar zijn ingelast en in vertellende Bijbeldichten tot de
conventies van de tijd behoorden, noemt de auteur in zijn voorbericht ‘water uit dien
onuitputbre bronwel van Gods woord (waar uit ook onse Hoofdstof is voortgekomen)’. Hoe
letterlijk wij dit moeten opvatten, blijkt uit het volgende voorbeeld dat volledig opgebouwd is
uit reminiscenties aan Bijbelteksten en Bijbeltermen. Het gaat om een reflectie op het vertrek
van Jakob en de zijnen naar Egypte om aan de hongersnood in Kanaän te ontkomen.
9
Wesselsz. merkt naar aanleiding daarvan op:
Dat zy ter leering ons, en yder in 't gemeen:
De plaats der aarden, die behoord aan onzer geen.
Daar is geen vasten stad tot ons verblyf te vinden;
Daar 's altoos honger, en gebrek komt ons verslinden.
5 Dus moeten wy om brood verlaten ook zulk land:
Geen brood der aarde, maar een brood dat ons verstand
Voor eeuwig maakt bekwaam, komt zielen eeuwig voeden;
Daar fontynwater vlied voor altoos ons ten goeden;
Daar 's levens vrugtboom is aan Godes regterhand;
10 Daar 's levens heilbron stroomd en houd voor altyd stand.
(blz. 84-85)

Het uitgangspunt is Hebreërs 13:14, ‘Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij
zoeken de toekomende’. De eerste helft daarvan wordt uitgewerkt in reg. 3-5. Maar doordat
de auteur daarna het eeuwige brood (Johannes 6:51) tegenover het aardse gaat stellen, en
dit hem weer brengt tot de ‘fontein van water, springende tot in het eeuwige leven’ (Johannes
4:14) als complement daarvan, vergeet hij expressis verbis de toekomende stad uit de
tweede helft van de tekst te noemen: het hemels Jeruzalem. Maar hij heeft die wel degelijk
in gedachten; het is immers dáár, dat het eeuwige brood en het eeuwige water in de boom
des levens en de rivieren van kristal (Openbaring 22:1-2) het aequivalent vinden, dat in reg.
9-10 wordt vermeld. Overigens: al is met enige moeite de zin van deze tale Kanaäns wel
min of meer achterhaalbaar, de manier waarop Wesselsz. zich hier uitdrukt getuigt bepaald
niet van bedrevenheid met de pen!

Bronnen
Hoe fundamentalistisch de auteur ook te werk gaat, toch heeft hij naast de Bijbel nog een
andere bron geraadpleegd. Dat blijkt uit het feit, dat hij bij belangrijke

9

Gezien de onmogelijke interpunctie van het origineel heb ik mij veroorloofd die te regulariseren; bovendien
heb ik tweemaal woorden van elkaar gescheiden, die ten onrechte aaneen waren gedrukt, en tweemaal
het omgekeerde gedaan.
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gebeurtenissen - geboorte en dood van de aartsvaders - in de marge altijd het jaartal vermeldt.
Aan welke historisch-exegetische studie of chronologische tabel hij die kennis heeft ontleend,
heb ik niet trachten na te gaan. Het is voor ons voldoende te weten, dat hij een of meer van
dergelijke werken heeft gekend en gebruikt. En wij zullen wel mogen aannemen, dat deze
lectuur ook wel eens zijn ‘bedenkingen’ heeft beïnvloed, evenals zijn vermelding van niet
door de Bijbel genoemde maar ‘denkelyke’ bijzonderheden.
Merkwaardig is verder, dat ook bij Wesselsz. sporen voorkomen van vertrouwdheid met
Vondel's Joseph in Dothan en Joseph in Egypten. Als de Midianitische kooplieden Jozef in
Memphis als slaaf verkopen, wordt daarbij verteld hoe de slaven op hun qualiteit worden
onderzocht: ‘Men siet hen in de mond, hun vaerdigheid in 't lopen, // En of hun leden zyn
gevormd en na behoor’ (blz. 26). Dat is precies wat bij Vondel de Vrachtmeester met Jozef
10
doet, als diens broers hem te koop aanbieden. Verder heet ook hier de nieuwe meesteres
van Jozef ‘vrouw Jemphsar’ (blz. 28), en bij haar verleidingspoging wordt als een van de
11
mogelijke verklaringen voor Potifar's afwezigheid genoemd dat deze - evenals bij Vondel
- zou deelnemen aan een processie om ‘'t afgodisch beest te leiden langs de straaten, // Op
een Egiptisch feest met instrument geluid’ (blz. 31). Het zijn geen bijzonder sterke
aanwijzingen, maar er kan naar mijn mening bij deze overeenkomsten toch niet aan toeval
worden gedacht.

Vers en taal
Voor een auteur van geringe ontwikkeling schrijft Wesselsz. alexandrijnen, die metrisch
opvallend regelmatig zijn. Wanneer er iets niet klopt, laat zich dat meestal zonder veel moeite
redresseren door uit te gaan van een slordigheid bij het zetten. Overigens moeten wij daarbij
wel enige voorzichtigheid betrachten. Zo blijken woorden als koorn, helm, galm telkens weer
te moeten worden gelezen als koren, hellem, gallem; maar het is heel goed mogelijk dat de
vorm zonder svarabhakti-vocaal inderdaad op het handschrift van de auteur teruggaat.
Hetzelfde geldt voor het herhaalde gebruik van hen als possessivum (voor: hun), en van 't
voor het of 'et.
Tegenover het correcte metrum staat echter een taalgebruik, dat enerzijds blijk geeft
daaraan ondergeschikt te zijn gemaakt en anderzijds verraadt gebaseerd te zijn op de
haastige en onverzorgde manier van mondelinge gedachten-overdracht. In combinatie met
de erbarmelijke wijze van zetten leidt dit wel eens tot moeilijkheden voor het begrijpen van
de tekst. Ik geef daarvan één enkel voorbeeld. Naar aanleiding van de spijziging der
Egyptenaren door Jozef mediteert de auteur over het onnaspeurlijke van Gods raadsbesluiten.
Hier volgt eerst de tekst, zoals hij gedrukt werd:
Niets ondermaans kan oit, zyn oogmerk wederstaan,
Hier spyst hy afgods volk, die hem niet roepen aan,
In latren tyden zond, hy in dat ryk tien plagen.
Wat is de mens zyn God, van zyn bedryf te vragen,
5 Een reden, 't Kan niet zyn, elk schepzel bid hem aan,
Zegt met de moedigheid, Gods daan zyn wel gedaan,
En dat om reden, dat 'er niemand is gebooren,
Die weet de werken Gods, in 't kleinsten deel te spooren...
(blz. 103-104)

10
11

Joseph in Dothan, vs. 1031-1037 (WB IV, 123).
Joseph in Egypten, vs. 471-518, 1104-1106 (WB IV, 173-175, 197).
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Bij mijn regularisering van interpunctie en spelling heb ik op twee punten een knoop moeten
doorhakken. Reg. 4-5a kan op verschillende manieren geïnterpungeerd en daarmee tevens
geïnterpreteerd worden, al maakt dit voor de bedoeling weinig verschil. Ik ben ervan
uitgegaan, dat Wesselsz. wilde zeggen: ‘Wat is de mens, dat hij zijn God om een reden zou
vragen voor wat Hij doet?’ Verder meen ik, dat in reg. 5b en 6a bid en zegt als indicatief niet
op hun plaats zijn; ik heb deze vormen dus beschouwd als zetfouten voor de coniunctief.
Zo kwam ik tot het volgende resultaat:
Niets ondermaans kan oit zyn oogmerk wederstaan.
Hier spyst hy afgods volk, die hem niet roepen aan:
In lat're tyden zond hy in dat ryk tien plagen.
Wat is de mens, zyn God van zyn bedryf te vragen
5 Een reden? 't Kan niet zyn. Elk schepzel bidd' hem aan,
Zegg' met demoedigheid: Gods daân zyn wel gedaan;
En dat om reden dat 'er niemand is gebooren,
12
Die weet de werken Gods in 't kleinste deel te spooren...

Fraai Nederlands zijn deze verzen daarmee niet geworden, maar begrijpelijker tenminste
wel.

§ 5. Conclusie
Zowel uit de manier, waarop hij zijn werk samenstelde, als uit zijn taalgebruik valt af te leiden,
dat Jurriaan Wesselsz. niet meer dan rudimentair onderwijs heeft genoten. Door zelfstudie
en wilskracht wist hij zich echter een wat bredere kermis van de Bijbel en een zekere
rijmvaardigheid eigen te maken. Zijn stijl doet vermoeden, dat hij op een slordige manier
vlot ter tale is geweest. In de kring van zijn familie en kennissen zal hij aanzien hebben
genoten als de natuurlijke voorganger bij huiselijke samenkomsten van godsdienstige aard.
Voor die kring zullen zijn verzen in eerste instantie ook wel geschreven zijn. De uitgave
daarvan moet voor hem een hoogtepunt hebben betekend, en de schandelijke manier van
zetten is ongetwijfeld een diepe teleurstelling geweest. Achter het compromis van de eerste
24 bladzijden in een ander lettertype mogen wij een kleine tragedie vermoeden.
Literair-aesthetisch heeft dit werk geen enkele waarde, maar uit cultuur-historisch oogpunt
kan een zekere betekenis er niet aan worden ontzegd. Er blijkt uit, dat in de tweede helft
van de achttiende eeuw het Bijbelse epos ook in de kringen van de kleine burgerij niet
onbekend was en er een enkele maal zelfs werd beoefend. Belangrijker is echter, dat wij
ook hier weer worden getroffen door de diepe ernst en de vanzelfsprekendheid, waarmee
het geloof wordt beleefd. Er is, ondanks het gebrek aan ontwikkeling bij de auteur en diens
dichterlijke onvermogen, iets in de Joseph, dat onmiskenbaar uit het hart komt. Het is het
enige positieve dat er over dit werk te zeggen valt, maar genoeg om te voorkomen dat het
enkel kitsch werd. Overigens had Wesselsz. verstandig genoeg moeten zijn om te begrijpen,
dat zijn werk alleen waarde kon hebben voor hemzelf en zijn intimi. Hij had het - zoals volgens
het Voorbericht oorspronkelijk ook de bedoeling was - ‘in ons eigen Kabinet’ moeten laten
‘tot ons, en ons familie verlustiging’. Maar de verleiding van le plaisir de se voir imprimé is
te sterk voor hem geweest. Door de incompetentie van zijn drukker is hij voor deze ijdelheid
zwaarder gestraft dan hij verdiende.

12

te spooren: na te speuren.
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Hoofdstuk XXXII
De ‘Mozes’ van Nikolaes Versteeg
1771
§ 1. De dichter
Wij zijn met Nikolaes Versteeg al enkele malen terloops in aanraking gekomen, doordat hij
1
als lid van het Rotterdamse Kunstgenootschap Natura et Arte de uitgaven van zijn
mede-leden trouw met drempeldichten heeft begeleid. Ook hebben wij hem leren kennen
2
als levensbeschrijver van de meest begaafde dichter uit deze kring, Dirk Smits. De omvang
van zijn dichterlijke activiteit als Bijbel-, mengel- en gelegenheidsdichter valt moeilijk vast
te stellen, omdat er geen verzamel-uitgave van verschenen is. Er worden van hem slechts
twee publikaties vermeld: een kamerspel Zegepralende liefde uit 1752, en het Bijbelse epos
uit 1771, dat thans onze aandacht vraagt en met zijn meer dan 8100 versregels het verlies
van de losse gedichten quantitatief compenseert.
3
Omtrent het leven van Nikolaes Versteeg valt weinig te vermelden; het verliep rustig en
onopvallend. Hij werd op 11 oktober 1704 te Rotterdam geboren als zoon van Gijsbert
Versteeg en Hillegond Stam, en vier dagen later gedoopt. Zijn gehele leven is hij trouw
gebleven aan zijn vaderstad, waar hij als makelaar werkzaam was. Op 7 juni 1733 trad hij
daar in het huwelijk met Elisabeth van Deuren, die evenals hijzelf stamde uit een
Remonstrantse familie. Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren, waarvan er bij het
overlijden van Versteeg nog negen in leven waren. De datum van zijn dood is niet bekend,
maar wel weten wij dat hij op 15 September 1773 begraven werd.

§ 2. De uitgave
Blijkens de datering van het opdrachtsvers op 26 augustus 1771 kan Versteeg's Bijbel-epos
niet vóór de laatste maanden van dat jaar het licht hebben gezien. Het titelblad van de
uitgave luidt:
Mozes, // in twaelf boeken, // door // Nikolaes Versteeg. // vignet // Te Rotterdam,
// Bij N: Smithof en R: Arrenberg. // MDCCLXXI.
Het boek - in quarto-formaat - werd in een mooie letter gedrukt en met zorg uitgegeven.
Weliswaar zijn er enkele zinstorende zetfouten, maar die worden op de laatste bladzijde
4
gecorrigeerd. Er zijn geen platen, en ook een frontispice ontbreekt. Daar staat tegenover,
dat het fraaie vignet op het titelblad gedateerd is op 1771 en

1
2
3
4

Zie boven, blz. 211.
Zie boven, blz. 326-328.
Ik dank de Gemeente-archivaris van Rotterdam, Drs. R.A.D. Renting, hier gaarne voor de inlichtingen,
die ik van hem mocht ontvangen.
De ironie van het geval wil, dat in het laatste van de - zes - corrigenda opnieuw een drukfout voorkomt.
Er staat, dat in reg. 11 van blz. 324 torsch moet worden gelezen als trotsch. Bedoeld wordt: reg. 15.
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5

dus naar alle waarschijnlijkheid voor deze uitgave werd vervaardigd. Het werd gegraveerd
door Reinier Vinkeles naar een tekening van de Rotterdamse schilder, aquarellist en tekenaar
Dirk Langendijk (1748-1805). Dezelfde Langendijk ontwierp en tekende ook het - eveneens
door Vinkeles gegraveerde - vignet boven de Opdracht van het epos aan Petrus Albertus
van der Parra, gouverneur-generaal voor de V.O.C. in Batavia. In verband met diens
waardigheid omgaf de tekenaar het wapenschild van Van der Parra met een symbolische
omlijsting. Als tenanten treden twee putti op, die Oost en West voorstellen: ter linkerzijde
een ‘Indiaantje’ met pijl en boog, vruchten plukkend uit een palmboom, aan de rechterkant
een blanke tegenhanger met helm, katoog, wimpel der V.O.C., en een Oostindiëvaarder
onder volle zeilen op de achtergrond. - Bovendien werd tussen de Opdracht en de eigenlijke
tekst een portret van de auteur ingevoegd. Ook daarvan was Vinkeles de graveur, maar
ditmaal naar een tekening van de Rotterdamse miniaturist Daniël Bruyninx (1724-1787), die
er zelf een vier-regelig onderschrift bij dichtte. In vergelijking met de vignetten van Langendijk
kan het portret niet anders dan stijf en onbezield worden genoemd.

§ 3. Het voorwerk
Het voorwerk bestaat uitsluitend uit de hierboven vermelde Opdracht aan ‘den Hoog Edelen
Groot Achtbaren Heere Petrus Albertus vander Parra, Gouverneur Generael van
Nederlandsch Indië, enz.enz.enz.’. Zowel een Voorbericht als drempeldichten ontbreken.
De afwezigheid van drempeldichten vormt geen probleem. Met het weglaten daarvan
conformeerde Versteeg zich - evenals Lucretia Wilhelmina van Merken bij de uitgave van
6
haar David - aan de snel veldwinnende opvatting, dat dergelijke plichtmatige lofprijzingen
als ‘ydele vleijeryen’ (de term is van Feitama) dienden te worden geweerd. Daarentegen
valt er voor het ontbreken van een Voorbericht moeilijker een verklaring te vinden. Bij een
omvangrijk werk als de Mozes verwachtte de lezer nu eenmaal van de auteur, dat deze iets
zou zeggen over de manier waarop hij te werk was gegaan. In de literatuur-praktijk van de
18de eeuw was zulk een verantwoording als het ware tot de traditie van het epos gaan
behoren. Waarom Versteeg heeft gemeend daarvan te moeten afwijken, is mij dan ook niet
goed duidelijk. Misschien moeten wij denken aan een vorm van bescheidenheid, die hem
afkerig maakte van alles wat als een oratio pro domo kon worden beschouwd. Het is echter
ook mogelijk, en naar mijn mening waarschijnlijker, dat hij een Voorbericht overbodig achtte,
omdat hij in zijn exordium een ongebruikelijke ‘Aenspraek aen de Heldendichteren’ had
7
ingelast, die als een soort verantwoording kan worden opgevat.
De lengte van de Opdracht - 15 zes-regelige strofen - zou (mede) bedoeld kunnen zijn
om het ontbreken van ander voorwerk te compenseren; het is echter ook mogelijk, dat wij
in Versteeg's breedsprakigheid enkel een vorm van hulde moeten zien aan de bestuurder
over een zo ‘magtig uitgestrekt Gebied’ als dat van ‘de Oostermaetschappij'’. Hoe dit zij, de
strekking van het vers is, dat de dichter zijn Mozes aan Van der Parra opdraagt, omdat hij
het werk onder diens machtige hoede veilig weet:

5

6
7

Het heeft geen betrekking op de inhoud van het boek, maar geeft een zinnebeeldige voorstelling van de
spreuk: ‘Door tyd en vlyt word veel verricht: // De kunst maekt zwaren arbeid ligt’. Was dit wellicht een
devies van de auteur?
Zie boven, blz. 605.
Zie beneden blz. 651.
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Ook zal geen vittend Ongeloof,
Voor zuivre bijbelklanken doof,
En blind bij 't licht der Heilzonstralen,
Mijn Dichtstuk hinder konnen doen,
Wanneer uw goedheit daer uw oogen op laet dalen,
Hoe 't woelen moge en woên.

Als ik mij niet sterk vergis, zinspeelt Versteeg hier op de heftige aanval van het ‘vittend
Ongeloof’, die de David van Lucretia Wilhelmina van Merken nog slechts enkele jaren tevoren
8
had moeten verduren. Voor een dergelijke aanval behoeft onder Van der Parra niet te
worden gevreesd! Jakatra moge voorheen heidens geweest zijn, thans is daarvoor Batavia
in de plaats gekomen, waar deugd en wijsheid worden ‘aengebeden’:
Al wat geleertheit heet of kunst
Wordt daer thans, met zoo goede gunst'
En blijde welkomst groet', bejegent,
Als in een eenig land op aerd:
Dus wordt dat rijk Gewest al meer en meer gezegent,
En wijd en zijd vermaert.

In deze zekerheid durft de dichter de toekomst van zijn werk met vertrouwen tegemoet zien.
En hij besluit zijn Opdracht met een bede om Gods bescherming voor Van der Parra en de
9
zijnen, ‘Tot heil van Zeeland, Maes en Y , // Tot nut van Jakatra en al waer kielen varen //
Van de Oostermaetschappij'’.
Tot goed begrip van dit alles dient men te weten, dat Van der Parra (1714-1775), die in
1761 gouverneur-generaal was geworden, een bijzonder kerks man was, wiens bewind door
de Bataviase predikanten werd geprezen als een gulden tijd, waarin het geloof tot zijn recht
kwam. Als ik de hierboven geciteerde strofe over het vittend Ongeloof terecht heb opgevat
10
als een zinspeling op het pamflet tegen Van Merken's David, moet de Opdracht van Versteeg
dus worden beschouwd als een klacht over de toestand in de Republiek, waar een Bijbel-epos
niet veilig meer was voor de aanvallen van het Ongeloof, en een ‘vlucht’ naar Batavia, waar
dit dank zij Van der Parra anders lag.
Of deze interpretatie juist is, valt niet met zekerheid na te gaan. Wij weten namelijk niet,
wat er Versteeg toe gebracht heeft zijn Mozes juist aan de gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië op te dragen. Op zichzelf lag dit helemaal niet voor de hand. Hij kan Van
der Parra onmogelijk gekend hebben, want deze was op Ceylon geboren en is nooit in
Europa geweest. De mogelijkheid van verwantschap wordt door de formeel-afstandelijke
toon van het gedicht praktisch uitgesloten. Dat de dichter desondanks met Van der Parra's
goede naam en faam bekend was, is niet verwonderlijk; hij was tenslotte als handelaar
werkzaam in een stad, waar een Kamer van de V.O.C. gevestigd was. Maar de sprong van
zulk een onpersoonlijke bekendheid naar een Opdracht is te groot om geen nadere verklaring
te behoeven. Wellicht zou deze heel eenvoudig blijken, wanneer wij alle feiten kenden.
Zolang nadere gegevens ontbreken, ben ik echter geneigd mijn suppositie omtrent de
achtergrond van de dedicatie voor de meest waarschijnlijke te houden.

8
9
10

Zie boven, blz. 617-620.
Zinspeling op de drie voornaamste (van de zes) Kamers van de V.O.C: Middelburg, Rotterdam en
Amsterdam.
Het is niet waarschijnlijk, dat Versteeg hier enkel varieert op de topos van de Nijd der vitters, die zijn werk
zou belagen. Aan het slot van zijn epos vraagt hij God dit te bewaren ‘voor de afgunst, en den spot //
Van 't schaemtloos ongeloof’ (blz. 386-387; cursivering van mij).
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§ 4. De bronnen
Voor een man van Versteeg's ontwikkeling spreekt het vanzelf, dat hij voor zijn epos ook
van andere bronnen gebruik heeft gemaakt dan de Bijbeltekst en de daarbij behorende
11
Kanttekeningen van de Statenvertalers. Anders dan zijn grote voorbeeld Hoogvliet heeft
12
hij die echter niet in een Voorbericht en - op één enkele uitzondering na - in zijn noten
vermeld. Het lag echter voor de hand te veronderstellen dat hij voor een stof, die aan de
Mozaïsche boeken ontleend was, in ieder geval het contemporaine standaardwerk over
deze materie zou hebben geraadpleegd: de Mozaize Historie der Hebreeuwse Kerke van
13
Willem Goeree. En inderdaad! Versteeg heeft die niet alleen geraadpleegd, maar blijkt zich
zelfs vrijwel overal aan de verklaringen en toelichtingen van de Amsterdamse geleerde
gehouden te hebben. Bijna iedere keer, dat ik mij bij het lezen van de Mozes afvroeg hoe
de dichter aan een bepaalde opvatting gekomen zou zijn of waar hij zijn kennis vandaan
haalde, bleek het antwoord daarop in de Mozaize Historie te vinden. Zo valt de herkomst
van Versteeg's noten over de waarde van sikkels en talenten, evenals die over de inhoud
van gomers en homers, met behulp van Goeree's indices gemakkelijk in diens werk te
achterhalen. Interessanter nog is het om te zien, hoe gedwee de dichter zijn geleerde
leidsman volgt bij de oplossing van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de Bijbeltekst.
Ik geef hiervan twee sprekende voorbeelden.
In Exodus 2:15-21 wordt verteld hoe Mozes - na zijn vlucht uit Egypte wegens het doden
van een Egyptenaar - in Midian de dochters van de priester Jethro hielp, toen zij bij het
drenken van hun kudde door andere herders werden lastig gevallen; zodoende kwam hij in
aanraking met hun vader, die later zijn schoonvader zou worden. In vs. 18 wordt deze vader
echter niet, zoals elders, Jethro genoemd, maar Rehuël. Goeree lost deze moeilijkheid op
door te betogen, dat ‘vader’ hier opgevat moet worden als ‘grootvader’; Rehuël is de vader
14
van Jethro. In overeenstemming daarmee laat Versteeg de dochters van Jethro na hun
avontuur bij de waterput en de ontmoeting met Mozes naar huis terugkeren, ‘daer zij haer'
grootenvader vinden, // Den grijzen Rehuël, dien ze allen teêr beminden // En dienden vol
ontzag...’ (blz. 15).
Mijn tweede voorbeeld betreft de watervoorziening van de Israëlieten bij hun tocht door
de woestijn. Toen het volk door de dorst tegen Mozes was gaan murmureren, had God water
gegeven door Mozes met zijn staf op ‘de rotssteen in Horeb’ te doen slaan (Exodus 17:1-7).
Daarna wordt er een hele tijd lang niet over water-problemen gerept. Maar in Numeri 20:1-11
herhaalt zich de geschiedenis uit Exodus 17; er is geen water, het volk gaat morren, en
15
opnieuw brengt het slaan op een rots uitkomst. Versteeg verklaart, hoe het komt dat er nu
ineens weer gebrek aan water is:
Het water, 't welk weleer uit Horebs steenrots vloeide
En staêg naest Isrels heir, waer 't henetoog, zich spoeide
16
Langs alle paên, had, bij Ezeön-Geber, 't heir
Verlaten, was gevloeid, gedaelt in 't roodemeir.
(blz. 318)

11
12
13
14
15
16

Voor Versteeg's navolging van Hoogvliet zie men de volgende paragraaf.
Zie beneden, blz. 646-647.
Zie boven, blz. 228.
Mozaize Historie III, blz. 33.
Met dien verstande, dat ditmaal Mozes naar Gods bevel de rots niet had mogen slaan, maar slechts
toespreken.
Ezeön-Geber: de laatste halteplaats van de Israëlieten vóór Kades, waar het gebrek aan water zich
opnieuw voordeed.
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17

Dat komt geheel overeen met de verklaring, die Goeree voor de situatie te berde brengt.
Het is overigens niet alleen de tèkst van Goeree, waaraan Versteeg schatplichtig is. Hij
heeft ook allerlei te danken aan de platen, die in de Mozaize Historie voorkomen. In het
bijzonder geldt dit voor de grote vogelvlucht-kaart tussen blz. 296 en 297 in deel III, waar
18
de tocht van de Israëlieten uit Egypte naar Kanaän nauwkeurig van halteplaats tot halteplaats
is aangegeven. Maar ook in Versteeg's beschrijving van de tien plagen in Egypte komen
soms details voor, die kennelijk ontleend zijn aan de platen waarop deze plagen bij Goeree
staan afgebeeld.
- In tegenstelling tot de Mozaize Historie zijn de meer incidentele bronnen, die Versteeg
geraadpleegd heeft, voor ons praktisch onachterhaalbaar. Dat zij er inderdaad geweest zijn,
blijkt uit het feit dat niet àlle opvallende bijzonderheden uit de Mozes tot de commentaar van
Goeree kunnen worden teruggebracht. Nu moeten wij er wel rekening mee houden, dat
Versteeg af en toe een eigen vinding kan hebben ingevoegd - in zijn exordium zinspeelt hij
daarop - maar hij was een man met te weinig inventief vermogen om dat op enigszins
belangrijke schaal te hebben gedaan. Bovendien kunnen niet alle eigenaardigheden op die
manier worden verklaard. Zo b.v. het feit dat hij op blz. 279 tweemaal de halteplaats, die in
de Statenvertaling Kibroth-Taäva wordt genoemd (Numeri 11:34-35; 33:16-17), een langere
naam geeft: Kibroth-Hattaavah.
Ook de eenmalige uitzondering, die Versteeg op het verzwijgen van zijn bronnen maakt,
bewijst dat hij niet alleen bij Goeree te rade is gegaan. Het betreft hier de beschrijving van
de vierde plaag, in zijn zesde boek. Volgens de Statenvertaling werd Egypte toen bezocht
door ‘een zware vermenging van ongedierte’ (Exodus 8:21 en 24), en de Kanttekenaren
noteren daarbij: ‘Als: vliegen, wespen, muggen, kevers, horzelen, mieren, rupsen, muizen,
slakken en dergelijke, die het gras en de boomvruchten, als ook het korengewas, opeten
en beschadigen’. Versteeg laat evenwel dit ongedierte bestaan uit een enkelvoudige soort:
19
vliegen in de meest uitgebreide zin van dat woord (blz. 162: ‘all' kloeke Bremmen , Dazen,
// Vleeschvliegen...’), en verantwoordt zich in een noot voor deze afwijking van ‘de
Nederduitsche vertaling des Bijbels’ met een beroep op zijn bronnen. Hier kon hij daarover
niet zwijgen, omdat zijn lezers anders de afwijking als een fout zouden hebben opgevat. Bij
de andere plagen - zo zet hij uiteen - gaat het altijd om ongedierte van een enkelvoudige
soort; hetzelfde mag dus in dit geval eveneens worden verwacht, en ‘sommige oude Bijbels’
gaan daar ook van uit. Dat alles ‘heeft mij een Taelkundig Man geleerd: en bij later tijd heb
ik zulks ook bij de Engelsche Godgeleerden Patrik en Polus, over Exodus VIII: §.21.
gevonden’ (noot op blz. 162).
Wie de taalgeleerde geweest is, aan wie Versteeg in eerste instantie dit inzicht te danken
had, valt niet na te gaan, te meer niet omdat de formulering in de noot op een persoonlijk
gesprek wijst. Maar de Engelse godgeleerden, bij wie hij later een bevestiging van de bewuste
opvatting vond, leveren op dat punt geen moeilijkheden. Het gaat om twee bekende
Bijbel-commentatoren uit de 17de eeuw: Simon Patrick (1626-1707), bisschop van Ely, en
Matthew Poole of Pole (1624-1679), van wiens

17
18
19

Mozaize Historie III, blz. 436-437. Goeree verwijst hier naar 1 Corinthiërs 10:4b (‘want zij dronken uit de
geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus’; cursivering van mij).
Zie voor de lijst daarvan Numeri 33:1-49.
Bremmen: bremzen.
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(Latijnse) werk tussen 1684 en 1686 te Utrecht een derde druk in vijf delen verschenen
20
was.

§ 5. Navolging van Hoogvliet
Van het begin af was Hoogvliet voor de leden van Natura et Arte de bewonderde oudere
vriend en mentor geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Versteeg, toen hij besloot
tot het schrijven van een Bijbels epos, zich daarbij diens Abraham de Aartsvader tot voorbeeld
koos. Hoewel dit niet rechtstreeks te bewijzen valt, mogen wij aannemen, dat de voorgang
van Hoogvliet een belangrijke rol heeft gespeeld bij Versteeg's keuze van een onderwerp,
en bij zijn formele opzet: twaalf boeken, een begin mediis in rebus, een descriptio loci als
inleiding op de narratio. Verder treffen wij in de eigenlijke levensbeschrijving van Mozes
praktisch echter niets aan, dat aan de Abraham herinnert. De geschiedenis van deze
Godsheld is zó volkomen anders dan die van Abraham, dat de dichter - zonder het
Bijbelverhaal geweld aan te doen - eenvoudig geen kans kreeg in bepaalde episoden aan
te sluiten bij de beschrijvingen of uitwerkingen van Hoogvliet.
Des te meer valt het daardoor op, hoe gedetailleerd Versteeg's navolging is in de gedeelten
en op de punten van zijn epos, waar dit mogelijk was zònder dat de Bijbel-getrouwheid in
gevaar kwam. Dat is met name het geval in het exordium, het merveilleux en de epiloog.

Exordium
Hoogvliet sluit in zijn propositio bij de Ovidiaans-Vondeliaanse beginformule ‘'t lust my’ aan.
Het meest opvallende in zijn exordium is de inlas, tussen propositio en invocatio, van twee
aanspraken die daar feitelijk niet op hun plaats zijn: één tot ‘de Godgeleerde Schryvers’ van
wier werk hij gebruik heeft gemaakt, en één tot de ongelovigen voor wie hij nadrukkelijk
21
verklaart zijn epos nièt geschreven te hebben.
De propositio van Versteeg loopt inhoudelijk wel zo ongeveer parallel met die van Hoogvliet,
maar wijkt daarvan door een Vergiliaanse aanhef af: ‘'k Zal Mozes, Amrams Zoon en zijne
wondren zingen, // Den Leidsman der Hebreên; al zijne handelingen // Met God en Israël...’
(blz. 1). Overigens gaat het hier ongetwijfeld niet om een terugkeer tot Vergilius, maar om
22
aansluiting bij de nieuwe traditie van Voltaire: ‘Je chante ce héros’. Hoogstens zou men
een kleine invloed van Hoogvliet

20

21
22

Overigens wist natuurlijk ook Goeree heel goed, dat er omtrent de aard van het ongedierte bij de vierde
plaag verschil van mening bestond. Hij houdt zich aan de Statenvertaling, maar vermeldt dat andere
vertalingen (waar onder de Vulgaat) spreken van ‘Vliegen van allerhande Geslagte’. En de Septuagint
heeft ‘Honds-Vliege’ (Mozaize Historie III, blz. 140). - Versteeg heeft ook deze passage gekend. Dat blijkt
uit het feit, dat hij God de vierde plaag laat aankondigen (naar Exodus 8:21) als een plaag van
Hondsvliegen (blz. 162).
Zie boven, blz. 218.
Dit is m.i. het enige spoor van beïnvloeding door de Henriade in de gehele Mozes. In zijn proefschrift
meent H.J. Minderhoud er meer te kunnen aanwijzen (blz. 10) en hij wijdt daarom verder-op een kort
hoofdstuk aan Versteeg's epos (blz. 158-161). Op zijn gebruikelijke manier ziet hij echter zelfs de meest
vage overeenkomsten als bewijzen van navolging of beïnvloeding. Zo ‘herkent’ hij in Versteeg's beschrijving
van Mozes' bruid die van Gabriëlle d'Estrées in Voltaire's negende zang, en herinnert Versteeg's
hemelscène hem aan de beroemde zevende zang van de Henriade. Wat het eerste punt betreft, is er
geen andere overeenkomst dan dat ook Sippora wordt getekend als een aanvallig jongmeisje; en de
hemelscène van Versteeg gaat zò duidelijk terug op Hoogvliet en Vondel, dat navolging van Voltaire
erdoor uitgesloten wordt. (H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht,
Parijs 1927).
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kunnen vermoeden in het feit, dat Versteeg evenals deze - maar anders dan Vergilius en
Voltaire - zijn held niet alleen aanduidt, maar ook bij name noemt.
In overeenstemming met zijn voorbeeld laat ook de Rotterdamse dichter op zijn propositio
twee allocuties volgen: een ‘Aenspraek aen de Heldendichteren’ en een ‘Aen de
Godgeleerden’. De laatste kan beschouwd worden als een variant op de allocutie van
Hoogvliet tot dezelfde lezersgroep. De eerste, die in de plaats komt van diens aanspraak
tot de ongelovigen, maakt daardoor een indruk van zelfstandigheid welke haar echter in
feite niet toekomt. Versteeg zet er uiteen, wat het verschil is tussen zijn Bijbels epos en het
werk van de traditionele heldendichters; en het idee voor zo'n uiteenzetting heeft hij ontleend
aan Hoogvliet, bij wie zij voorkomt in de epiloog als ‘Vergelyk van dit werk met oude
23
dichtstukken’. - Bij zoveel formele navolging dringt zich onwillekeurig de vraag op, waarom
Versteeg het aequivalent van Hoogvliet's ‘Vergelyk’ naar zijn exordium verschoven en tot
‘Aenspraek’ verwerkt heeft. Ik meen dat het antwoord moet luiden: omdat hij de mogelijkheid
zag op deze manier de verantwoording van zijn uitgangspunten tot onderdeel van zijn epos
te maken in plaats van er een Voorbericht aan te moeten wijden. Op deze uitgangspunten
kom ik in de volgende paragraaf terug. Hier gaat het slechts om de navolging van Hoogvliet
en de betrekkelijke originaliteit waarmee zij in deze Aenspraek gepaard gaat.
Zo iets blijft echter uitzondering. In de invocatio zien wij Versteeg weer in volle
afhankelijkheid van zijn voorbeeld. Het slot van zijn aanroep tot God om hulp bij het werk
luidt:
Zoo krijgt mijn Bijbelzang, door uwe hulp gesteven,
Sieraed en vinding, zwier en houding, ziel en leven;
Zoo heb mijn Dichtstuk in het einde zijn beslag.
Zoo treedt mijn Mozes, als een Godsheld, in den dag.
5 't Gaet wel. 'k Voel in mijn borst een' heilgen dichtlust kweeken,
Een hemelsche aendrift, in mijn hart, een vuur ontsteken.
(blz. 5)

Dat is een echo van de laatste regels uit Hoogvliet's invocatio. Om dit beter te doen uitkomen
heb ik de letterlijke overeenkomsten gecursiveerd, maar niet alleen daarin klinkt de stem
van de meester door. Hier volgen ter vergelijking de corresponderende verzen uit Abraham
de Aartsvader:
Geef ziel en leven aan de toonen die ik zing;
Een heilge omzichtigheit in myn bespiegeling;
Sieraat en vinding aan de uitbreiding der gedachten:
24
Zoo heb myn dichtwerk een volkomen eint te wachten.
5 Geef zoetheit aan myn zang, en al de lieflykheên,
Der zangren Israëls, die voor uw bontkist treên;
Op dat myn vaerzen als een beek van honig vloeien.
't Gaet wel. ik voel myn' geest door altaarkolen gloeien.
(Abraham, blz. 4)

Merveilleux
Kenmerkend voor het merveilleux bij Hoogvliet zijn de volgende drie punten: de grootse
hemel-verbeelding met de Hemelraad die uit Gods Eigenschappen bestaat; het ontbreken
25
van Satan en een Helleraad; de allegorische personificaties.

23
24
25

Zie boven, blz. 225-226.
In de latere drukken is dit heb vervangen door heeft. Dat Versteeg de coniunctief overneemt, wijst er dus
op, dat hij gebruik maakte van een der vroegste drukken, waarschijnlijk de eerste.
Zie boven, blz. 238-246.
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Van deze drie punten vinden wij alleen het tweede bij Versteeg onveranderd terug. Ook in
de Mozes spelen noch Satan noch de Helleraad noch afzonderlijke duivels een rol. Behalve
het voorbeeld van Hoogvliet zal daarbij wellicht ook het Bekkeriaanse standpunt van Goeree
26
voor de dichter enig gewicht in de schaal hebben gelegd.
Het veelvuldig gebruik van allegorische personificaties heeft Versteeg niet overgenomen.
In de veertig jaar na de verschijning van Abraham de Aartsvader had zich een versobering
in het dichterlijk taalgebruik voorgedaan, die hem op dit punt kennelijk terughoudend maakte.
Eigenlijk komt er in de Mozes slechts éénmaal een personificatie voor, die onmiddellijk aan
Hoogvliet herinnert. Wanneer Farao, na de dood van alle eerstgeborenen in Egypte, de
Israëlieten toestemming heeft gegeven om weg te trekken, krijgt hij daar achteraf toch weer
spijt van:
De wraek, ten afgronde uitgestegen en, met loosheit,
Gesloten in 't gemoed des wrevelen Tijrans,
Blaest hem den boezem op, om, nog voor 't laetste een kans
Te wagen...
(blz. 195)

Zo komt deze tot het noodlottige besluit met zijn legermacht de ‘vluchtelingen’ te gaan
terughalen bij de Rode Zee.
Bij Versteeg's navolging van de hemel-scène treft ons opnieuw de combinatie van ontlening
en betrekkelijke zelfstandigheid, zoals wij die in het exordium bij de ‘Aenspraek aen de
Heldendichteren’ hebben opgemerkt. De zelfstandigheid komt tot uiting in het feit dat Versteeg
de twee Goddelijke Raden van Hoogvliet terugbrengt tot één. In de Abraham wordt namelijk
onderscheid gemaakt tussen de Hemelraad, die uit Gods Eigenschappen bestaat en waarin
inderdaad wordt beraadslaagd, en de Vrederaad, die gevormd wordt door de hemelse
geesten en geen andere taak heeft dan het aanhoren van de besluiten die God genomen
27
heeft. Versteeg gaat van de tweede conceptie uit. Als God besloten heeft Mozes naar
Farao te zenden om Zijn volk te verlossen, komt Hij dit in Zijn paleis ‘als in een Raedzael'’
(blz. 91) aan de Engelen openbaren; onder hun gejuich wordt één van hen naar de aarde
gezonden om in het brandende braambos aan Mozes te verschijnen.
Bij deze voorstelling van zaken was een beschrijving van hemels overleg onnodig,
en kon Versteeg dus voorbijgaan aan de Hemelraad. Hij heeft ongetwijfeld zeer
bewust deze vorm gekozen. De visionaire verbeelding van Hoogvliet, waarin de
Hemelraad zowel een veelheid als een eenheid is, zowel deel van God als
God-zelf, had zóveel weerstand en verontwaardiging gewekt, dat zij niet kon
worden herhaald of nagevolgd zonder een polemisch karakter te krijgen. En dat
was stellig niet wat de dichter wenste. - Opmerking verdient nog, dat als gevolg
van deze voorzichtigheid Versteeg's hemelscène inhoudelijk niet aan Hoogvliet
ontleend werd, maar aan Vondel. Zij loopt geheel parallel aan de episode uit het
eerste boek van diens Joannes de Boetgezant (vs. 67-146), waar God de
aartsengel Gabriël naar de aarde zendt om Johannes de Doper op te dragen
28
met zijn taak als heraut van Christus te beginnen.
Maar al vermijdt Versteeg zorgvuldig elke aansluiting bij Hoogvliet's voorstelling van de
Hemelraad, hij maakt wel degelijk gebruik van diens inleidende perikopen

26
27
28

Zie boven, blz. 243-244.
Zie boven, blz. 239-241.
Zie Deel I, blz. 644-645.
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daarop. Dat zijn er twee. De eerste geeft een beschrijving van de Hemelse stad ‘Ver boven
zon en maan, en al de starrekringen’, door Gods Almacht gebouwd ‘in het ongenaakbaar
licht’; dáár komt de Hemelraad bijeen. In de tweede volgt een aanroep van de dichter tot de
Engelen om hulp, nu hij in Gods mysteries moet doordringen om de samenstelling en de
beraadslaging van Zijn Raad weer te geven. Hij bidt de Serafijnen hem daarvoor op te voeren
naar de hemel, of hem hun ‘vlugge vleugels’ te lenen voor een eigen opvlucht. En dan
gebeurt er iets:
Is 't waar? en vliegt myn geest thans zonder toom of teugels,
Den aardbol uit het oog; de zon en maan voorby,
Tot in 't geheimvertrek der Opperheerschappy?
ô Neen. 'k bedrieg me: 'k ben aan 't lichaam slaafsch verbonden.
5 't Gaat echter wel. een geest van boven afgezonden,
Een vlugge Bode van het hemelsch Hofgezin,
29
Bestiert myn' veêr, en blaast myn' geest geheimen in.

- Versteeg, die geen bijzondere voorlichting behoefde omtrent de mysteries van de
Hemelraad, keert de volgorde van deze beide perikopen om, en laat daarmee de aanroep
tot de Engelen gelden voor zijn hemelscène in haar gehéél, met inbegrip van de beschrijving
van Gods woonplaats. Hoezeer hij daarbij Hoogvliet op de voet volgt, blijkt uit het volgende
citaat, waarin ik weer de letterlijke ontleningen heb gecursiveerd (zonder overigens te willen
suggereren, dat zij belangrijker zouden zijn dan de minder letterlijke):
o Zalige Englen, die de onmeetbre Hemelzael
Geslaêg doet dreunen, van uw Godgewijde Psalmen,
Leert mijnen lagen geest' uw zuivre hemelgalmen,
Of leent me uw Vleugels, dat ik opstijge, uit het oog
5 Der aerde, in 't Englenhof, of voert mijzelf omhoog.
Is 't waerheit? word ik reeds ten Hemel opgeheven?
Of vliegt mijn geest van de aerde, in 't onverganglijk leven,
In 't hoog Geheimvertrek der Oppermajesteit?
Neen. neen. ik dwael. ik heb mijzelf te wuft gevleid.
10 Mijn geest moet, al te slaefsch, aen 't vleesch verbonden blijven.
't Gaet nochthans wel. ik voel mijn' zwakken veder stijven,
Mijn duister denkbeeld, thans verlicht en opgeklaert,
Spoort mijnen dichtgeest aen, tot een veel vlugger vaert.
Ver boven maen en zon en alle starrenkringen,
15 Heeft de Opperkonstenaer en Bouheer aller dingen,
Door zijn Almogenheit, in 't eeuwigblinkend licht,
Eer de aerdbol was gevormd, een Hofpaleis gesticht,
Waervan geen' sterveling' een denkbeeld is te geven.
(blz. 90)

Mag dit nog imitatio heten, of is het eigenlijk plagiaat?

Epiloog
Na dit alles behoef ik op Versteeg's navolging in de epiloog niet uitvoerig meer in te gaan.
Letterlijke ontleningen vindt men hier niet, maar het verloop van de gedachtengang is wanneer wij Hoogvliet's ‘Vergelyk van dit werk met oude dichtstukken’, dat door Versteeg
naar zijn exordium overgeheveld is, buiten beschouwing laten - in beide gevallen hetzelfde.
De dichter stelt vast dat zijn taak volbracht is; hij heeft zijn held ‘schier van zyn wieg tot aan
zyn graf’ (om de uitdrukking van Hoogvliet te gebruiken) in diens levensloop gevolgd; in
dankbaarheid voor Gods

29

Abraham de Aartsvader, tweede boek, vs. 34-40 (blz. 29).
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hulp wijdt hij Hem zijn werk toe; en vraagt na zijn dood verenigd te mogen worden met de
bezongen held: ‘in den school van mynen Abraham’ bij Hoogvliet, ‘in 't eeuwig Kanaän’ bij
Versteeg.

§ 6. Inhouds-overzicht
In mijn vorige paragraaf is het exordium van Versteeg zó uitvoerig aan de orde geweest,
dat ik hier op de inhoud daarvan in het algemeen niet behoef in te gaan. Maar er is één
uitzondering. De ‘Aenspraek aen de Heldendichteren’, die naar mijn mening een Voorbericht
30
vervangt, heb ik nog niet als zodanig besproken.
Erg belangrijk is zij overigens niet; de uitgangspunten van Versteeg worden er meer in
aangestipt dan verantwoord. Hij verontschuldigt zich bij de ‘echte’ heldendichters over het
feit, dat hij op twee punten van hen afwijkt. In de eerste plaats is zijn held geen triumfator,
zoals zij die in hun epen van overwinning naar overwinning voeren ‘Of zegepralende op een'
31
Vorstentroon doen stijgen’, maar een Godsheld ‘Die 't heil der zegepraele op aerd niet
mogt genieten’ (blz. 3). En ook verder heeft hij zich niet op alle punten gehouden aan ‘de
wet van 't Heldendicht’, omdat hij - anders dan zij - de waarheid bezingt en geen fictie: ‘De
klare eenvoudigheit en waerheit hebben 't meest // Vermogen op mijn hart en sporen mijnen
geest’ (blz. 3).
Welke afwijkingen Versteeg hier precies op het oog heeft, is niet duidelijk. Men
zou kunnen denken aan het feit dat hij het gehele leven van zijn held beschrijft
en daarmee de eenheid van handeling verwaarloost; aan de eenzijdigheid van
zijn merveilleux zonder bovennatuurlijke tegenkracht; aan de kroniekmatigheid
die het gevolg is van nauwkeurige aansluiting bij het Bijbelverhaal. Ik meen
echter, dat wij niet zo ver behoeven te zoeken en dat Versteeg slechts in het
algemeen wilde zeggen: ik heb de regels van het epos gevolgd voor zover dit
bij Bijbelstof mogelijk was, maar niet verder. En daarmee herhaalde hij dan enkel
32
het principe, dat reeds vanaf Vondel voor alle Bijbel-epici gold.
Het epos, waarvoor Versteeg zich in dit exordiale voorbericht verantwoordt, berust op het
Bijbelboek Exodus en de gedeelten uit Numeri en Deuteronomium, die betrekking hebben
op de tocht van de Israëlieten door de woestijn. De verschillen in uitvoerigheid en samenhang,
die zich door deze spreiding in het oorspronkelijke verhaal voordoen, hebben ertoe geleid
dat zijn werk als het ware in drie delen uiteenvalt, die niet helemaal tot een eenheid geworden
zijn,
HET EERSTE ‘DEEL’

omvat de voorgeschiedenis van Mozes: zijn leven tot de roeping door
God in het brandende braambos bij de Horeb. De Bijbel is daar kort over (Exodus 2:1-22),
zodat Versteeg alle ruimte had voor een eigen uitwerking. Hij maakt daar drie boeken van.
Boek I (536 regels; blz. 1-26): Op zijn vlucht uit Egypte rust Mozes bij een waterput in
Midian, en bidt God om hulp. Deze antwoordt door ‘een strael van licht // Op 't aerdrijk’ (blz.
8) te verspreiden, waardoor Mozes alle vrees verliest. - Meisjes komen bij de put hun vee
drenken, maar worden door andere herders geplaagd en

30
31
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Zie boven, blz. 643 en 648.
Wellicht doelt Versteeg hier in het bijzonder op de Henriade.
Zie Deel I, blz. 671-673.
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verdreven. Mozes jaagt ze weg en helpt de meisjes bij het werk. Als zij na thuiskomst aan
hun grootvader Rehuël vertellen wat er gebeurd is, stuurt hij ze terug om Mozes als gast uit
te nodigen. Met de grootst mogelijke gastvrijheid wordt deze door Rehuël en diens zoon
Jethro - priester in Midian - onthaald. Na de maaltijd verzoekt Jethro zijn gast ‘hem de reden
van zijn reis te melden’ (marge blz. 23). Maar Mozes voelt zich te moe en vraagt uitstel tot
de volgende dag.
Boek II (580 regels; blz. 27-54): De volgende ochtend, zodra Mozes ‘in het eenzaem veld’
(blz. 28) zijn morgengebeden heeft gedaan, vraag Jethro opnieuw om zijn verhaal. Het hele
33
gezin schaart zich om hem heen om te luisteren. En dan volgt het verhaal-achteraf. Mozes
vertelt van zijn geboorte, het biezen kistje, de redding door Farao's dochter, zijn opvoeding
aan het hof, en zo verder tot en met zijn vlucht naar Midian na de doodslag op een
Egyptenaar. Vervolgens biedt Jethro hem zijn vriendschap aan, en Mozes besluit bij hem
in Midian te blijven.
Boek III (636 regels; blz. 55-84): Mozes voelt zich gelukkig als herder van Jethro's kudden.
Maar hij zou willen trouwen met diens dochter Sippora. Als hij God vraagt hem Zijn wil
daaromtrent kenbaar te maken, antwoordt Deze toestemmend, ‘Zoo door een verschenen
lichtstrael als een Hemelsche inspraek’ (marge blz. 65). Jethro stemt in Mozes' aanzoek
toe, maar Sippora aarzelt uit maagdelijke schroom. De held weet haar echter te winnen door
een lange aanspraak (54 regels; blz. 73-75), waarin hij haar de verhevenheid van het huwelijk
voorhoudt. Samen zullen zij
gewis een' Hemel stichten,
Een ander Paradijs, waer ik de zon verbeeld
En gij de maen, die mij met malschen weêrschijn' streelt;
Die licht en luister van haer zonne zal ontleenen;
5 Terwijl ik u beschijn, en nimmer moê geschenen,
De zuivre stralen van mijn liefde, als die der zonn',
34
Op u zal schieten, o onschatbre Liefdebron!
(blz. 74)

Onmiddellijk daarop wordt het huwelijk voltrokken. Aan het feestmaal laat de priester-vader
van de bruid een gouden beker rondgaan, waarop het offer van Isaäk staat afgebeeld, en
35
die hij daarna aan het bruidspaar schenkt.
HET TWEEDE ‘DEEL’

(boek IV tot en met VII) vertelt over de verlossing van de Israëlieten uit
de slavernij in Egypte. Het begint met de verschijning van God aan Mozes in het brandende
braambos, om te eindigen met de doortocht door de Rode Zee en de ondergang van Farao's
leger. In tegenstelling tot wat bij de voorgeschiedenis het geval was, is de Bijbel over dit
alles heel uitvoerig (Exodus 2:22 - 15:21), en Versteeg houdt zich nauwkeurig aan al deze
gegevens, ook wat hun volgorde

33
34

Niet, zoals gebruikelijk, aan een maaltijd, maar ad hoc!
Een curieuse reminiscens aan de bruiloftsdans van Adam en Eva in Vondel's Adam in ballingschap,
waarbij Adam zingt:

Dat ick dan de zon uitbeelde,
Gy, mijn bruit,
't Maenlicht, 't welckme noit verveelde.
Scherpe prickel van mijn weelde,
Dans vooruit.
(WB X, 141, vs. 894-898)
35

Daarmee wordt onderstreept, dat ook Jethro een nakomeling van Abraham was; hij stamde uit het geslacht
van Midian, diens zoon bij Kethura (Genesis 25:1-2). - Verder is de kostbare beker een herinnering aan
de beker van Dido op het feestmaal in Carthago (Aeneis I, 728-740a).
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betreft. Het heeft geen zin, deze Bijbelse feiten nog eens na te vertellen. Ik beperk mij dus
tot een puntsgewijze vermelding, met wat meer uitvoerigheid bij eigen vindingen van de
auteur.
Boek IV (536 regels; blz. 85-110): Door de aanwas van zijn kudden moet Mozes steeds
dieper het land intrekken om weideplaatsen te vinden. Zo komt hij bij de Horeb. Hemelscène
(deels naar Hoogvliet en deels naar Vondel). Verschijning van Gods Engel in het brandende
braambos, met de opdracht aan Mozes de Israëlieten uit Egypte te gaan verlossen.
Boek V (756 regels; blz. 111-146): Met moeite verkrijgt Mozes toestemming van Jethro,
met vrouw en kinderen naar Egypte te trekken. Onderweg wordt hij geslagen met een
dodelijke ziekte, omdat hij zijn jongste zoon niet besneden had; hij wordt gered, doordat
Sippora dit voor hem doet. Terugzending van vrouw en kinderen. Ontmoeting met Aäron,
die door God naar Mozes is gestuurd. Hun komst in Egypte. Vergadering met de oudsten
van Israël in Gosen. Eerste bezoek aan Farao, die reageert met zwaardere onderdrukking.
Opdracht van God tot een nieuw bezoek aan Farao.
Boek VI (804 regels; blz. 147-184): Mozes' wonder vóór Farao met de staf, die in een
slang verandert, wordt door de tovenaars van de koning nagebootst. Dan volgen één voor
één de tien plagen, waarmee God deze dwingt Hem te gehoorzamen. Eerst de laatste plaag
- de dood van alle eerstgeborenen in Egypte - heeft effect: Mozes mag met al de zijnen
wegtrekken. De rouw in het land wordt de dichter te veel: ‘Wiens hart bezwijkt niet, als hij
denkt, hoe 't gantsche land... // Maer och! hier valt mij zelf de dichtpen uit de hand!’ (blz.
184).
Boek VII (640 regels; blz. 185-214): Hij krijgt echter nieuwe kracht; ‘'t Gaet wel. de goede
God zij dank. ik voel alreê, // Dat mijn verflaeuwde geest bekomt van lieverleê’ (blz. 186).
Hij grijpt terug naar de instelling van het Pascha, en vertelt dan over de uittocht naar Etham,
buiten het bereik van Farao. Maar op Gods bevel keren de Israëlieten terug en legeren zich
aan de Rode Zee. Spijt van Farao, die besluit hen te achtervolgen. Doortocht door de Rode
36
Zee en ondergang van Farao met zijn leger. Loflied van Mozes en Mirjam.
HET DERDE ‘DEEL’

(boek VIII tot en met XII) behandelt de tocht door de woestijn, vanaf de
Rode Zee tot aan de Jordaan tegenover Jericho. Versteeg had hier een moeilijke taak. In
de laatste hoofdstukken van Exodus, en nog meer in de boeken Numeri en Deuteronomium,
staat de geschiedenis van de woestijntocht verspreid tussen lange reeksen voorschriften
uit de wetgeving. De dichter slaat die laatste zoveel mogelijk over, maar kan er niet helemaal
aan voorbijgaan, met name niet waar het de Tien Geboden betreft. Bovendien blijkt de stof,
ook in de reisgedeelten, zó omvangrijk dat hij zich gaandeweg steeds meer genoodzaakt
ziet episoden te bekorten in plaats van ze uit te breiden. Door dit alles heeft Versteeg in dit
‘deel’ minder greep op zijn stof dan tevoren; het verhaal ontwikkelt zich moeizamer en
plichtmatiger.
Boek VIII (760 regels; blz. 215-250): Begin van de tocht door de woestijn. Het volk mort
bij elke tegenslag. Wonderen van God: kwakkels, manna, water uit de rots. Aanval van de
Amalekieten, die vernietigend worden verslagen dank zij Mozes' ononderbroken gebed.
Bezoek van Jethro, die Mozes zijn vrouw en zonen terug-

36

Dit loflied bestaat uit vijf strofen van gepaard rijmende alexandrijnen, de eerste met elf, de overige met
twaalf regels; elke strofe eindigt met een variatie op het refrein ‘de vijand is verdronken en Israël gered’,
met steeds de rijmwoorden hand / strand in dezelfde volgorde.
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brengt. Wetgeving op de Sinaï. Afval van het volk tijdens Mozes' afwezigheid: aanbidding
van het gouden kalf. Straf na Mozes' terugkeer: drieduizend doden.
Boek IX (720 regels; blz. 251-284): God geeft opnieuw Zijn wet. Bouw van de Tabernakel;
wijding van Aäron en diens zonen tot priesters. Verdere belevenissen; straffen van God bij
afdwalingen. Mirjam en Aäron in verzet tegen Mozes; Mirjam gestraft met melaatsheid, maar
genezen op Mozes' gebed. Uitzending van de twaalf verspieders naar Kanaän.
Boek X (684 regels; blz. 285-316): Het verslag van de verspieders over de kracht van de
Kanaänieten doet het volk zijn vertrouwen in God en Mozes verliezen. Ongeregeldheden.
Straf: geen man, die ouder is dan twintig jaar, zal Kanaän mogen binnengaan, behalve Jozua
en Kaleb (die niet hadden versaagd). Terugkeer naar de woestijn. Opstand van Korach,
Dathan en Abiram; hun vernietiging door God met al hun geslacht. Bevestiging van Aäron's
priesterschap door het wonder van zijn bloeiende staf. Dood van Mirjam.
Boek XI (720 regels; blz. 317-350): De zonde van Mozes; als er weer water ontbreekt,
sláát hij tweemaal de rots die God hem had opgedragen toe te spreken. Tot straf zal hij
Kanaän niet mogen betreden. Dood van Aäron. De Edomieten worden als nakomelingen
van Ezau gespaard. Nieuwe murmuratie onder het volk; de straf van giftige slangen; het
oprichten van de koperen slang door Mozes tot redding van wie ze aanziet. Verovering van
het gebied ten Oosten van de Jordaan. Vergeefse poging van Balak, koning der Moabieten,
om de Israëlieten door Bileam te laten vervloeken. Verleiding van de jongemannen door
37
Moabitische meisjes tot afgodendienst op de Peör, en de straf daarvoor.
Boek XII (780 regels; blz. 351-387): Telling van de Israëlieten na de straf van Peör. Strafen wraaktocht tegen de Moabieten en Midianieten vanwege het verleiden van de
jongemannen. Toewijzing van de weidegronden in het Overjordaanse aan de stammen
Ruben en Gad (en half Manasse). Mozes' laatste opdrachten en bevelen aan het volk; zijn
laatste lied; zijn zegenspreuken over de verschillende stammen. God toont hem vanaf de
berg Nebo het beloofde land en neemt hem weg.

§ 7. Evaluatie
Bij de evaluatie van Versteeg's epos kunnen wij niet beter doen dan uitgaan van de
drie-deling, waartoe wij in de vorige paragraaf gekomen zijn. In de boeken I-III had hij een
tekort, in IV-VII een overvloed, in VIII-XII een teveel aan te verwerken stof, in het laatste
geval bovendien nog verspreid over drie Bijbelboeken. Aan de manier, waarop hij in elk van
deze gevallen te werk gaat, laat zijn poëtisch talent zich vrij zuiver aflezen.
- In de eerste drie boeken worden 21 Bijbelverzen uitgewerkt tot een totaal van 1752
alexandrijnen. Al spoedig blijkt echter, dat Versteeg niet over voldoende verbeeldingskracht
en vindingrijkheid beschikt om een dergelijke uitbreiding tot een boeiend verhaal te kunnen
maken. Hij vertelt met veel te veel omhaal van woorden, waardoor hij langdradig en langwijlig
wordt. Zijn beschrijvingen blijven vlak, en de gebeurtenissen worden zonder kleur of emotie
verteld. Voor het grootste deel bestaat het verhaal uit de weergave van aanspraken, dialogen,
gebeden, overpeinzingen -

37

Dit is de stof, die door Dirk Smits was behandeld in zijn Bijbel-epos Israëls Baälfegorsdienst, of gestrafte
wellust, waarvoor Versteeg een drempeldicht geschreven had (zie boven, blz. 335). Hier gaat hij echter
geheel aan het werk van zijn vriend voorbij en volgt enkel de Bijbelse feiten (Numeri 25 en Deuteronomium
4:3).

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

655

alles met lang nat overgoten, en uitgedrukt in lange, vaak ingewikkelde zinnen. De
liefdesepisode tussen Mozes en Sippora in boek III mist daardoor elk spoor van natuurlijkheid
en charme. - De alexandrijnen volgen elkaar eindeloos op: nooit gebrekkig, maar ook nooit
verrassend, en vaak wat te hortend om prettig leesbaar te zijn. Ik geef van dit alles één
voorbeeld. Het gaat daarin om het geluk van Mozes in Midian, waar de landelijke eenvoud
de pracht van het Egyptische hof in de schaduw stelt. Hij leeft daar in een staat
Die al de vreugd van 't Hof, zoover, te boven gaet
Als 't glinstrend zonnegoud, vol schitterenden luister,
Het zilverblank der maen'; de dag het neevlig duister.
Schoon hij den Herderstaf, een blijk van nedrigheit
5 Koos voor den Septer, rijk van pracht en majesteit;
Geen aerdsche kroon of troon, vol slaefsche zorge, is tegen
Het heilgenot der ruste, in eenig deel, te wegen,
Het aerdsche leven word, door zulk een rust, gerekt,
De geest vervrolijkt en een drift in 't hart verwekt,
10 Om 't Godlijk Albestuur en zijne gunstbewijzen,
Vol dankerkenteniss', met blijgebaer, te prijzen.
(blz. 56)

- In zijn tweede ‘deel’ heeft Versteeg zóveel Bijbelfeiten te verwerken, dat hij aan eigen
vinding nauwelijks behoefte meer heeft. Alleen in de boeken IV en V komen nog dergelijke
episoden voor: in IV de hemelscène, in V de terugzending van Sippora en haar zonen. Zij
behoren niet tot de beste gedeelten uit dit middenstuk. Op de bezwaren tegen de hemelscène
behoef ik niet terug te komen. En wat het afscheid van Sippora betreft (blz. 123-125), hier
vervalt Versteeg tot eenzelfde soort overdrijving als bij haar huwelijk, met eenzelfde
ongeloofwaardigheid als gevolg. - Het best op dreef is de dichter in de boeken VI en VII,
waar het gaat om het verzet van Farao tegen God en zijn ondergang in de Rode Zee. Hier
vindt hij in de Bijbel en in de commentaar van Goeree zóveel stof, dat hij de kans niet meer
krijgt om langdradig te zijn. Integendeel, in boek VI moet hij zelfs enigermate selectief te
werk gaan om de grote lijn van zijn verhaal vast te houden. Zo zien wij hem niet alleen de
stilistische herhalingen van het Bijbelverhaal weglaten, maar ook - althans voorlopig - de
instructies aan de Israëlieten voor de Paasmaaltijd en het lamsbloed aan hun deurposten
(Exodus 12:1-28). Voor zijn doen vertelt hij hier dan ook met vaart, en zijn beschrijvingen
van de tien plagen hebben - dank zij de platen van Goeree - soms een zekere verdienste.
Hier en daar ordent hij de Bijbelse gegevens een beetje of brengt ze wat duidelijker met
elkaar in overeenstemming, maar slechts op het punt van de vierde plaag (de vliegen) wijkt
38
hij werkelijk van de Statenvertaling af. - Het begin van boek VII brengt even een inzinking,
doordat de dichter achteraf toch nog de instelling van het Pascha inlast, die hij in zijn vorige
boek had overgeslagen. Dat veroorzaakt een vertraging, die juist op deze plaats bijzonder
storend werkt. Maar Versteeg herstelt zich, als hij aan de achtervolging van de weggetrokken
Israëlieten door Farao toekomt. De vaart, waarmee hij over de tien plagen gesproken had,
keert in zijn verhaal terug. Dat is des te opmerkelijker, omdat hij zich hier - in tegenstelling
tot wat hij in zijn vorige boek had gedaan - wèl de uitweidende inlas van een eigen vinding
veroorlooft: de twist van Farao met zijn raadslieden, die hem tevergeefs van een achtervolging
trachten te weerhouden (blz. 195-199). Maar deze toevoeging doet zó goed de fatale
verdwazing van de koning uitkomen, dat zij het dramatisch effect van diens ondergang
versterkt. Het verhaal daarvan wordt zodoen-
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Zie boven, blz. 646.
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de een episode, die niet onderdoet voor de weergave van de tien plagen in boek VI. Ik geef
één klein fragment om dit te illustreren. Als de Egyptenaren de Israëlieten op de droge
zee-bedding gevolgd zijn, zendt God een paniek over hen: ‘Hij verschrikte het leger der
Egyptenaren. En Hij stiet de raderen hunner wagenen weg, en deed ze zwaarlijk voortvaren.
Toen zeiden de Egyptenaars: Laat ons vlieden van het aangezicht Israëls, want de Here
strijdt voor hen tegen de Egyptenaars’ (Exodus 14:24b-25). Hier volgt het aequivalent daarvan
bij Versteeg. De ‘Almagt uit de Wolk'’
doet al den zeegrond beven
En daevren keer op keer; de wagen slingert, kraekt
En stoot en schokt en hort; is uit het spoor geraekt,
En wil bezwaerlijk voort; elk, die hier ramp mogt duchten
5 En onheil op dit pad; roept: komt, komt, laet ons vluchten,
Gezwind te rug gevloôn, uit de oogen der Hebreên!
[
] de paerdentuigen warren,
De wagens blijven staen. 't paerd steigert naar de lucht,
10 En schuimbekt, briescht en trapt. elk tracht wel, door de vlucht,
Zichzelf' te redden, maer 't kriöelt zoo door elkander,
Daer 't al in wanorde is geraekt, dat de een den ander
Verdringt, vertrappelt of geheel omverre stoot;
Dus raekt al 't leger door malkander en in noot,
15 Terwijl men Faro al den rampspoed durft verwijten.
(blz. 208-209)

In passages als deze is de dichter op zijn best. Maar tevens blijkt daaruit zijn beperking: bij
alle (uiterlijke) levendigheid blijft hij toch steeds ‘zakelijk’ vertellen, met het verstand en niet
uit het hart.
- Het derde ‘deel’, waarin de tocht van veertig jaar door de woestijn aan de orde komt, is
verreweg het zwakst. Versteeg is er niet in geslaagd het kroniekmatige karakter van de
desbetreffende Bijbelgedeelten enigermate te mitigeren; eerder accentueert hij dat nog door
zijn samenvattingen en bekortingen. In boek VIII, dat uitloopt op de wetgeving vanaf de
Sinaï, doet dit bezwaar zich nog het minst gelden; daarna wordt het van boek tot boek
hinderlijker. Af en toe zijn er nog wel min of meer geslaagde episoden - b.v. de bestraffing
van Korach, Dathan en Abiram in boek X -, maar in het algemeen verloopt het verhaal steeds
moeizamer. Dat wordt in de hand gewerkt, doordat de dichter zich - om de grote lijn van zijn
epos vast te houden en Mozes niet al te veel naar de achtergrond te laten dwingen genoodzaakt ziet allerlei motieven te laten rusten, die bij uitwerking een boeiende episode
hadden kunnen opleveren. Het meest opmerkelijke voorbeeld is wel zijn zwijgen over de
sprekende ezel van Bileam (Numeri 22:21-35) in boek XI, waar diens vergeefse pogingen
om Israël te vervloeken aan de orde komen. En vermoedelijk zal ook het zakelijke afdoen
van de verleiding der Israëlitische jongemannen door Moabitische meisjes in datzelfde boek,
ondanks de stimulerende aanknopingspunten voor nadere uitwerking bij Dirk Smits, aan
overwegingen van deze aard moeten worden toegeschreven. - In boek XII zijn de bewerkingen
van Mozes' laatste lied en van zijn zegen over de stammen het tegendeel van een apotheose
geworden; ze zijn zó zwak, dat het epos eindigt met een poëtisch dieptepunt.
Voor zover er bij Versteeg van talent gesproken kan worden, is dit meer van ambachtelijke
dan dichterlijke aard. De Mozes getuigt van (verstandelijke) motivatie, geloofsernst, toewijding,
volharding bij zijn auteur. Er komen enkele lezenswaardige
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passages in voor. Maar het essentiële ontbreekt: bezieling, persoonlijke betrokkenheid,
originaliteit in de aanwending van conventionele motieven. Dáár ligt het onderscheid tussen
het epos van Versteeg en diens bewonderde voorbeeld, Abraham de Aartsvader.

§ 8. Besluit
Literair-historisch heeft de Mozes van Nikolaes Versteeg in zoverre betekenis, dat dit werk
een eindpunt markeert. Het is namelijk het laatste gróte Bijbel-epos uit de 18de eeuw, en
de laatste uitgesproken vertegenwoordiger van het klassicisme in dit genre. Het terminale
karakter laat zich goed aflezen uit het feit, dat in de resterende dertig jaren van de eeuw
nog slechts drie oorspronkelijke Bijbel-epen verschenen, alle drie van geringere omvang en
39
deels van andere aard. De veranderende tijdgeest en de invloed van Klopstock's Messias
zijn er niet ongemerkt aan voorbijgegaan.
Als laatste in de reeks epen over Bijbelse helden, die met Vondel's Joannes begon en in
Hoogvliet's Abraham een nieuw hoogtepunt bereikte, vormt de Mozes geen indrukwekkend
eindpunt. Wat dat betreft, had beter de David van Lucretia Wilhelmina van Merken de
hekkensluiter kunnen zijn.
Door zijn geringe literaire waarde is de Mozes echter representatiever voor het genre, dat
het afsluit, dan de David geweest zou zijn. Bij ons onderzoek naar de vele producten en
verschijningsvormen van de Bijbelse epiek na 1700 is telkens weer gebleken, dat in het
algemeen de geloofsovertuiging en de toewijding van de auteurs groot waren, maar hun
creativiteit en hun poëtisch vermogen klein; de enkele uitzonderingen bevestigen slechts
de regel. Daarbij dienen wij overigens in het oog te houden, dat deze situatie zich niet alleen
voordoet bij de Bijbelse epiek, maar geldt voor het grootste deel van de klassicistische poëzie
uit de 18de eeuw. Het dichterschap werd toen anders beschouwd en gehanteerd dan in
onze tijd het geval is: minder als genade en meer als een talent waarmee gewoekerd moest
worden (ook al was het klein); minder om zichzelfs wil en meer in dienst van waarheid, deugd
en geloof; minder uitsluitend gewaardeerd naar het hoe en meer óók naar het wat. De
schrijver van een monographie over een jongere tijdgenoot van Versteeg, Willem Emmery
de Perponcher (1741-1819), heeft naar aanleiding van diens gedichten opgemerkt:
het aesthetisch volmaakte was voor hem niet, of stellig niet uitsluitend,
levensideaal; veeleer waren hem de schone kunsten diensten, tot het nastreven
40
van een zedelijk of godsdienstig doel.
Maar De Perponcher was geen uitzondering. Alleen vanuit deze opvatting kan het opvallende
verschil tussen de quantiteit en de qualiteit van de 18de-eeuwse Bijbelepen worden verklaard.
En zo gezien is het verhelderend, dat de Mozes er op de valreep nogmaals een duidelijke
illustratie van geeft.

39

40

Het zijn: de Joseph (zes zangen) van Adriaan Loosjes uit 1786, de Esther (vier boeken) van de vriendinnen
Petronella Moens en Adriana van Overstraten uit datzelfde jaar, en de Ruth (vier boeken) van die beiden
uit 1790.
J. Reijers, W.E. de Perponcher, diss. Utrecht (Zutphen 1942), blz. 113.
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Hoofdstuk XXXIII
‘De Geusen’ van Onno Zwier van Haren
1771
§ 1. De problemen
In hetzelfde jaar 1771, waarin Versteeg's Mozes praktisch de lijn van het 18de-eeuwse
Bijbel-epos afsloot, verscheen de eerste vertegenwoordiger van het sub-genre dat daarvoor
in de plaats zou komen: het vaderlandse epos. Toen zag namelijk ook de eerste druk van
Onno Zwier van Haren's De Geusen het licht.
Zo simpel als het bovenstaande zou doen vermoeden, ligt de zaak echter niet. Door mijn
wijze van formuleren heb ik op twee controversiële punten voor een bepaalde interpretatie
van de beschikbare feiten en gegevens gekozen. Die punten betreffen 1. de verhouding
tussen De Geusen en hun voorloper, het in 1769 in onvoltooide vorm uitgegeven dichtwerk
Aan het Vaderland; 2. het genologisch karakter van De Geusen, mede in verband met de
vraag hoe de dichter zelf zijn werk beschouwd wilde zien. Met een enkel woord geef ik aan,
waarom het daarbij gaat.
ad 1. In de Voorreeden bij de laatste door hemzelf verzorgde editie van De Geusen - de
derde druk van 1776 - zet Van Haren uiteen, hoe zijn gedicht geleidelijk-aan tot stand is
gekomen. In dat verband noemt hij Aan het Vaderland ‘een ruwe schetz van dit werk’. Als
wij dit naar de letter nemen, zouden De Geusen in de ontwikkelingsgeschiedenis van het
Nederlandse epos niet onder het jaar 1771 aan de orde moeten komen, maar onder 1769.
Immers, dan zouden zij toen reeds hun intrede in onze letterkunde hebben gedaan, weliswaar
in een nog niet voltooide vorm en onder een provisoire titel, maar in wezen toch als hetzelfde
werk. Er is evenwel aanleiding om te veronderstellen dat Van Haren in de Voorreeden van
1776 de ontstaansgeschiedenis van zijn gedicht gesimplificeerd heeft, en dat hij in
werkelijkheid met Aan het Vaderland ondanks alle overeenkomst iets geheel anders bedoeld
had dan wat De Geusen tenslotte geworden zijn. Zoals uit mijn keuze voor 1771 als
verschijningsjaar van dit werk blijkt, meen ik dat deze laatste opvatting de juiste is. Om dit
aannemelijk te maken, zal ik echter ook Aan het Vaderland in mijn beschouwingen moeten
betrekken.
ad 2. In de traditionele, Vergiliaanse zin van het woord kunnen De Geusen onmogelijk
een epos worden genoemd. Met hun strofische bouw en losse structuur doen zij veeleer
denken aan een lyrisch gedicht, dat is opgebouwd uit een lange reeks lierzangen, persoonlijk
en emotioneel. Daar staat echter tegenover, dat het geheel een vrij goed samenhangend
verhaal vertelt, en dat hier en daar passages voorkomen die in toon en verteltrant meer
episch aandoen dan lyrisch. Moet men deze epische elementen als bijkomstig beschouwen
en De Geusen in de eerste plaats zien als lyriek? Of dient men het dichtstuk ondanks al zijn
lyrische eigenaardigheden op te vatten als een - extreme - verschijningsvorm van het epos?
Over het antwoord op dit probleem lopen de meningen uiteen. Zoals uit de eerste alinea
van deze paragraaf al is gebleken, ben ik persoonlijk een overtuigd voorstander van de
laatste opvatting. Mijn bespreking zal mede duidelijk moeten maken, op welke gronden deze
zienswijze berust.
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§ 2. De dichter
Over het leven van Onno Zwier van Haren behoef ik niet uitvoerig te zijn. Evenals bij zijn
1
oudere broer Willem kan ik ook ditmaal voor een eerste oriëntatie verwijzen naar de
2
algemene naslagwerken en voor nadere studie naar de bibliographie van Kalma. Ik beperk
mij hier dus tot enkele grote lijnen, en verder tot de gebeurtenissen die directe betekenis
hebben gehad voor de ontwikkeling van zijn dichterschap en het ontstaan van De Geusen.
Onno Zwier werd op 2 april 1713 in St. Anna-Parochie geboren. Na de vroege dood van
zijn vader kwam hij onder de hoede van zijn oom Duco van Haren, grietman van
West-Stellingwerf. Deze zorgde voor een degelijke opleiding, o.m. aan de hogescholen van
Franeker en Utrecht, die de grondslag legde voor een brede eruditie, maar niet tot een
academische promotie heeft geleid. Mede als gevolg van zijn intieme vriendschap met Prins
Willem IV, in hun beider kindertijd ontstaan, verwierf de jonge Van Haren al spoedig een
positie van aanzien en invloed. Een hoogtepunt in zijn leven vormde de verheffing van zijn
vriend tot erfstadhouder in 1747; als intimus deelde hij in diens glorie.
Intussen was Onno Zwier in 1738 in het huwelijk getreden met de Haagse
burgemeestersdochter Sara Adel van Huls, die hem elf kinderen schonk waarvan er één
kort na de geboorte overleed. Verder had hij in 1742 van zijn oom Duco de grietenij van
West-Stellingwerf geërfd, met het kasteel Lindenoord in Wolvega als bestuurszetel. Zijn
eigenlijke activiteit lag echter in Den Haag, waar hij een belangrijke rol speelde in de
verschillende Generaliteitscolleges.
Ook na de ontijdige dood van Willem IV in 1751 bleef Van Haren's voorspoed voortduren,
dank zij de vriendschap en bescherming van de Prinses-douairière Anna van Hannover, die
als ‘gouvernante’ optrad voor de minderjarige Willem V (geboren in 1748). Anna stierf echter
in 1759, en reeds het jaar daarop vonden de tragische gebeurtenissen plaats, die een
absolute omkeer brachten in het leven van haar protégé. Twee van zijn dochters, gesteund
door haar echtgenoten - of moeten wij de volgorde omkeren? - beschuldigden Onno Zwier
van poging tot bloedschande met haar. Aanvankelijk speelde deze onverkwikkelijke
geschiedenis zich in de besloten kring van familie en enkele kennissen af, maar in 1761
werd zij openbaar en leidde tot een publiek schandaal van zulk een omvang, dat de
beschuldigde genoodzaakt was Den Haag te verlaten en zich in vrijwillige ballingschap terug
te trekken op zijn kasteel in Wolvega. Hoewel er zowel toen als later veel over deze zaak
getwist en geschreven is, werd de vraag naar zijn schuld of onschuld nooit afdoende
beantwoord. Tegenwoordig wordt in het algemeen aangenomen, dat de beschuldiging in
zoverre een kleine kern van waarheid zal hebben bevat dat Onno Zwier ten opzichte van
zijn dochters niet altijd voldoende de vereiste decentie in acht heeft genomen. Maar er kan
geen twijfel aan bestaan, dat zijn vijanden de zaak op de meest kwaadaardige manier hebben
opgeblazen en uitgebuit om hem politiek onmogelijk te maken en zo van alle invloed op
staatszaken uit te sluiten. Van Haren is dan ook zijn gehele verdere leven overtuigd gebleven
van een tegen hem gesmeed complot.
Zo begon voor hem de tijd van afzondering, die tot zijn dood heeft geduurd. Hij bracht die
meestentijds in Wolvega en soms in Leeuwarden door, gedragen door de

1
2

Zie boven, blz. 349.
J.J. Kalma, Bibliografie betreffende de Gebroeders O.Zw. en W. van Haren. Uitgegeven door de ‘Fryske
Akademy’ (Leeuwarden 1956).
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liefde van zijn vrouw - die zich onvoorwaardelijk aan zijn kant had gesteld - en de genegenheid
van zijn jongere kinderen. Voor zijn werkdrang vond hij een uitlaat in historische studie en
beoefening van de poëzie, waarvoor hij tevoren nooit tijd had kunnen vinden. Men kan dan
ook zeggen, dat zonder de gebeurtenissen van 1760-1761 Onno Zwier van Haren naar alle
waarschijnlijkheid geen plaats in onze letterkunde zou hebben ingenomen.
Op de vruchten van deze arbeid, die tussen 1769 en 1778 werden gepubliceerd, ga ik
verder niet in. Ik wijs er alleen op, dat De Geusen daaronder een centrale plaats innemen.
De aanloop tot dit werk, Aan het Vaderland, verscheen in 1769 als tweede van de dichterlijke
3
uitgaven; in 1771 volgde de omwerking tot De Geusen, terwijl uit de veranderingen en
aanvullingen in de edities van 1772 en 1776 valt op te maken hoezeer de dichter zich ook
daarna met dit geesteskind is blijven bezighouden. Gezien het feit dat hij op het titelblad
van 1776 De Geusen aankondigde als ‘Proeve van een Vaderlands gedicht’, mag in dit
verband ook de Verhandeling niet onvermeld blijven, die hij kort daarop voor het Zeeuws
4
Genootschap van Wetenschappen in Vlissingen schreef en waarin hij zijn gedachten
5
uiteenzette Over de nationaale of vaderlandsche gedichten. Daarin is heel wat te vinden,
dat ons helpt begrijpen hoe hij zijn grote gedicht beschouwd wilde zien.
Men heeft gesteld, dat Van Haren minder door innerlijke aandrift tot dichten gebracht zou
6
zijn dan door de wens op deze manier de publieke opinie te zijnen gunste te beïnvloeden.
7
Met diens jongste biograaf en editeur ben ik echter van mening, dat hem daarmee tekort
wordt gedaan. De poëzie komt - met name in De Geusen - wel degelijk in de eerste plaats
uit het hart. Daarmee is niet in tegenspraak, dat er telkens uit blijkt hoe ongeneeslijk de
wonde geweest is, die hem in 1760 en 1761 werd toegebracht. Ook niet, dat de publikatie
van De Geusen - zoals hij in de Voorreeden van 1776 opmerkt - mede bedoeld was om
tegen de verdachtmakingen van zijn vijanden ‘aan te toonen, waar in myne dagelykse
beezigheeden bestonden’: in plaats van subversief te zijn, werkte hij ter ere van het land!
Twee ervaringen hebben er veel toe bijgedragen, dat de dichter altijd is blijven geloven
dat hij vervolgd en bedreigd werd. In de nacht van 6 op 7 november 1769 werd er op kasteel
Lindenoord ingebroken. De indringers werden verstoord; er bleek niets gestolen te zijn, maar
de deur naar de echtelijke slaapkamer vertoonde sporen van een breekijzer. Het gerechtelijk
onderzoek bracht geen licht in deze vreemde zaak, maar voor Onno Zwier stond het vast
dat de bedoeling geweest was hem te vermoorden. - Zeven jaar later, in de nanacht van 19
op 20 oktober 1776, ontstond er brand in de boekerij van Lindenoord. Met moeite wisten de
bewoners aan de vlammen te ontkomen, maar het kasteel brandde geheel uit; van de
papieren van de dichter werd nauwelijks iets gered. Onvoorzichtigheid of boos opzet?
Vermoedelijk het eerste, al viel dat niet te bewijzen. Maar Onno Zwier was overtuigd van
het laatste.

3
4

5
6
7

Eerder in datzelfde jaar had reeds het treurspel Agon, Sulthan van Bantam het licht gezien.
Van Haren had een voorliefde voor Zeeland (en in het bijzonder voor Veere en Vlissingen) vanwege het
orangisme in dit gewest; zowel in 1672 als in 1747 was de beweging tot herstel van het Stadhouderschap
in Veere begonnen. Vandaar dat hij in de tweede zang van Aan het Vaderland de oprichting van het
Genootschap (1768) met vreugde begroet had. Op 28 juni 1774 werd hij tot lid benoemd.
De Verhandeling werd opgenomen in Deel VI (1778) van de Werken van het Genootschap.
2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V (Haarlem 1924), blz. 505.
A. Stakenburg in zijn proefschrift van 1943. Zie daarvoor beneden, § 4, blz. 667.
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De eerste gebeurtenis had tot gevolg, dat Aan het Vaderland vervroegd werd uitgegeven
en in een andere vorm dan de bedoeling was geweest; de tweede dat de dichter met zijn
gezin onderdak moest zoeken in een bescheiden buitenwoning, de Wildbaan. Daar overleed
hij enkele jaren later, op 2 september 1779.

§ 3. De uitgaven
Het is onmogelijk De Geusen te bespreken zonder daarbij Aan het Vaderland te betrekken.
Daarom neem ik hier ook de editie van deze voorloper op.

Voorloper (1769)
In sobere uitvoering en gedrukt op vrij grof papier, zag deze het licht met het volgende
titelblad:
Aan het // Vaderland. // door Jonkheer // Onno Zwier van Haren // Fries edelman.
// streep // Saepe audivi, Q. Maxumum [sic], P. Scipionem, praeterea civi- // tatis
nostrae praeclaros viros, solitos ita dicere; cum majo- // rum imagines intuerentur,
vehementissime sibi animum ad // virtutem accendi. Scilicet non ceram illam,
neque figu- // ram tantam vim in sese habere; sed memoriâ rerum // gestarum
eam flammam egregiis viris in pectore crescere, // neque prius sedari, quam
8
virtus, eorum famam atque // gloriam adaequaverit // Te Leeuwarden, // By
Abraham Ferwerda. 1769.
Het boekje is uitgegeven in octavo-formaat. Vooraf gaat een ‘Aan den Leeser’, waarin o.m.
uitdrukkelijk wordt gewezen op de onvoltooidheid van het werk; daarna volgt een rudimentaire
‘Inhoud van deeze Zangen’. Het gedicht zelf omvat twintig Zangen, elk bestaande uit zestien
strofen van tien regels (acht of negen syllaben). Een aantal verklarende aantekeningen van
beperkte omvang is aan de voet der bladzijden opgenomen.

Eerste druk (1771)
Minder dan twee jaar later verscheen de eerste druk van De Geusen, eveneens in
octavo-formaat, maar bij een andere uitgever:
De Geusen, // door Jonkheer // Onno Zwier van Haren // Fries edelman. // vignet
// Te Zwolle, // By Simon Clement, 1771.
Op de verso-zijde van het titelblad staat vermeld: ‘Dit Exemplaar werd aangeboden aan ...
door den Autheur, de welke geene exemplaaren van dit Werk voor egt erkend, als die, welke
9
hier ter plaatse door syne hand zyn ingeschreven, en getekend’. Er is geen Voorrede.
Voorop gaat een ‘Historisch verhaal’ van zes bladzijden over de gebeurtenissen, die worden
behandeld; een bijzondere plaats wordt daarin inge8

9

Het citaat is ontleend aan Sallustius, Bellum Iugurthinum IV, 5-6. De vertaling luidt: ‘Ik heb vaak
gehoord, dat Quintus Maximus, Publius Scipio en andere vermaarde landgenoten plachten te
zeggen zich het sterkst tot deugd en dapperheid aangezet te voelen, wanneer zij de was-maskers
van hun voorvaderen beschouwden. Natuurlijk niet in de zin, dat die was of de beeltenis zoveel
kracht op hen uitoefenden; maar in deze, dat de herinnering aan hun grote daden in de borst van
edele mannen die vlam ontsteekt en niet laat doven vóórdat eigen deugd en dapperheid hun faam
en roem hebben geëvenaard’.
De editie was dus niet voor de handel bestemd. De auteur vulde in elk exemplaar de naam in van de
persoon aan wie hij het ten geschenke gaf, en ondertekende voor de echtheid.
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nomen door een lijst met namen van de betrokken Geuzen. - De versie van 1769 is grondig
omgewerkt en tot afronding gebracht. De eerste Zang daaruit is weggelaten; de derde en
vierde zijn bekort en samengesmolten; een praktisch geheel nieuwe Zang (III) werd
toegevoegd. Verder lopen de Zangen (in verschoven nummering) ongeveer parallel, maar
met ingrijpende uitbreidingen, weglatingen en tekstveranderingen. Zang XIX correspondeert
met XX van Aan het Vaderland. De zangen XX tot en met XXIV zijn nieuw. - Bij deze
bewerking is het principe losgelaten, dat elke zang 16 strofen moest bevatten; dit aantal is
van norm tot minimum geworden. In plaats van 24 × 16 = 384 zijn er daardoor 397 strofen.
Er zijn geen noten meer aan de voet van de bladzijden. Die zijn vervangen door een lange
reeks - soms korte, maar soms ook pagina's lange - ‘Ophelderingen’ achter de vers-tekst.
Zij zijn verdeeld naar de Zangen, en elke opheldering heeft als kop de regel of regels uit het
gedicht, waarop zij betrekking heeft. In de tekst zelf wordt er niet naar verwezen.
Op blz. [225] volgt tenslotte een lijst met 15 ‘Errata’, zowel in de verzen als in de
ophelderingen.

Amsterdamse nadruk (1772)
In de loop van het volgende jaar gaf de Amsterdamse boekverkoper en uitgever Adriaan
Hupkes, buiten medeweten van de dichter, in hetzelfde octavo-formaat een nadruk van de
editie-1771 in het licht:
De // Geusen, // door Jonkheer // Onno Zwier van Haren. // Fries edelman. //
vignet // Te Amsterdam, // By Adrianus Hupkes, Boekverkooper // op 't Rockin,
in Erasmus. 1772.
Hupkes verantwoordt zich voor deze uitgave in een ‘Voorbericht van den Uitgeever’. De
editie van 1771 was niet in de handel; waarom niet, is onbekend. ‘Doch dit weet men dat
het [= “dit Stukje”] sints met veel graagte, door verscheidene Liefhebbers der Poezy en
Vaderlandsche Historie is alom gezocht geworden zonder dat het den zulken heeft mogen
gebeuren een Exemplaer van 't zelve te bekomen. - Uit hoofde van de bovengemelde
redenen heb ik geoordeeld myne Stad en Landgenooten geen ondienst te doen, met eene
nieuwe uitgave van dit Werkje in 't licht te geeven, onder betuiginge evenwel dat myn oogmerk
geensins strekkende is om die van den Heere Van Haren eenigen afbreuk te doen’.
Na dit Voorbericht volgt alles wat de editie-1771 bevatte, volledig en onveranderd, alleen
afgedrukt in een wat meer compacte vorm. Het zetwerk is met zorg verricht; zelfs de Errata
werden, op een enkele uitzondering na, gecorrigeerd.

Tweede druk (1772)
Onno Zwier moet onmiddellijk na het vaststellen van de tekst voor de eerste druk begonnen
zijn met het perfectioneren van zijn gedicht voor een volgende uitgave. Toen hij van de
Amsterdamse nadruk hoorde, kon hij tenminste nog in hetzelfde jaar een verbeterde versie
10
het licht doen zien, die ditmaal ook voor de handel bestemd was:

10

In zijn Voorreeden van 1776 zegt hij de uitgave van de tweede druk te hebben moeten verhaasten, ‘om
dat ik gewaarschouwd wierde, dat myne eerste druk van de Geusen, wierd nagedrukt buiten myn weeten
of toestemming; en dat ik dus niet wist wat men van voorneemen konde zyn, onder myn naam te
verspreiden’.
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De Geusen // door Jonkheer // Onno Zwier van Haren // Fries edelman. // non
11
tu divinam Henriada tenta, // Sed longe sequere, & vestigia semper adora. //
vignet // Te Zwolle // By Simon Clement. // MDCCLXXII.
Uitgave en formaat zijn onveranderd gebleven, maar op de verso-zijde van het titelblad
tekent de auteur nog slechts voor de echtheid van het werk en niet meer (zoals in 1771)
voor aanbieding van het exemplaar aan een bepaalde persoon. - Het ‘Historisch verhaal’ is
licht uitgebreid, voornamelijk met nieuwe namen van Geuzen. De tekst van het gedicht is,
naar het voorbeeld van Hupkes, wat meer compact gezet, maar anders dan bij deze begint
elke Zang op een nieuwe bladzijde. Het aantal strofen is van 397 uitgebreid tot 413; er zijn
nog slechts vijf zangen van 16 strofen.
Nieuw is de ‘Korte Schetz van dit werk’, die tussen de tekst en de Ophelderingen is
ingevoegd; zij bevat een toelichting op inhoud en vorm. Daarna volgen de ‘Ophelderingen’,
naar behoefte aangepast aan de uitbreidingen in het gedicht. En ook ditmaal besluit Clement
zijn uitgave - op blz. [211] - met een lijst van ‘Errata’ in de verzen en de ophelderingen; het
zijn er deze keer 13.

Derde druk (1776)
Ook na de tweede druk bleef Van Haren veranderingen en aanvullingen in zijn gedicht
aanbrengen. Het resultaat daarvan zag vier jaar later het licht, nog steeds bij Clement en
nog steeds in octavo-formaat:
De Geusen. // Proeve // van een Vaderlands // gedicht; // door Jonkheer // Onno
Zwier van Haren // Fries edelman. // Voorheen // Gedeputeerde te Velde wegens
de Raad van Staate der Ver- // eenigde Nederlanden, Haar Hoog Mogende
Minister Ple- // nipotentiaris by de Protestantsche Zwitzersche Cantons, //
Ambassadeur Extraordinaar en Plenipotentiaar op de Vree- // de-Handeling tot
12
Aaken. Commissaris Representant van // wylen Syne Hoogheid gl. ged. als
Geautoriseerde van Haar // Hoog Mogende en de Raad van Staate, tot het
regulee- // ren en uitspreeken van alle zaaken van Justitie, Finantie, // en Policie,
13
in de Landen en Steeden door de Vreede ge- // retrocedeerd ; // thans // Grietman
van West-Stellingwerf, Commissaris Generaal van // de Zwitzersche en
14
Grisonsche Benden in dienst van de Staat // der Vereenigde Nederlanden, en
Directeur van 't Zeeuw- // sche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.
// vignet // Tot Zwolle // By Simon Clement, // MDCCLXXVI.

11

12
13
14

Dit is, met een opvallende variant, een citaat uit de Thebais van Statius. Aan het einde van zijn
werk wenst de dichter zijn boek succes toe, maar roept het tevens tot bescheidenheid op ten
aanzien van de Aeneis als onovertrefbaar meesterwerk: ‘Vive, precor; nec tu divinam Aeneida
tempta, // Sed longe sequere et vestigia semper adora’ (Thebais XII, 816-817): ‘Leef voort, zo bid
ik u; en waag u niet aan wedijver met de goddelijke Aeneis, maar volg die van verre en vereer
altijd haar sporen’. Van Haren vervangt ‘Aeneida’ door ‘Henriada’ en erkent daarmee zijn
bewondering en verplichting jegens Voltaire met de woorden, waarin Statius dat zeventien eeuwen
tevoren jegens Vergilius had gedaan.
gl. ged.: gelukkiger gedachtenisse.
door de Vreede geretrocedeerd: bij de vrede van Aken (door de Fransen) opnieuw afgestaan. Het gaat hier om de barrière-steden in de Zuidelijke Nederlanden.
Grisonsche: uit Grisons, de Franse naam voor Graubünden, dat zich eerst in 1803 bij het Zwitserse
eedgenootschap aansloot.
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Op de verso-zijde van het titelblad is het citaat uit Sallustius afgedrukt, dat op de frontpagina
van Aan het Vaderland had gestaan, ditmaal met de toevoeging: Sall.; daaronder bleef de
verklaring van echtheid (met handtekening) gehandhaafd. - Voor de eerste maal is er nu
15
een ‘Voorreeden’, waarin de ontstaansgeschiedenis van het gedicht wordt meegedeeld.
Dan volgt het ‘Historisch verhaal’ als inleiding tot het gedicht, dat blz. 1-158 in beslag neemt.
Dit laatste is opnieuw grondig bewerkt en uitgebreid. Twee strofen uit 1772 zijn vervallen,
maar het totale aantal groeide van 413 tot 460; zangen van 16 strofen komen in het geheel
niet meer voor.
De ‘Ophelderingen’ worden voorafgegaan door een algemene toelichting onder de titel
‘De Geusen’ (blz. 159-163). Daarin vertelt de dichter welke twee gebeurtenissen ‘de
allereerste aanleiding tot dit werk’ hebben gegeven, en herhaalt hij in verkorte vorm wat hij
ook in de - thans vervallen - ‘Korte Schetz’ van 1772 had uiteengezet. - De ophelderingen
zelf zijn, als gevolg van de uitbreiding van de verstekst, opnieuw in aantal toegenomen. En
er is weer - op blz. [241] - een lijst van ‘Errata’; het zijn er 14 en ditmaal hebben zij uitsluitend
betrekking op de verzen.

Bewerking van Bilderdijk (1785)
In 1785 verschenen De Geusen voor de vijfde maal - niet echter in hun oorspronkelijke vorm,
maar grondig ‘beschaafd’ en gepolijst in een bewerking van Bilderdijk en Rhijnvis Feith.
Deze editie, ook nu weer in octavo-formaat, bestaat uit twee delen, maar met een doorlopende
paginering die als het ware uitnodigt tot samenbinden. De titel, die verwerkt is in een weinig
fraai frontispice met Geuzen-motieven, vermeldt de naam van de dichter niet; hij kondigt
slechts aan:
De // Geuzen // Vaderlandsch // dichtstuk. // I [resp. II] deel // Te Amsterdam //
bij Elwe en Langeveld // MDCCLXXXV.
In het voorwerk heeft Bilderdijk, met terugdringing van zowel Van Haren als Feith, de uitgave
praktisch geheel op zijn naam gebracht. Hij draagt het boek op ‘Aan Zijn Hoogheid’
(Erfstadhouder Willem V), en hij richt een Voorrede ‘Aan mijne Landgenooten’. In die Voorrede
zet hij uiteen, om wat voor werk het hier gaat en wat hij ermee gedaan heeft.
Na eerst gedeeltelijk verschenen te zijn onder de titel Aan het Vaderland, zagen
‘met zeer veel verandering’ De Geusen het licht: ‘eerst zonder, daar na met den
16
naam van hunn' Schrijver (wijlen Jongkheer Onno Zwier van Haren)’ (blz. XIII).
17
De verzen waren slecht, maar lezers, die zich daardoor niet lieten afschrikken,
‘vonden een' waren, een' verheven', een' voortreflijken Dichtgeest in die slechte
verzen besloten’. Het werk ‘(behoefde) slechts de hand eens bekwamen polijsters,
om in aller oogen te schitteren’ (blz. XIV). En die po-

15
16

17

Zowel deze Voorreeden als de uitvoerigheid van het titelblad zijn aanwijzingen, dat de dichter zijn derde
editie als definitief beschouwde.
Deze terloopse opmerking tussen haakjes bevat de enige vermelding van de naam van de dichter
in Bilderdijk's stuk! De mededeling, dat De Geusen eerst anoniem verschenen zouden zijn, is
onjuist.
Bilderdijk noemt in dit verband o.m.: ‘de ruwheid van versmaat [...]; de hardheid, de gedwongenheid
der uitdrukkingen, de ongelijkheid van den stijl, die nu eens tot de hoogte der Heldentrompet
opklom, dan weêr tot de laagste platheid verzonk; het volstrekt gebrek aan een zuivre, dikwijls
aan een leesbare en verstaanbare taal...’ (blz. XIII).
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lijstende taak heeft Bilderdijk op zich genomen, met daadwerkelijke en
18
raadgevende steun ‘van mijnen vriend Feith’ (blz. XXI).
Bilderdijk kende aanvankelijk slechts Aan het Vaderland en de tweede druk van De Geusen,
die hij voor de eerste en enige hield. Hij verrichtte zijn bewerking dan ook op basis van de
versie uit 1772. Maar toen het afdrukken van de vers-tekst voltooid was en met dat van de
‘Ophelderingen’ begonnen zou worden, kreeg hij een exemplaar van de editie-1776 in
handen! Zo goed mogelijk paste hij zich aan deze nieuwe situatie aan. In de vers-tekst kon
niets meer veranderd worden. Maar Bilderdijk zag kans in het voorwerk na Van Haren's
Voorrede uit 1769 ook nog die uit 1776 opgenomen te krijgen. En in de ‘Ophelderingen’ vermeerderd met eigen aantekeningen tussen ‘texthaakjens’ - verwerkte hij zoveel doenlijk
alsnog de nieuwe vondst. Naast citaten uit Aan het Vaderland nam hij daarin nu ook ‘de
merkwaardigste verandeiingen en bijvoegsels van den nieuwsten Druk’ (1776) op - in beide
gevallen: in een door hem verbeterde versie! - om zodoende ‘een vergelijking tusschen de
19
drie onderscheiden Uitgaven’ mogelijk te maken.
Aan het slot van het voorwerk nam Bilderdijk, onder de titel ‘Voorzang’, ook Zang I van
Aan het Vaderland op, die in de uitgaven van De Geusen vervallen was. Hij rechtvaardigt
dit met de opmerking dat hij ‘'t gemis van dit stuk [...] als een wezendlijk verlies aangemerkt’
heeft (blz. 238). Maar om Van Haren's bedoelingen geen geweld aan te doen, heeft hij het
slechts opgenomen ‘bij vorme van Voorzang, van het Werk afgescheiden, en, wel als tot
een geschikte Inleiding voor het zelve dienende, doch die geen deel van het Dichtstuk-zelve
uitmaakt’ (blz. 239).
Behalve het gedicht zelf heeft Bilderdijk, deels bijgestaan door Feith, ook het encadrerende
proza en met name de Ophelderingen aan een kritische revisie onderworpen. De nadruk
viel echter uiteraard op de verzen. Deze blijken met de uiterste vrijmoedigheid verbeterd,
20
verduidelijkt en veranderd naar de opvatting van de ‘editeur’. In principe kent deze zich
21
zelfs het recht toe te verbeteren tot herschrijvens toe, maar meestal gaan de correcties
niet zo ver en blijft de oorspronkelijke tekst
18

19
20

21

Dit is de enige vermelding van Feith's aandeel aan de bewerking, dat zodoende als geheel
secundair wordt voorgesteld. Overigens met een doekje voor het bloeden: ‘'t Is aan hem, mijne
Lezers! wiens bevallige schrijfwijze zo wel als zijn Dichtsmaak u van elders ten overvloede bekend
is, dat dit stukjen misschien zijne luisterrijkste verbeteringen verschuldigd is...’ (blz. XXI).
Bilderdijk deelt dit mee in een eigen uiteenzetting, die hij op blz. 232-239 aan de ‘Ophelderingen’ van
Van Haren doet voorafgaan; de citaten vindt men op blz. 237 en 238.
Als tweede strofe van Zang XV heeft deze zelfs eigenmachtig een - door hem ‘verbeterde’ - strofe uit
Aan het Vaderland (de tweede van Zang XVI) ingevoegd, die Van Haren voor De Geusen verworpen
had.
Als voorbeeld laat ik hier de tiende strofe van Zang VIII volgen. Willem van Oranje droomt, dat hij zich
in Amsterdam bevindt bij de intocht van Willem IV na diens verheffing tot Erfstadhouder in 1747. De
Hoop, in de gedaante van een deftig burger, biedt zich aan als zijn gids. Bij Van Haren, in de druk van
1772, als volgt:

ô Vreemdeling, die aan de kleeden
Hier blykt te weesen by geval,
Zo g' onbewust mogt zyn, wat heeden
Tot Amsterdam gebeuren zal,
Ik ben gewillig uit te leggen
En uwe weetenslust te zeggen
Wat oorzaak geeft tot deese vreugd,
Door Vorsten, welke komen zullen,
Ziet elke Burger hier vervullen,
De wensch van syne teed're jeugd.
Bilderdijk maakt daarvan (blz. 72):

Gij, zegt ze, wien 't verbaasd beschouwen
Van 't geen zich opdoet in deez' wal
Met recht voor vreemdling mag doen houen,
Verneem wat hier gebeuren zal.
Uw oog vertoont me uw heet verlangen,
Om uit mijn' mond bericht te ontfangen
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in hoofdzaak herkenbaar, hier en daar zelfs onaangetast.
- In hun nieuwe vorm hebben De Geusen uit ambachtelijk oogpunt ongetwijfeld gewonnen;
zij zijn soepeler, duidelijker, gemakkelijker leesbaar geworden. Bovendien valt niet te
ontkennen, dat Bilderdijk soms een gelukkige hand heeft gehad. Daar staat evenwel
tegenover, dat het gedicht in zijn bewerking conventioneler is geworden, minder verrassend
en minder overtuigend. Niet ten onrechte heeft men opgemerkt, dat hij het ‘niet zelden al
22
polijstende verwaterd heeft’. Toch is het stellig voornamelijk dòòr en ìn deze bewerking,
dat De Geusen in de eerste helft van de 19de eeuw een zekere bekendheid genoten. Een
sprekend bewijs daarvoor levert Potgieter. Hoewel deze zich in 1868 in een brief aan Busken
23
Huet bepaald geen bewonderaar van Bilderdijk's tekst-manipulaties toont, laat hij aan het
slot van Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842) Vader Jan als feestdronk voor het nieuwe
jaar de wens kiezen: ‘Oranje in 't hart, en niemands slaaf!’ Dat is een regel uit De Geusen
(Zang XXIV), maar... in de versie van Bilderdijk! In alle drie de edities van Van Haren staat:
‘Oranj' in 't hart! en niemands knegt!’

Uitgaven in de 19de eeuw
In de loop van de 19de eeuw werden De Geusen verschillende malen herdrukt, zowel in de
oorspronkelijke als in bewerkte vorm.
1. De Amsterdamse uitgever Marten Westerman gaf van 1824 tot 1827 in zes deeltjes
24
klein octavo de Dichterlijke Werken van Willem en Onno Zwier van Haren in het licht. De
laatste drie zijn aan de poëzie van Onno Zwier gewijd. De eerste twaalf zangen van De
Geusen (met bijbehorende Ophelderingen) zijn opgenomen in deel IV (1825), de laatste
twaalf in deel V (1826). Westerman volgt de editie van 1776, maar veroorlooft zich kleine
moderniseringen in spelling en anderszins.
2. In 1826 kwam een tweede druk van Bilderdijk's bewerking van de pers, opnieuw in
twee delen, maar ditmaal met de namen van Onno Zwier en Bilderdijk (niet van Feith) op
het titelblad. In een ‘Byvoegsel’ onder zijn oorspronkelijke Voorrede verklaart Bilderdijk, dat
er in de nieuwe druk slechts ‘geringe veranderingen, en (zoo ik my voor laat staan)
verbeteringen in de versmaat’ zijn aangebracht, alsmede ‘kleine toevoegsels in de
Aanteekeningen (meest vertalingen der invlechtingen uit vreemde Schrijvers)’. - Het meest
opvallend is het fraaie titel-vignet van J.C. Bendorp (1766-1849), voorstellende de Geuzen
vóór Den Briel.

Van de oorzaak dezer Burgervreugd.
Door Vorsten, die we aanschouwen zullen,
Ziet ieder hier zijn' wensch vervullen,
Den wensch reeds van zijn vroegste jeugd.
22
23
24

H.J. Polak, De gebroeders van Haren, opgenomen in diens bundel, Studiën (Zutphen 1888), blz. 1-106;
het citaat op blz. 104.
Jacob Smit ed., De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet (Groningen 1972),
deel I, blz. 438-441.
Vgl. boven, blz. 351.
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3. Behalve in zijn editie van de Dichterlijke Werken der beide Van Harens (zie sub 1) gaf M.
Westerman De Geusen in 1830 ook nog eens afzonderlijk uit, ‘Voor de Scholen’, zoals het
titelblad vermeldt. Wat hij daarmee bedoelde, blijkt uit zijn opdracht van het boek aan de
hoofd-inspecteur van het middelbaar en lager onderwijs in Nederland, A. van den Ende:
‘altoos bleef er nog behoefte aan eene uitgave van het wezenlijk nationaal kunstjuweel De
Geuzen, waardoor dit ook voor de mindere klasse verkrijgbaar werd, en, bij het behoud van
den oorspronkelijken geest, in overeenstemming kwam met de thans ingevoerde spelling’.
Ook ditmaal ging Westerman uit van Van Haren's laatste editie uit 1776, maar overeenkomstig de opzet - overgebracht in moderne spelling.
4. In 1858 werden De Geusen, naar de druk van 1776 en toegelicht door F.C. Wieder,
als nummer 59-60 opgenomen in de reeks Klassiek Letterkundig Pantheon van de Zutphense
uitgever W.J. Thieme.
5. De grote uitgave van Johannes van Vloten, Leven en Werken van W. en O.Z. van
25
Haren, Friesche edellui, die in 1874 te Deventer bij A. ter Gunne van de pers kwam, bevat
uiteraard ook De Geusen. Van Vloten drukte ze op dezelfde manier af als Westerman in
1830 (zie sub 3): naar ‘de laatste en volledigste uitgave’ van 1776, maar overgebracht in
moderne spelling. Het nieuwe bij hem is echter, dat hij daarnaast óók de volledige tekst van
Aan het Vaderland opnam: de eerste en enige herdruk daarvan, waarover wij beschikken.
6. Bij H.A.M. Roelants te Schiedam tenslotte verscheen in 1875 een ‘opnieuw bewerkte
volksuitgave’ van De Geusen, verzorgd door de archivaris van Leeuwarden, W. Eekhoff.
Anders dan Bilderdijk koos hij de editie van 1776 tot uitgangspunt, maar overigens herhaalde
hij - zonder eenzelfde vormvermogen - diens poging Van Haren's gedicht door adaptatie
leesbaarder en aantrekkelijker te maken.

§ 4. Het proefschrift van Stakenburg
Omdat de laatste grote studie, die aan De Geusen werd gewijd en die min of meer
representatief is voor de huidige opvattingen omtrent het gedicht, bij mijn verdere
beschouwingen uiteraard herhaaldelijk ter sprake zal moeten komen, meen ik er goed aan
te doen een bespreking daarvan aan die beschouwingen te doen voorafgaan. Het gaat om
het proefschrift van A. Stakenburg, dat in 1943 het licht zag en in sommige opzichten (ook
typographisch) de sporen draagt van de moeilijke oorlogsomstandigheden waaronder het
26
tot stand kwam: Onno Zwier van Haren, De Geuzen, ingeleid en toegelicht.
Het boek bestaat uit twee, vrij los naast elkaar staande gedeelten: enerzijds een studie
over de auteur en zijn gedicht, anderzijds een geannoteerde editie van dit laatste.
De editie is meer bedoeld als basis voor wetenschappelijk onderzoek dan voor eigenlijke
lectuur. Stakenburg heeft namelijk geprobeerd daarin de versies van 1771, 1772 en 1776
in een zodanige vorm ter beschikking van zijn lezers te stellen, dat onderlinge vergelijking
mogelijk werd. Hij gaat uit van de versie-1772, die hij de beste acht, maar voegt tussen
vierkante haken de nieuwe strofen uit 1776 toe, terwijl

25
26

Vgl. boven blz. 351-352.
A. Stakenburg, Onno Zwier van Haren, De Geuzen, ingeleid en toegelicht, diss. Utrecht (Santpoort 1943).
- In het vervolg geciteerd als: A. Stakenburg, De Geuzen.
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27

hij tevens aangeeft welke strofen in 1771 nog niet voorkwamen en welke in 1776 werden
geschrapt. Zodoende kan inderdaad elk van de drie versies naar de samenstelling in strofen
worden gereconstrueerd. Dat is echter niet voldoende, want de dichter heeft van versie tot
versie de tekst van de gehandhaafde strofen opnieuw bewerkt. Het meest talrijk en ingrijpend
zijn de veranderingen, die hij in 1776 aanbracht, maar ook tussen de tekst van 1771 en 1772
zijn er verschillen. En nu is het merkwaardige, dat Stakenburg aan de door hem afgedrukte
tekst van 1772 wèl een lijst toevoegt met de varianten van 1776, maar niet een met die van
1771. Daardoor is de poging om in één uitgave de drie versies van De Geusen voor de
onderzoeker toegankelijk te maken, in feite mislukt: de tekst van 1771 kan uit de aangeboden
gegevens niet worden gereconstrueerd.
Naar het voorbeeld van Bilderdijk heeft Stakenburg ook de - door Van Haren voor De
Geusen verworpen - Eerste Zang van Aan het Vaderland opgenomen, zij het niet als deze
bij wijze van Voorzang, maar in een bijlage. Op zichzelf is dit een welkome aanvulling, maar
evenals bij zijn opgave van het varianten-materiaal is de editeur ook hier weer halverwege
blijven steken. Voor wetenschappelijke studie van De Geusen is de beschikking over een
volledige tekst van de voorloper uit 1769 onmisbaar; met alleen maar de Eerste Zang valt
niets te beginnen.
De presentatie van Van Haren's Ophelderingen is op zijn zachtst gezegd voor een
wetenschappelijke uitgave moeilijk aanvaardbaar. Stakenburg heeft een deel daarvan op
eigen manier in zijn annotaties verwerkt; van de andere heeft hij ‘de karakteristiekste
uitgekozen en voor de rest volstaan met een opgave der bronnen’ (blz. XI). Bovendien zijn
de annotaties, die niet op de Ophelderingen gebaseerd zijn, in het algemeen weinig
bevredigend: meermaals overbodig, in andere gevallen niet duidelijk of niet volledig genoeg,
soms onjuist.
- De studie, die aan de editie voorafgaat, is gelukkiger uitgevallen. Dat is een degelijk stuk
werk met veel informatie, waarbij Stakenburg breed - te breed? - heeft uitgehaald. Eerst na
een typering van de 18de eeuw in het algemeen, een overzicht van Onno Zwier's leven, en
een beschouwing over diens denkbeelden, komt hij toe aan zijn eigenlijke onderwerp: het
gedicht. Bij zijn analyserende bespreking daarvan betrekt hij terecht ook uitvoerig Aan het
Vaderland, wat het gemis van deze voorloper in het editoriale gedeelte van zijn boek nog
eens onderstreept.
Het heeft geen zin hier op detailpunten uit Stakenburg's betoog in te gaan; voor zover ik
daarvan gebruik heb gemaakt, komen deze in het vervolg van dit hoofdstuk vanzelf ter
sprake. Ik volsta verder daarom met de weergave van zijn standpunt ten opzichte van de
twee fundamentele problemen uit mijn inleidende paragraaf: de verhouding tussen Aan het
Vaderland en De Geusen, en het genre waartoe die laatste behoren.
Stakenburg gelooft niet in de voorstelling van zaken, die de dichter in zijn Voorreeden van
1776 geeft, als zou Aan het Vaderland een eerste, nog tentatieve versie van De Geusen
zijn geweest. Volgens hem betekende Van Haren's uitgave van De Geusen in 1771 een
loslaten van diens oorspronkelijke plan. De opzet van Aan het Vaderland voorzag immers,
na het gedeelte over de Geuzen, ook nog in ‘de schildering der figuur van Willem van Oranje
als handhaver van de door deze en de Geuzen bevochten vrijheid’ (blz. 90). Dat laatste liet
de dichter in 1771 echter ver-
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Door een vergissing of een zetfout is één van de asterisken, waarmee hij deze strofen markeert,
weggevallen. In Zang XVIII komt ook de strofe, die bij hem (blz. 340) de achttiende is (‘Zo pronkte by
Aurora's traanen // De Koorenbloem in 't Oogst-Saysoen..’) in de versie van 1771 niet voor.
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vallen; hij beperkte zich tot een gedicht over de Geuzen en rondde zijn werk als zodanig af.
Daardoor kregen zijn Zangen een ander karakter dan hun aanvankelijk was toegedacht:
Van een oorspronkelijk bedoeld heldendicht - naar het fragment, dat ons als
‘Aan het Vaderland’ bekend is, moeten wij oordeelen: zwak - kregen zij de vorm
van een ‘samenstel’, een ‘cyclus’ van vaderlandsch-historische lierzangen... (blz.
90).
Stakenburg ziet dus - en dat is een belangrijk punt in zijn betoog - in het wegvallen van
Oranje als centrale figuur de eigenlijke reden, waarom Van Haren's gedicht geen epos werd:
het is ‘er geen geworden tengevolge van zijn losgelaten opzet’ (blz. 148).
Op de vraag, waaròm die opzet werd losgelaten, geeft Stakenburg geen bevredigend
antwoord. Hij suggereert dat de dichter, toen deze Aan het Vaderland naast zijn ontwerp
legde, ‘wel inzag hoe weinig het daaraan had beantwoord. Het gedicht was onvoltooid:
Oranje aan het hoofd van de Nederlandsche vrijheid was in schets gebleven’ (blz. 89). Maar
juist òmdat het gedicht onvoltooid was, behoefde dat laatste geen bezwaar te zijn: in het
vervolg kon Oranje immers nog altijd de plaats krijgen, die hem toekwam. Of bedoelt
Stakenburg misschien - al zegt hij het dan wel èrg onduidelijk! - dat Van Haren zou hebben
gemeend er niet voldoende in te zijn geslaagd, reeds in het gedeelte over de Geuzen Oranje
te doen uitkomen als bezielende kracht?
Er is nog een laatste probleem, waarvoor Stakenburg een oplossing zoekt: hoe kon Onno
Zwier ertoe komen, te berusten in de verdwijning van Oranje als centrale figuur uit het
dichtstuk, waarvan hij naar eerste opzet het middelpunt had moeten zijn? Hij meent daarop
het volgende antwoord te kunnen geven:
Dat hij [= Van Haren] Oranje terzijde schuift vindt zijn oorzaak in een nieuw
dichterlijk plan: hij zal, nu noodgedwongen de Eerste Willem niet de held van
zijn dichtstuk geworden is, een apart werk aan hem wijden. (blz. 92).
Stakenburg doelt daarmee op het treurspel Willem de Eerste, Prins van Oranje, dat Van
Haren, samen met een verbeterde versie van Agon, Sulthan van Bantam (1769), in 1773
voor het eerst publiceerde onder de gezamenlijke titel Proeve van Nederduitsche Treurspellen
getrokken uit Vaderlandsche Gebeurtenissen. In de drie bedrijven van deze tragedie tekent
de dichter ‘Oranje in volle actie, aan het hoofd van het geestelijk en gewapend verzet’, totdat
in een van de laatste scènes achter het toneel de pistoolschoten klinken, die het einde van
diens leven betekenen. Voor Stakenburg is er geen twijfel mogelijk, of dit stuk moeten worden
gezien als ‘het verloren brokstuk van “Het Vaderland”, dat zich gemakkelijker leent tot een
afzonderlijke behandeling dan verwerkt in een, in statu nascendi mislukt heldendicht’ (blz.
92).

§ 5. Inhouds-overzicht
De Geusen lenen zich niet voor een inhouds-overzicht, zoals ik gewoon ben dat bij mijn
bespreking van oorspronkelijke epen te geven. Daarvoor wijken de 24 zangen in compositie
en verteltrant te veel van de gebruikelijke gang van zaken in een narratio af. Onno Zwier
van Haren gaat er namelijk van uit, dat de feiten - die hij trouwens in zijn inleidend ‘Historisch
verhaal’ nog eens heeft vastgelegd - bij zijn lezers bekend zijn. Hij vertèlt ze dan ook niet,
maar bezingt ze: aanduidend, eclectisch, associatief, met uitweidingen en vergelijkingen,
uit een persoonlijke betrokkenheid. De Rotterdamse classicus H.J. Polak, later hoogleraar
in Groningen, heeft van
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deze dichttrant gezegd: ‘Van Haren schildert niet, beschrijft niet, verwijlt niet; hij noemt, naar de eischen der classieke lyriek, zooals men die toen begreep, - één hoofdpunt, en dat
28
zoo vluchtig mogelijk’. Dat moge wat te sterk zijn uitgedrukt - er komen, vooral in de latere
zangen, wel degelijk passages voor, die min of meer beschrijvend mogen heten -, maar het
bevat ongetwijfeld een grote kern van waarheid. Daarom heeft het weinig zin, bij een
inhouds-overzicht uit te gaan van de afzonderlijke zangen. Ik kan beter de voornaamste
punten en feiten vermelden, waarmee de dichter zich achtereenvolgens bezighoudt, en de
verdeling in zangen ondergeschikt maken aan deze grote lijn. - Bij de hieronder volgende
29
poging daartoe heb ik mij gebaseerd op de éérste druk van De Geusen: de versie van 1771.
Het gedicht begint niet met een exordium of iets dat daarop lijkt. Het uitgangspunt is een
fraaie vergelijking ad hoc, die echter tevens kan gelden voor de gehele inhoud van De
Geusen. Zoals in Egypte de overstromingen van de Nijl een ramp lijken maar zegen brengen,
zo leidde in Nederland de onderdrukking tot vrijheid en voorspoed: ‘Leer, Sterveling, altoos
te hoopen, // Tot dat de tyd uw' oogen oopen, // En toon' waarom gy hebt geleên!’ (I, str. 4).
- Inquisitie, rechteloosheid, executies. Protest en smeekschrift van het Verbond der Edelen
30
(met een laudatieve strofe voor elk van de leiders ), die door Berlaymont worden uitgemaakt
31
voor ‘Geuzen’. Averechts resultaat daarvan. Maar dan komt komt Oranje te hulp en doet
32
zich Vryheid [= vrijheidszin] gelden: ‘Oranj' en Vryheid doen herschynen // De Geusen ,
welke Dwinglandy // Van d' Aarde zogt te doen verdwynen // En 't wit van hare razerny’ (II,
str. 10). De Westenwind drijft hun schepen naar Den Briel. Haastig zetten zij de boten uit
om te landen, en de dichter noemt zoveel mogelijk namen: ‘Herdenk ô dankb're pen haar
naamen, // Door hen, die uit die booten kwaamen, // Mag 't u gebeuren vry te zyn!’ (III, str.
2). Na de inname van de stad: plundering en moord op geestelijken. Lumey wil daarna verder
trekken, maar Blois van Treslong en Jacob Simonsz. de Rijk weten hem over te halen tot
blijven en versterken van de stad: ‘Schoon woest, is Lumei graag na Eer’ (IV, str. 14). Alva
33
34
reageert woedend ; Bossu - hoewel Nederlander - rukt met Spaanse troepen naar Den
28
29
30

31

32
33
34

H.J. Polak, Studiën, blz. 86.
Ik citeer deze naar de (betrouwbare) Amsterdamse nadruk van Hupkes, waarvan een exemplaar in mijn
bezit is.
Alleen voor Lumey van der Marck, later berucht geworden door zijn wreedheden, is er geen lof: ‘Myn
Zang-Godin wend d'oogen af; // Sy weigerd hare hulp te leenen, // Sy weigerd bloemen op zyn graf!’ (I,
str. 11).
In het gedicht blijven de aanduidingen zó beknopt en vaag, dat men kan twijfelen aan de eigenlijke
bedoeling van de dichter. Het begeleidend ‘Historisch verhaal’ maakt diens gedachtengang echter
volkomen duidelijk. Na het échec van hun Smeekschrift moeten de ‘Geuzen’ vluchten, maar: ‘De Prins
van Oranje verzamelde de gevluchte Geusen, en, met haar, een leger Duytschers en Waalen, waar
meede hy de Maas op een roemrugtige wyse overtrok’ in 1568. Dat leger verloopt echter bij gebrek aan
betaling. De overwinning van Lodewijk van Nassau bij Heiligerlee wordt gevolgd door de nederlaag van
Jemmingen. Na deze mislukkingen te land besluit Oranje ‘om fortuin ter Zee te beproeven. Ten dien
einde gaf hy Lastbrieven aan de uitgeweekene Geusen om te water aan Spanjen alle afbreuk te doen’.
Versta: Oranje (door het uitreiken van kaperbrieven) en hun eigen vrijheidszin doen de Geuzen opnieuw
ten tonele verschijnen, als Watergeuzen.
‘Syn tonge zweert dat door syn handen // De naam, het woord, in deese Landen // Niet meer bekend zal
zyn, van Vry!’ (V, str. 9)
Typerend is de reactie van de dichter op deze anomalie:

Kan uwe ziel zo laag gevoelen,
Bossu, bemind in Nederland?
ô Laat die blinde driften woelen
Daar God geweigerd heeft verstand!
Zo ras de Vryheid is verslaagen
Zult gy bespeuren 's Konings laagen;
Het eerste 't geen als dan syn hand,
En syne wreedheid, nog aan 't groeyen,
Alhier zal zoeken uit te roeyen,
Zal zyn de Adel van het Land!
(V, str. 14)
Uit vergelijking met de corresponderende strofe in Aan het Vaderland (VI, str. 14) blijkt, dat in vs. 3 met
‘die blinde driften’ wordt bedoeld: uw instinctieve gevoelens van vaderlandsliefde.
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la Marck, in gansche hoopen, // De Geusen uit de Voorstad loopen, // Na strand, en
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na de Scheepen gaan’ (VI, str. 8). Maar dan weet Rochus Meeuwszen onder het vuur van
de vijand zwemmend de Nieuwlandse sluis open te hakken:
Hy hakt! men ziet het water ruyssen,
En fluks in schuim en golven bruyssen,
En overstroomen bouw en dam!
De natte Spanjaart vreesd verdrinken,
5 Hy vlucht, de grond die schynd te zinken,
En zoekt langs welke weg hy kwam!
(VI, str. 11)

Terwijl hun vijanden vluchten, horen de Geuzen dat ook Vlissingen en Veere zich hebben
vrij gemaakt.
- ‘Ver boven 't Firmament verheeven’ (VII, str. 2) regeert God het heelal. Niets ontgaat
Hem. Zo ziet Hij ook Oranje, na twee mislukte pogingen (in 1568 en 1570) om de Nederlanden
te bevrijden, in Dillenburg, ‘genoodzaakt af te wagten // De vrugten van Geduld en Tyd’ (VII,
str. 8). En Hij geeft opdracht aan de Hoop hem te gaan bemoedigen met een droom van de
gelukkige toekomst. - De Prins droomt: op een wolk zweeft hij boven een feestvierend
Amsterdam, anders en veel groter dan hij het kent. De wolk laat hem in de stad neer, en in
de gedaante van een deftig burger biedt de Hoop zich aan als zijn gids. De feestvreugde zo legt deze uit - betreft het staatsie-bezoek van twee geliefde vorsten [de zojuist tot
erfstadhouder verheven Willem IV en dies vrouw Prinses Anna, in 1747]. Maar hun komst
laat nog even op zich wachten; onderwijl is er tijd voor een ogenblik rust ‘in 't naaste huys’
35
(VIII, str. 12). Dat is het huis, waar bij zijn leven burgemeester Nicolaas Witsen heeft
gewoond en dat vol is met herinneringen aan diens roem en diens tijd. De Hoop voert de
Prins door het schilderijen-kabinet en toont hem aan de hand daarvan de grootheid van de
toekomstige Republiek. De meeste nadruk krijgen de portretten van hen, aan wie deze
grootheid te danken is, en de climax wordt bereikt in de typering van de vijf Oranje-vorsten
36
vóór Willem IV in de elfde Zang. - Inmiddels

35
36

Nicolaas Witsen (1641-1717), staatsman en geleerde, van 1682 tot 1705 dertien maal burgemeester van
Amsterdam, raadsman van tsaar Peter de Grote bij diens verblijf in de Republiek.
Met de figuur van stadhouder Willem II en diens aanslag op Amsterdam weet de dichter niet goed raad.
Hij glijdt in vage termen over deze episode heen: ‘Helaas! de tweedracht van die dagen // Deê vreezen
grooter ongeval; // Deê vreezen dat in haare vlagen // Het gansche Land verdwynen zal! // Sy zyn voorby,
die droeve tyden!’ En de blijde intocht van Willem IV in Amsterdam bewijst, dat zulk een tegenstelling
tussen vorst en stad zich niet meer herhalen zal (XI, str. 12).
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zijn de Erfstadhouder en zijn gemalin aangekomen. De Hoop wijst haar ‘gast’ op de
gedisciplineerde uitgelatenheid van de menigte, doet hem luisteren naar de toespraak van
37
de Vorst, toont hem een historisch blijk van de volksliefde voor deze. Ietwat abrupt besluit
zij vervolgens haar rondleiding met de conclusie die aan Willem van Oranje de strekking
van zijn droom onthult:
Het zyn de Eerste Willem's daaden
Die spreiden deeze dankb're zaaden,
Hervat de Hoop, die gy hier vind!
Die liefde zal in Neêrland blyven
5 En daag'lyks meer en meer beklyven
Zo lang Oranje Vryheid mind!
(XII, str. 16)

- Ondanks het feit dat koningin Elizabeth haar havens voor de Geuzen gesloten heeft, vaart
De Rijk van Den Briel naar Engeland om een nieuw beroep te doen op haar hulp, nu de
kansen gekeerd lijken. Hij wordt gevangen genomen en vóór haar geleid. Zijn vurig pleidooi
(acht strofen) vindt bij haar gehoor; zij stemt toe in verkapte hulp: ‘Ik kan aan u geen hulpe
bieden, // Maar geen verbod zal hier geschieden // Aan iemand onder myn bewind, // Om u
te volgen door de baaren, // En deel te neemen in gevaaren, // En Roem, die zig by Vryheid
vind!’ (XIV, str. 15). - Bij zijn terugkeer naar Den Briel wordt De Rijk dan ook vergezeld door
enkele schepen met Engelse vrijwilligers onder Sidney. Maar even buiten de Theems
ontmoeten zij vluchtelingen uit Vlissingen. De stad is in grote nood: zij smeken De Rijk hulp
te gaan bieden vóór het te laat is. En ondanks Lumey's bevel tot terugkeer naar Den Briel
stemt deze eindelijk toe:
Hy weet hoe sterk de Brielsche stranden
Zyn door de Geusen reeds bezet;
38
En last te stevenen na randen
Daar zwakker Vryheid diend gered.
5 't Geen hem van Lumei staat te schroomen,
Zal door den uitkomst weg genoomen,
Hy wagt verschooning van de tyd.
Oranje zal zyn doen niet laaken,
Die weet hoe dat m'in groote zaaken,
10 Gemeene regels zet ter zyd'!
(XVI, str. 4)

- Inderdaad is Vlissingen in last. Spanje kan niet dulden, dat van daaruit de Zeeuwen de
handel van Antwerpen schaden: een oorlogsvloot is op komst. De Geuzen - onder Blois van
Treslong en schipper Sebastiaan de Lange uit Veere - kennen echter geen aarzeling. Al
hebben zij niet meer dan ‘dertien Oorlogs booten’: ‘De Spanjaarts zullen aangegrepen, //
Eer iemand tellen zal de scheepen; // En wat kan scheelen het getal, // Aan elk die vast heeft
voorgenomen // Om zeegepraalend weêr te komen, // Of nooyt weêrom te zien de wal!'’
(XVII, str. 10). De Spanjaarden, die met hun overmacht niet op tegenstand rekenden, worden
volkomen verrast. Bijzonder levendig, hoewel vrij onsamenhangend, schetst de dichter
momenten uit de zeeslag - met veel aandacht voor de onervarenheid en moed van de jonge
Spaanse edelen, die met hun schepen ten onder gaan. De Lange vernietigt er twee, maar

37
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In de ‘Ophelderingen’ zegt de dichter over deze gebeurtenis (het blijmoedig sterven van een vrouw uit
de menigte, nu zij de Prins heeft gezien): ‘Men heeft hier overgebragt [naar Amsterdam] het geen in
waarheid in den Haag is gebeurd’.
En last te stevenen na randen: en geeft last koers te zetten naar kusten.
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wordt door vier vijanden omringd; hij steekt dan de lont in het kruit en vliegt met alle vijf de
schepen in de lucht. Onderwijl komt De Rijk met zijn Engelse bondgenoten de zwakke vloot
van de Geuzen versterken. Schipper Boudewijn Ewouts uit Vlissingen - die met zijn schip
in Spaanse handen was gevallen - weet zich, met hulp van de zijnen en van andere
Nederlanders aan boord, meester te maken van de oorlogsbodem waarop hij gevangen
wordt gehouden. Tenslotte geven de Spanjaarden het op, waarmee ook een rijk-beladen
handelsvloot in handen van de Geuzen valt. Een storm voltooit de overwinning van deze
laatsten:
De nagt, by donk're Storm gekomen,
Verbergd de Kimmen en de Vloot,
Zomtyds werd egter licht vernomen
39
Als nood deê blinken eene schoot!
5 Nu eindigd ook dit naare teeken;
Na middernagt niet meer gebleeken
Wanneer in zand, dat stadig weld,
Geschut, en Scheepen, onder zakken,
En d'Oceaan uit Spaansche Wrakken
10 Met lyken dekt de Maas en Scheld'.
(XXI, str. 17)

De storm raast ook over Veere, waar Rosemond, de vrouw van schipper Sebastiaan de
Lange, onder het zorgen voor haar drie kinderen uit onrust over hem ‘met verdubbeling van
schrikken, // 't Verzwaaren van het onweêr hoord’ (XXII, str. 15). Maar zij weet zich in Gods
hand, ‘En als de lamp is uitgeblust, // Keerd Rosemond zig, in gebeeden, // Tot 's Hemels
40
goedertierenheeden! // En haare slaap is ook gerust’ (XXII, str. 16).
Als 's morgens de storm is bedaard, worden de buitgemaakte koopvaarders gelost. En
intussen grijpt de Vrijheid om zich heen. Noord-Holland kiest onder Sonoy voor het verzet,
met de kreet: ‘Oranj' in 't hart! en niemands knegt!’ (XXIV, str. 10). Friesland volgt. En in
Dillenburg dringt Paulus Buys er bij de Prins op aan, naar Holland te komen om leiding te
geven aan de strijd.
Oranje laat zig thans beweegen:
Hy ziet dat Gods Voorzienigheid,
Die toond, en openzet de weegen
Het verd're laat aan zyn beleid.
5 Ik ga my derwaards, zegd hy, wenden
Daar uwe wil my schynd te zenden,
ô God, die Dwingelanden toomd!
Uw Dienst en Vryheid eyscht myn leeven;
Voor haar is 't my door U gegeeven!
10 Rust myne Lier! Oranje koomt.
(XXIV, str. 18)

Met de komst van Oranje is het tijdperk van de Geuzen voorbij.

Divagaties: twee voorbeelden
Doordat de vele divagaties van de dichter daarin moesten worden verwaarloosd, geeft het
bovenstaande inhouds-overzicht véél meer het beeld van een continu ver-

39
40

Als nood deê blinken eene schoot: wanneer er als noodsignaal een schot werd afgevuurd.
ook: evenals die van haar kinderen, van wie enkele regels tevoren gezegd werd: ‘Haar rust is zuiver,
onverstoord’.
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haal dan met de werkelijkheid overeenkomt. Ter correctie geef ik daarom van twee Zangen
de inhoud meer in extenso weer.
Zang XIII. Terwijl Oranje door de Hoop wordt getroost met het visioen van 1747, breekt
41
de morgen aan. Bemoedigd wordt de Prins wakker, zoals Daniël na zijn droom in Babylon.
En diezelfde morgen vertrekt De Rijk naar Engeland, al heeft Elizabeth haar havens voor
de Geuzen gesloten. Maar hij weet dat haar beleid opportunistisch is; hij hoopt er haar van
te kunnen overtuigen, dat er met de verovering van Den Briel iets veranderd is en dat Philips
II ook háár bedreigt. De Hollandse kust verdwijnt; daar is de Theems al; ginds ligt Sheerness,
42
waar eenmaal Van Ghent roem zal behalen! Verder-op ziet De Rijk korenvelden; Engeland
43
leeft in vrede en rust: ‘En Volk, en Vorst, kend hare paalen, // En elk, hoe ver gaat zyne
macht’ (str. 9). Zeevaart en handel zijn er vroeg tot ontwikkeling gekomen. Wat een schepen
overal - o, dat er eens evenveel naar Amsterdam kwamen! En daar ligt Greenwich, waar
Elizabeth geboren werd. Maar dat is niet alles, wat Greenwich beroemd zal maken; daar
zal het hospitaal voor oude zeelieden door de Stadhouder-koning worden gesticht! Waarom
44
ook niet een in ons land? Maar daar zou Anna voor hebben gezorgd, als zij niet te vroeg
gestorven was. Anna: met dankbaarheid en eerbied gedenkt de dichter haar. Na haar dood
werd hij het slachtoffer van de Nijd. Deze kan echter niet voor eeuwig deren: ‘Zo ziet men
45
alle Na-geslachten // De naam van Cicero nog achten, // In weerwil van de Moorders woed'!’
(str. 16).
Zang XXIII. [aansluitend op de beschrijving van Rosemond in haar liefde en
Godsvertrouwen]. Serafijnen in de hemel, verblijdt gij u, als gij op aarde het goede in mensen
ziet, of is er daar nièts dat u verheugt? Gij hebt God de wereld zien scheppen. Maar ook de
mens, met een onsterflijke ziel en begaafd met rede, is een schepping van God, en daarom
uw aandacht waard! Wat is het dan onder de mensen, dat ‘meest genoegen by u wekt?’
(str. 5). Een liefdevolle moeder, die zelf haar kinderen zoogt. Hoe gelukkig is de man, aan
wie God zulk een vrouw gegeven heeft - een vrouw ‘Die zagt, haar huys een Hemel maakt’
(str. 6), en op wie hij kan rekenen in tegenspoed. De dichter denkt hier ààn en spreekt tòt
zijn eigen trouwe echtgenote, die echter niet op lof is gesteld:
Maar reeds bedekt de bloos uw koonen!
Ik zal uw zeedigheid verschoonen,
ô Adeleid'! ik noem niet wien;
Dog voeld men 't vuur in versen gloeyen,
5 Zo hart, en woorden, zamen vloeyen,
Ik schilder 't geen myn oogen zien!
(str. 7)

En dat is bij Adeleid geen jeugd meer, maar ‘een lieflyk' Avondstond!’ (str. 8). Misschien dat
46
binnenkort de Haat hen beiden ‘Door moorden doed ten grave dragen’; anders echter
gunne steeds zijn lier ‘Een zucht aan beider ongelukken; //
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Vgl. Daniël 7.
Luitenant-admiraal Willem Joseph baron van Ghent had het commando bij de beroemde tocht naar
Chatham in 1667, waarbij ook het fort Sheerness werd veroverd en verwoest.
hare paalen: nl. de palen (grenzen) van de (in de vorige regel genoemde) ‘waare Vryheid’.
Anna van Hannover, de weduwe van Willem IV en ‘gouvernante’ voor de minderjarige Willem V.
Cicero werd in 43 v. Chr. vermoord; zijn hoofd en rechterhand werden door Antonius op de Rostra in
Rome ten toon gesteld.
Herinnering aan de inbraak op Lindenoord, die door Onno Zwier geïnterpreteerd werd als sluipmoord
(zie boven, blz. 660).
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Een traan aan Adeleide's deugd!’ (str. 9). - Maar terwijl 's dichters Zang-godin is afgedwaald,
ging in Vlissingen de nacht voorbij en de storm liggen. De buitgemaakte Spaanse
koopvaarders worden gelost. Een oude zeeman ‘die voordeesen // Wel reisde met de
Portugeesen’ (str. 11) noemt de naam en herkomst van alles wat er uit de ruimen tevoorschijn
komt: aloë, goud, amber, rotan, peper, kina, diamant, kokosnoten, parels, specerijen, porselein
en zijde en thee uit China...

§ 6. Bronnen en invloeden
Zoals uit een brief van de dichter aan zijn vriend Ds. J.W. te Water blijkt, heeft hij zijn
gegevens over de Geuzen in de eerste plaats ontleend aan ‘'s lands
47
geschiedenisschrijveren’. In de ‘Ophelderingen’ wordt van hen echter alleen Hooft bij name
genoemd, waaruit mag worden afgeleid dat diens Neederlandsche Histoorien de voornaamste
bron voor De Geusen geweest zijn.
Overigens heeft Onno Zwier met de nodige dichterlijke vrijheid gebruik gemaakt van de
gegevens, waarover hij beschikte. Hij laat daaruit weg wat niet goed bij zijn opzet past, voegt
allerlei details van eigen vinding toe, veroorlooft zich veranderingen in volgorde en samenhang
van de gebeurtenissen, vergroot de betekenis van bepaalde feiten ten koste van andere.
Misschien het meest opvallende is, dat hij in steeds toenemende mate de krijgsverrichtingen
te land buiten beschouwing laat en alleen aandacht heeft voor wat er ter zee (of in
onmiddellijke samenhang daarmee) gebeurt. Verder is het hem uitsluitend te doen om daden
van vaderlandsliefde en heldendom. Typerend is in dat opzicht, dat hij bij de inname van
Den Briel door de Geuzen met geen woord spreekt over de rol, die veerman Jan Pietersz.
Coppelstock daarbij heeft gespeeld; die rol was belangrijk, maar geen heldenfeit.
Ik behoef verder niet uitvoerig in te gaan op Van Haren's afwijkingen van de historische
werkelijkheid. Stakenburg heeft die in zijn proefschrift reeds opgesomd, zodat ik daarvoor
48
naar hem kan verwijzen.
Voor de talloze historische gebeurtenissen uit later tijd, die in de zangen over de droom
van Oranje worden aangestipt, is het niet goed mogelijk bronnen aan te wijzen. Onno Zwier
kende niet alleen voortreffelijk de geschiedenis van zijn land, maar had ook heel veel gelezen.
In het bijzonder treft ons zijn grote kennis van wat ik hier nu maar proleptisch onze koloniale
geschiedenis noem, met inbegrip van bijzonderheden over expedities en vestigingen. Dat
is trouwens in overeenstemming met wat wij weten omtrent zijn interesse voor deze materie.
Behalve uit het treurspel Agon blijkt deze ook uit zijn biographie van Joannes Camphuis
(1634-1695), die van 1684 tot 1691 gouverneur-generaal in Batavia was, en uit een
Verhandeling over Japan ‘met betrekking tot de Hollandsche Natie en de Christelyke
Godsdienst’. Bij dat alles zal ook wel zijn liefde voor reisbeschrijvingen een rol hebben
gespeeld; hij bezat er niet minder dan 1200, die echter alle bij de brand van Lindenoord op
49
20 oktober 1776 verloren gingen.
Ten slotte kan men tot Van Haren's bronnen ook nog de Bijbelse en de Oude Geschiedenis
rekenen, die hij beide door en door kende. Hij maakt daarvan bij
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A. Stakenburg, De Geuzen blz. 85.
A. Stakenburg, De Geuzen, blz. 86-87 en 96-97. Bij de eerste van deze vindplaatsen houde men er
rekening mee, dat Stakenburg daar uitgaat van Aan het Vaderland, zodat de nummering van de zangen
niet overeenkomt met die in De Geusen.
A. Stakenburg, De Geuzen, blz. 37. In de ‘Ophelderingen’ wordt enkele malen naar reisbeschrijvingen
verwezen.
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voorkeur gebruik om door middel van vergelijkingen de betekenis van een persoon of
gebeurtenis te onderstrepen. Zo roept hij als parallel voor de Watergeuzen, die zich met
hun onbeduidende vloot op zee wagen om de Spanjaarden te gaan bestrijden, het beeld op
van de eerste Brutus, uit Collatia op weg naar Rome om op te roepen tot verzet tegen koning
Tarquinius Superbus (II, str. 11). En als hij beschrijft hoe schipper Boudewijn Ewoutsz.,
gevangen aan boord van een Spaans schip, daar de Nederlandse schepelingen door de
soldaten ‘Gestaêg mishandeld zonder reên’ (XX, str. 14) ziet, dan denkt hij aan Mozes die
bij zijn terugkeer uit Midian naar Gosen zijn volk door de Egyptenaren als slaven zag tergen
en opdrijven (XX, str. 16). - De eruditie, die aan dergelijke vergelijkingen ten grondslag ligt,
maakt ze overigens lang niet altijd gemakkelijk verstaanbaar.

Invloeden
In de ‘Korte Schetz van dit werk’, die de dichter in de tweede druk van De Geusen aan de
‘Ophelderingen’ deed voorafgaan, erkent hij onder invloed te hebben gestaan van de Henriade
- althans naar de geest:
dog 't voorneemen is niet geweest iemand na te volgen, behalven alleen de
pryswaardige yver van de Autheur van de Henriade, voor de glorie van syne
50
Natie en Vaderland.
Toch is het niet enkel de patriottische geest van de Henriade, die wij in De Geusen
terugvinden. Van Haren heeft van Voltaire ook enkele motieven overgenomen. Zo is de
episode met de toekomstdroom van Willem van Oranje onmiskenbaar een navolging van
de beroemde zevende Zang uit de Henriade, waar door Saint Louis aan Hendrik IV de hel
en de hemel en de toekomst worden getoond. Maar het is een vrije en uiterst originele
navolging. Van Haren laat niet alleen de traditionele tocht door het dodenrijk vervallen, maar
concentreert bovendien de droom op het - in zijn ogen - meest sublieme moment van de
‘toekomst’: de intocht van Willem IV als erfstadhouder in Amsterdam. De figuren van de
Hoop, de Slaap en de Dromen, die ingeschakeld worden om de held te bemoedigen, zijn
aan Voltaire ontleend, maar in de Henriade speelt de Hoop een veel minder actieve rol. Ook
de wolk, waarop Oranje naar het Amsterdam van 1747 wordt gevoerd, gaat op de episode
bij Voltaire terug, al is zij daar dan een ‘nue embrasée’ als de vurige wagen van Elia. De
vorm echter, waarin aan de Prins, als onderdeel van zijn droom over de intocht, een vrijwel
volledig beeld van de Nederlandse toekomst wordt getoond - de rondleiding door het
schilderijen-kabinet in het huis van Witsen's zoon - is een geheel eigen en bijzonder gelukkige
vondst van Onno Zwier! Weliswaar is het motief niet nieuw - het heeft zijn prototype in de
schilderingen over de Trojaanse oorlog die Aeneas in Carthago, wachtend op Dido, in de
51
tempel van Juno aantreft -, maar de manier, waarop het hier wordt aangewend, is ronduit
meesterlijk. Het komt dan ook in de eerste plaats dáárdoor, dat deze navolging van Voltaire
verrassender en boeiender is dan het origineel.
Op zijn speurtocht naar invloeden van de Henriade in de Nederlandse letterkunde heeft
H.J. Minderhoud uiteraard deze ontlening niet gemist; hij vestigt er tweemaal de aandacht
52
op, zij het met volledig voorbijgaan aan de creativiteit in de navolging.

50
51
52

Daarbij sluit het motto op het titelblad van deze druk aan.
Aeneis I, 441-493.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927), blz. 6 en 105.
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Bovendien veronderstelt hij ook enige samenhang tussen de passage over Rosemond in
Zang XXII van De Geusen en de liefdesgeschiedenis van Gabrielle d'Estrées in Zang IX
van de Henriade; in het bijzonder ziet hij in Van Haren's beschrijving van de storm over
Veere een navolging van het noodweer bij Voltaire, waarin Hendrik IV ronddwaalt alvorens
53
het kasteel van Gabrielle te bereiken. Dit rapprochement is echter te geforceerd om te
kunnen worden aanvaard. Zelfs Minderhoud moet erkennen: ‘Seulement il ne s'agit pas
d'une amourette mais d'une scène d'amour conjugal’ (blz. 105); men kan daaraan toevoegen:
en nog wel in afwezigheid van de echtgenoot.
Verdere invloed van de Henriade is Minderhoud in De Geusen blijkbaar niet opgevallen.
Toch kan er nog een duidelijk geval worden aangewezen, en wel in de episode van De Rijk's
tocht naar Engeland om de hulp van koningin Elizabeth in te roepen. Stakenburg heeft over
deze episode opgemerkt: ‘De tocht van De Rijk naar Engeland en zijn onderhoud met
Elisabeth worden niet meer dan gememoreerd bij Hooft [...], doch vinden bij Van Haren in
54
de zangen XIV en XV een uitvoerige plaats’. Hij laat de vraag rusten waaròm dit zo is, maar
het antwoord daarop moet ongetwijfeld luiden: vanwege de parallellie met de Henriade,
waar in de eerste drie zangen Hendrik IV eveneens een beroep op Elizabeth gaat doen. De
bijzonderheden van de beide episodes zijn geheel verschillend, maar compositorisch verlopen
zij naar hetzelfde model: de reis van de held, zijn uitvoerig pleidooi, het antwoord van
Elizabeth, het toestromen van Engelse vrijwilligers (bij Voltaire onder Essex, bij Van Haren
onder Sidney).
- De Henriade is niet het enige heldendicht, waarvan in De Geusen invloed merkbaar is.
Stakenburg heeft opgemerkt, dat daarin ook tal van reminiscensen aan Camōes' epos Os
55
Lusiadas te vinden zijn, en komt op grond daarvan tot de conclusie: ‘Invloed van Camoëns
is niet te miskennnen; Van Haren heeft de Lusiade ongetwijfeld in de Franse vertaling van
56
Duperron de Castera (1735) gelezen’. Ik onderschrijf deze conclusie. Alleen ben ik er niet
zo zeker van, dat Onno Zwier dit epos slechts in Franse vertaling heeft gekend. Ik acht het
niet onwaarschijnlijk, dat hij (via het Spaans?) voldoende met het Portugees overweg kon
57
om zich - al dan niet met behulp van een vertaling - een globale toegang tot het werk te
58
verschaffen. In dat geval zou de strofische bouw van Os Lusiadas wel eens een belangrijke
rol gespeeld kunnen hebben bij Van Haren's besluit bij de omwerking van zijn onvoltooide
gedicht in 1771 van De Geusen een epos te maken.
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Ibidem, blz. 6, 105 en 109.
A. Stakenburg, De Geuzen, blz. 86. - Stakenburg maakt deze opmerking naar aanleiding van Aan het
Vaderland; in De Geusen gaat het om de zangen XIII en XIV.
Zie Deel I, blz. 73-76.
A. Stakenburg, De Geuzen, blz. 131-132; aldaar ook een specificatie van de verschillende reminiscensen.
Dat behoeft niet per se die van Duperron de Castera (1705-1752) te zijn geweest; er waren reeds eerder
vertalingen in het Spaans, Italiaans en Engels.
Camōes' epos was overigens niet het enige heldendicht in strofen, dat Van Haren kende. In een
‘Opheldering’ bij de achtste strofe van Zang IX verwijst hij naar een passage uit de Araucana van Ercilla
(zie Deel I, blz. 77-82), en uit zijn Verhandeling over de nationaale of vaderlandsche gedichten blijkt
vertrouwdheid met Tasso's Gerusalemme liberata. Maar de reminiscensen aan Os Lusiadas rechtvaardigen
de veronderstelling, dat van de drie strofische heldendichten Camōes' werk hem het meest geboeid en
als model voor ogen gestaan heeft.
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§ 7. Uitbreiding en tekstbewerking na 1771
Zowel in de tweede druk van 1772 als in de derde van 1776 is het aantal strofen van De
Geusen vermeerderd. Deze uitbreidingen brengen echter geen enkele verandering in de
opzet van het geheel en het verloop van het ‘verhaal’. Zij maken deel uit van Onno Zwier's
pogingen tot verbetering van zijn gedicht in poëtisch, verstechnisch en stilistisch opzicht, en
zijn dan ook voornamelijk bedoeld als ‘verçiering’ door een nadere detaillering of door
vermeerdering van de parallellen met de gebeurtenissen uit de Bijbelse of Oude
Geschiedenis.
In 1776 gaat Van Haren een enkele maal wat verder, zij het ook dan zonder dat er iets
59
essentieels verandert. Stakenburg geeft een lijst van deze ‘verbeteringen’ . Daarvan
verdienen vooral de toevoegingen in de zangen III en XXII onze aandacht. In Zang III heeft
de dichter, na zijn opsomming van de namen der Geuzen die aan de verovering van Den
Briel deelnemen, een vijftal strofen ingelast, waarin hij ingaat op de (fictieve) voorgeschiedenis
van de (historische) Noord-Hollander Hendrik Thomasz.; deze werd door de rijke vader van
zijn geliefde Keetje niet als schoonzoon aanvaard en had zich toen bij de Watergeuzen
aangesloten in de hoop genoeg buit te verwerven om hem in een huwelijk toe doen
toestemmen. In Zang XXII werden twee strofen ingevoegd met een beschrijving van de
intieme gezelligheid in het huis van Rosemond, als Sebastiaan de Lange na een van zijn
reizen teruggekeerd was.
Hoewel het oordeel over de toegevoegde episode van Thomasz. en Keetje in het algemeen
gunstig luidt, meen ik toch dat deze uitbreiding dient te worden betreurd. Niet zozeer omdat
zij te weinig functioneel is en door haar lengte tot onevenwichtigheid leidt - functionaliteit en
evenwichtigheid zijn in de structuur van De Geusen nu eenmaal geen doorslaggevende
factoren - als wel omdat zij strijdig is met de strekking van het gedicht. Van Haren
onderscheidt bij de Geuzen nadrukkelijk twee groepen: enerzijds de woestelingen als Lumey
60
en Roobol, die uitsluitend gedreven worden door zucht naar wraak, bloed en buit; anderzijds
de echte verzetsstrijders als Blois van Treslong en Jacob Simonsz. de Rijk, bij wie
vaderlandsliefde en vrijheidsdrang de drijfveren zijn. Met de figuur van Thomasz. wordt deze
tweeheid doorbroken. Ook hij heeft zich bij de Geuzen aangesloten ter wille van de buit, en
toch wordt er bij de lezer om sympathie voor hem gevraagd. Bovendien doet de opkomende
sentimentaliteit zich wat al te sterk gelden in de tekening van Keetje, die niet met haar
ongewenste minnaar mag omgaan en alleen kans ziet hem in de wintertijd op het ijs te
ontmoeten - waarbij ‘Een zoentje beider lyden suste’ -, totdat ook aan die schaatstochten
een einde wordt gemaakt. Het is niet de liefdesidylle op zichzelf die hier misplaatst is - in
het heldendicht mocht deze niet ontbreken -, maar de intieme gemoedelijkheid waarmee zij
verteld wordt en die hier uit de toon valt. - Datzelfde bezwaar heb ik ook tegen de twee
nieuwe strofen in de Rosemond-episode van Zang XXII; zij detoneren door een te grote
huiselijkheid.
Beide voorbeelden doen tevens goed uitkomen, hoe weinig organisch zulke toevoegingen
tot het gedicht behoren; zij blijven herkenbaar als losse ornamenten die achteraf werden
aangebracht.
Eenzelfde achteraf-heid kenmerkt ook de vele veranderingen, die Van Haren bij het
voorbereiden van zijn herdrukken in de oorspronkelijke tekst van de strofen uit 1771
aanbracht. Er valt niet te ontkennen, dat hij daarmee in verstechnisch opzicht
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A. Stakenburg, De Geuzen, blz. 100.
In een aanspraak tot de Godvrucht en de Vrijheid zegt de dichter van deze soort Geuzen: ‘Uw woon had
u byna berouwd, // Wanneer Gy vond aan welke menschen // Het Lot uw welvaard had betrouwd!’ (II,
str. 16).
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meermalen en uit poëtisch oogpunt óók wel eens winst boekte. Maar in het algemeen
betekent deze verfraaiing toch een verlies aan natuurlijkheid en duidelijkheid, waartegen
deze winst niet opweegt. De dichter heeft het tè mooi willen maken; er ontstaan soms regels,
die zo weinig doorzichtig zijn dat men de oude versie moet raadplegen om zekerheid te
krijgen omtrent zijn bedoeling.
Ondanks de zwakke punten, die daarin voorkomen, geef ik dan ook de voorkeur aan de
tekst van De Geusen uit 1771 boven die van de latere drukken. Want dáár is Onno Zwier
61
van Haren het meest rechtstreeks creatief werkzaam geweest.

§ 8. Strofe en vers
Bij de bespreking van strofe en vers uit De Geusen moeten wij in gedachten houden, dat
beide daarin zijn overgenomen uit Aan het Vaderland. Hun karakter werd dus in geen enkel
opzicht bepaald door de omwerking van zijn gedicht, waartoe de dichter in 1771 besloot.

De strofe
Van Haren's strofe bestaat uit tien regels van acht of negen syllaben, met het rijmschema
ababccdeed. Hoe kwam hij aan deze specifieke vorm?
Bij Stakenburg vinden wij op deze vraag het volgende antwoord: ‘Van Heeckeren wees
er reeds op, dat Boileau met zijn Ode op de inneming van Namen Van Haren's voorganger
62
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was’. De strofe van de bewuste Ode sur la prise de Namur is inderdaad geheel identiek
aan die van De Geusen, terwijl bovendien de half-lyrische, halfepische toon van het vers
verwant is aan die van Onno Zwier's zangen. Desondanks lijkt het weinig waarschijnlijk, dat
de Friese dichter zó sterk van één enkel voorbeeld afhankelijk geweest is als Van Heeckeren
volgens Stakenburg zou hebben beweerd. Maar dat hééft Van Heeckeren helemaal niet
gedaan; wij hebben hier te doen met een onzorgvuldige weergave van zijn woorden door
Stakenburg. De passage, waarop de laatste doelt, luidt in werkelijkheid als volgt:
Het gedicht [ = De Geusen] is geschreven in dezelfde maat waarin Onno Zwier
zijn meeste verzen heeft gemaakt, in de zoogenaamde lyrische voetmaat,
bestaande uit coupletten van tien regels, waarvan 6 met slepende rijmen en
negen lettergrepen, en 4 met staande rijmen en 8 lettergrepen. Eerst door hem
is deze maat bij ons regt inheemsch geworden; hij had haar afgezien van de
fransche lierdichters, en wel bepaaldelijk van Boileau in zijn Ode op de inneming
64
van Namen, Jean Baptiste Rousseau en Franck de Pompignan.
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Volledigheidshalve merk ik hier nog op, dat Van Haren voor zijn uitbreidingen meermalen gebruik maakt
van strofen uit Aan het Vaderland, die hij bij de omwerking van 1771 in de eerste druk van De Geusen
had laten vervallen. De gerecupereerde strofen zijn echter niet alleen steeds grondig herzien, maar soms
ook in een andere context geplaatst.
A. Stakenburg, De Geuzen, blz. 112.
Boileau schreef ze in 1693, naar aanleiding van de verovering van Namen door Lodewijk XIV op
stadhouder-koning Willem III het jaar tevoren, gedurende de Negenjarige Oorlog.
J.A.F.L. van Heeckeren, De weduwe van O.Z. van Haren, in: De Gids XXXIX (1875), derde deel,
blz. 493-540; het citaat op blz. 508. - Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de aandacht te
vestigen op dit voortreffelijke en ten onrechte vergeten artikel. Het geeft een gevoelige en bijzonder
erudiete bespreking van Onno Zwier's werk tegen de achtergrond van de tragedie in zijn leven,
gevat in het kader van een (fictief) bezoek aan diens weduwe door de Harlinger medicus en
literator Simon Stijl. Hier en daar is de voorstelling van de feiten door het latere onderzoek
achterhaald - zo verwart Van Heeckeren de kleindochter van de dichter met haar oudere en
jong-overleden zuster -, en de sympathie van de auteur voor zijn held is te uitgesproken om hem
helemaal onbevooroordeeld te doen zijn. Dit doet echter niet af aan het feit, dat deze
romantiserende ‘geschiedenis’ als een meesterstukje in haar soort mag worden beschouwd.
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Dat roept wel een geheel ander beeld op! Volgens Van Heeckeren heeft Van Haren zijn
strofe niet aan één enkel voorbeeld ontleend, maar maakte hij gebruik van een versvorm,
die bij de Franse lierdichters van zijn tijd populair was en waarmee hij in zijn lectuur dus
herhaaldelijk in aanraking gekomen zal zijn. Om dit wat nader te preciseren, noemt Van
Heeckeren drie contemporaine dichters, die genoeg naam en gezag hadden om het praktisch
zeker te maken dat de veel-belezen Van Haren ze gekend heeft, en bij wie hij de bewuste
strofe kan hebben aangetroffen: Boileau (die er slechts éénmaal gebruik van maakte, maar
in een ode die algemene bekendheid verwierf); de lyricus Jean-Baptiste Rousseau
(1671-1741); Jacques Le Franc, marquis de Pompignan (1709-1784) in zijn Poésies sacrées.
Er valt tegen deze zienswijze, dunkt mij, weinig in te brengen. Uit het tweede deel van
deze paragraaf zal blijken, dat Onno Zwier zich bij het schrijven van zijn verzen aanvankelijk
sterk naar het model van de Franse poëzie richtte. Het ligt daarom voor de hand, dat hij er
ook zijn strofe aan te danken had. Overigens betekent dit niet, dat hij deze nooit in het
Nederlands kan zijn tegengekomen. Ik vond ze meermalen in de Bijbelzangen van Hendrik
Schim, zij het met variaties in het rijmschema. In Het nut der tegenspoeden, brieven en
andere gedichten (1762) van Lucretia Wilhelmina van Merken komt zij - behalve met
soortgelijke variaties - tweemaal in geheel dezelfde vorm voor als bij Van Haren: eenmaal
trochaeïsch in een geboortezang (blz. 234-237), en eenmaal ook metrisch identiek in de
‘Rouwklagt, by het afsterven van myne waarde en eenige zuster Wilhelmina van Merken’
(blz. 326-331).
Belangrijker dan de conclusie omtrent de herkomst is echter het feit, dat Van Haren's
strofe een uitgesproken lyrisch karakter blijkt te hebben gehad en vooral werd gebruikt bij
het schrijven van oden of elegieën.

Het vers
In de bespreking, die de Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen (IV, deel I, blz. 85) in 1770
aan het pas-verschenen Aan het Vaderland hebben gewijd, klinkt duidelijk iets van
verbijstering over de dichttrant van Onno Zwier door. De beoordelaar heeft waardering voor
diens onderwerp, maar de verzen acht hij - evenals in de eerder gepubliceerde Agon beneden alle peil:
...ieder, die des autheurs Agon gelezen, en die proeve zijner bekwaemheid ter
Poëzije met deernis heeft aangezien, staet verwonderd, dat hij 't anderwerf
onderwind [= waagt], om zig enigermate aen Rijm en Maet te binden; daer 't
duidelijk blijkt dat dit, hoe bekwaem zijn Ed. ook anders zij, volstrekt zijne zaek
niet is. Jammer is 't, dat zijn Ed. geen goede vrienden heeft, om hem recht ernstig
65
te waerschouwen.
Nu is het inderdaad waar, dat in de eerste dichterlijke publikaties van Onno Zwier heel
wat onhandigheden en onvolkomenheden voorkomen, waaruit blijkt dat hij de poëzie
ambachtelijk nog niet goed beheerste. Maar het bovenstaande citaat gaat verder dan kritiek
daarop. De beoordelaar herkent in Van Haren's verzen eenvoudig niet wat hij gewoon is
onder poëzie te verstaan. En dat is begrijpelijk, als wij ons de
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contemporaine dichterlijke praktijk hier te lande voor ogen stellen, zoals wij die in de vorige
hoofdstukken telkens weer hebben leren kennen. Zij kenmerkte zich door grote technische
en vooral metrische vaardigheid, door rationele beheersing en formulering van zowel
gedachten als gevoelens, door het gebruik van een conventionele dichterlijke taal en de
aanwending van traditioneel loof- en sierwerk in de stijl. Maar Onno Zwier week vrijwel over
de hele linie van deze ‘keurige regels der Dichtkunde’ af, met name wat de metrische perfectie
en de dichterlijke formulering betreft. Van beide punten geef ik een sprekend voorbeeld
(naar de versie van Aan het Vaderland, die in het citaat beoordeeld wordt).
In een aanspraak tot de Vrijheid zegt de dichter: [Gy...]
Die, als de woede van Tirannen
U van de Aarde wil verbannen
Nog staal, nog vuur, nog Schavot vreest,
ô Vryheid! ik ga uw lof zingen,
5 Laat uwe luyster my omringen,
En uw moed branden in myn geest!
(Aan het Vaderland, III, str. 1)

Zowel in de derde als in de vierde en vijfde regel komen metrische onregelmatigheden voor.
En wat is er voor ‘dichterlijks’ in de zegging van de volgende strofe, waar De Rijk besluit
ondanks de sluiting van alle havens voor Geuzen-schepen toch naar Engeland te varen?
Maar de kennis van menschen zaaken
Die hem de ondervinding gaf,
Maakt dat hy durft die Kust genaaken,
Al is 't bevel en wreed en straf.
5 Hy weet wat dat men moet gelooven
Van 't geen, dikwyls, de nood aan Hoven,
Tegen haar wil en dank afdwingd,
En dat Elizabet's besluiten
Nimmer uit ander oorzaak spruiten
10 Als daar de Staatkund' haar toe dringd.
(Aan het Vaderland, XIV, str. 5)

Afgezien van het rijm heeft deze strofe bijna de zakelijke directheid van een mededeling in
proza.
In het eerste voorbeeld - dat met talloze andere vermeerderd kan worden - komt de
metrische onregelmatigheid erop neer, dat Van Haren feitelijk twee vers-principes door
elkaar gebruikt. In de ‘correcte’ regels hanteert hij naar Nederlandse traditie het alternerende
vers, in de ‘afwijkende’ het isosyllabische naar Frans model. Hoe dit dooreenlopen van de
twee principes moet worden verklaard, is niet helemaal duidelijk. Natuurlijk speelt de innige
vertrouwdheid van de dichter met de Franse poëzie daarbij een belangrijke rol. Het aantal
regelmatig alternerende verzen is echter te groot om de veronderstelling toe te laten, dat hij
het Nederlandse principe niet zou hebben gekend of beheerst. Stakenburg zoekt voor deze
dualiteit een verklaring in de meerdere of mindere betrokkenheid van Onno Zwier bij zijn
onderwerp; in traditionele gedeelten zou deze zich aan het gebruikelijke alternerende vers
hebben gehouden, terwijl in passages met veel handeling en vaart ‘de versmaat de
66
onmiddellijke expressie van zijn dichterlijke emotie’ werd. Ik geloof niet in deze veron-
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derstelling, althans niet als fundamentele verklaring. Waarschijnlijker is voor mij, dat Van
Haren - beïnvloed door zijn veelvuldige lectuur van Franse poëzie - onwillekeurig ook
Nederlandse verzen was gaan lezen op de manier waarop men dat Franse doet: op een
gelijkmatige en vloeiende toon, rhytmisch, zonder heffingen en dalingen. Het komt mij voor,
dat dit voor hem het verschil tussen de beide versprincipes voldoende verdoezeld zou kunnen
hebben om aannemelijk te maken dat hij onbewust van het ene tot het andere overging.
Hoe dit echter ook zij, reeds kort na de verschijning van Aan het Vaderland moet Onno Zwier
tot het inzicht gekomen zijn, dat deze tweeslachtigheid niet aanvaardbaar was. Bij de
verschillende bewerkingen van zijn gedicht zien wij dan ook de isosyllabische verzen (met
inbegrip van die, welke zich zonder veel moeite alternerend lieten lezen) steeds meer
verdwijnen om plaats te maken voor onmiskenbaar metrische. Reeds in de eerste druk van
De Geusen blijkt de hierboven geciteerde passage als volgt ‘verbeterd’:
Die als de woede van Tirannen
Uw naam van d'Aarde wil verbannen
Nog moordend staal nog pyn ontziet;
Koom Vryheid! myne Lier gaat zingen
5 Die u hier brachten, of ontvingen,
Koom! weiger uwe bystand niet!
(II, str. 1)

- Het tweede voorbeeld heeft amper een toelichting nodig. Er blijkt duidelijk uit, hoe Onno
Zwier bij het schrijven van zijn strofen zózeer gedreven werd door wat hij zeggen wilde, dat
hij (buiten het rijm) de neiging had tot verwaarlozing van het hoe. Daarmee doorbrak hij de
conventie van zijn tijd om in poëzie de dichterlijke aankleding feitelijk als primair te
beschouwen, en kwam zijn vers - zoals Knuvelder het uitdrukt - ‘aan de tegenpool van het
67
oeuvre der dichtgenootschappen’ te liggen. Op zichzelf was dit herstel van de inhoudelijke
prioriteit een gelukkige ontwikkeling, die de spontaneïteit en de zeggingskracht van het
gedicht ten goede kwam. Maar ook op dit punt ging Van Haren aanvankelijk te ver, waardoor
zijn vers - zoals in het voorbeeld - te dicht naderde tot proza op rijm. Hij heeft dit later zelf
ingezien, en zowel in de eerste druk van De Geusen als in de latere bewerkingen is hij bezig
68
geweest met het wegwerken van dit bezwaar. Niet altijd is de verbetering werkelijk
bevredigend; te vaak is het merkbaar dat zij achteraf werd aangebracht, wat haar toch weer
het karakter van ‘dichterlijke aankleding’ geeft. Bovendien kenmerken Van Haren's
herzieningen - zoals ook in de vorige paragraaf werd opgemerkt - zich vaak door een
excessief gebruik van gecompliceerde en ondoorzichtige formuleringen, dat zijn gedicht
bepaald niet ten goede komt.
Overigens mogen wij bij dit alles niet uit het oog verliezen, dat het mede werd
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G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel II ('s-Hertogenbosch
1971), blz. 570.
In de eerste druk luidt de bewuste strofe als volgt:
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Dog kennis van der menschen zaaken
Die tyd en ondervinding gaf,
Doed zonder schroom de Kust genaaken
Daar alles scheen onmenschlyk straf.
Hy weet wat ieder moet gelooven
Van 't geen de Staatkund', aan de Hooven,
In donk're wolk heeft afgetergd;
En dat Elizabeths besluiten
Zig altyd maar zodanig uiten,
Als 't daadelyke tydstip vergd.
(XIII, str. 5)
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bepaald door de opvattingen van de dichter over onze taal. Naar zijn uiteenzetting in de
Verhandeling over de nationaale of vaderlandsche gedichten beschouwde hij het Nederlands
van zijn tijd als een taal die nog altijd in wording was. Eerst ‘wanneer die met genoegzaam
getal en klaarheid vervuld zal wezen, dan, en eerder niet, zal het tijd kunnen zijn, om die
taal aan nauwe wetten te binden’. Tot zolang echter ‘kan men aan niemand weigeren, om
69
te mogen toebrengen tot de vermeerdering, verbetering, of verzachting van die spraak’.
En dat is waartoe ook hij in De Geusen zijn steentje trachtte bij te dragen. Wat daarin aandoet
als onhandig of eigenzinnig taalgebruik, dient althans ten dele óók onder dat licht te worden
bezien.

§ 9. ‘Aan het Vaderland’
Tenslotte rest ons dan nog een nadere bespreking van de problemen, die ik in de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk heb aangestipt. Hoe werden De Geusen genologisch door Van
Haren bedoeld, en hoe verhouden zij zich op dit punt tot hun voorloper Aan het Vaderland?
Het is duidelijk, dat wij bij het zoeken naar een antwoord dienen te beginnen ab ovo en
dus moeten uitgaan van Aan het Vaderland. In overeenstemming daarmee is deze paragraaf
dan ook gewijd aan de voorloper, terwijl in de volgende het genre van De Geusen centraal
zal staan. Ter vergelijking van mijn conclusies met die van Stakenburg verwijs ik naar het
70
slot van mijn opmerkingen over diens proefschrift in § 4 hierboven.
Voor een groot deel ligt de problematiek van Aan het Vaderland als het ware samengepakt
in het voorbericht ‘Aan den Leeser’, dat uiteenvalt in twee scherp van elkaar gescheiden
gedeelten.
Het eerste deel bevat een rustig betoog, geheel volgens de traditie van dergelijke stukken.
De dichter zet uiteen, hoe hij tot zijn werk werd geïnspireerd door een schilderij ‘vertoonende
den Staat deeser Landen in 't jaar 1572’, dat hij in 1766 ergens in Leeuwarden ontdekt,
71
aangekocht en tot ‘'t voornaamste verciersel van myn buytenwoning’ gemaakt had. Het
beschouwen van de daarop - naar het leven of naar portretten - afgebeelde helden uit de
begintijd van het verzet tegen Spanje had bij hem de wens doen opkomen
dat de roem en gedagtenis van die Mannen, welke de eerste voor onse
Godsdienst en Vryheid goed en bloed met den Prins van Oranje hebben gewaagd,
zo wel als de roem en gedagtenis van die geene die na hen, by vervolg van tyd
ons gemeen Vaderland hebben vereerd, op 't voorbeeld van andere Volkeren,
behoorlyk vercierd, aan de Nakomelingschap mogte overgebragt werden.
Hij voelde dus behoefte aan een dichtstuk ter gedachtenis van het roemrijke vaderlandse
verleden, zoals andere naties bezaten, maar Nederland niet. En zulk een dicht-
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Ik citeer de Verhandeling naar de uitgave van J. van Vloten in zijn Leven en Werken van W. en O.Z. van
Haren, Friesche edellui (Deventer 1874), blz. 428 (tweede kolom) - 445 (eerste kolom); de geciteerde
zinnen op blz. 444 (tweede kolom). - In het vervolg verwijs ik naar deze uitgave met: Ed. van Vloten.
Zie boven, blz. 668-669.
Met die buitenwoning is het kasteel Lindenoord in Wolvega bedoeld. Bij de grote brand van 20 oktober
1776 werd het schilderstuk gered, maar sindsdien is het verloren gegaan. Wij moeten hier denken aan
een simultaan-schilderij, dat verschillende belangrijke gebeurtenissen uit 1572 naast elkaar afbeeldde.
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stuk zou niet alleen de helden uit de jaren van de Tachtigjarige Oorlog moeten eren, maar
ook de grote mannen die na hen aan de Republiek glorie hadden gebracht.
‘Geduurende deese Somer’ (die van 1769) - zo gaat het Voorbericht verder - heeft de
dichter het gewaagd een poging te ondernemen om zèlf in deze behoefte te voorzien. En
blijkens het feit, dat hij omstreeks 1 november al bezig is met een ‘Aan den Leeser’ voor de
uitgave van zijn eerste resultaten, heeft hij zowel voortvarend als succesvol gewerkt. Voor
wat er verder nog komen moest, verwijst hij zijn lezers ‘na de ses laatste verssen van d'eerste
Zang’. Daarin wordt voortzetting van de onderneming afhankelijk gesteld van de ontvangst
door het publiek: ‘En zo myn zwakke toon, de ooren // Der Nederlanders kan bekooren, //
Misschien dat eerlang weêr myn Lier, // Door d'Eer van 't Vaderland gedreeven, // De roem
van Neêrland doê herleeven, // En met een nieuw gezang vercier!’ (Aan het Vaderland I,
str. 16).
- Maar toen vond in de nacht van 6 op 7 november 1769 de inbraak op Lindenoord plaats,
die door Onno Zwier beschouwd werd als een poging tot moord op hem en zijn vrouw.
Daardoor werden zowel de gang van zijn leven als het werk aan zijn dichtstuk grondig
verstoord. Hoè grondig, blijkt uit het tweede gedeelte van het Voorbericht, waarvoor door
cursivering bijzondere aandacht wordt gevraagd:
72

Tot dus verre was ik in deeze Voorreeden met voorneemen om de twaalf
eerste Zangen van dit Werk aan den Druk-pers te geeven, en de overige, aan
welkers twintigste ik bezig was, te vervolgen na de tyd en wyze in 't einde van
de derde Zang bepaald, en was genoegzaam reeds gevorderd tot de komst van
de Prins in 't Land, wanneer ik my verplicht vind (op een ernstige beede van myn
Vrouw en Kinderen, en aanmaaning van beproefde Vrienden) om my te onthouden
van eenzaame wandelingen, die gewoon zyn my de beste geleegendheeden tot
denken te geeven. En dewyl dit werk daar door, voor eenigen tyd (zo niet geheel)
afgebrooken is, geeve ik het zo verre als het op eenige weinige Verssen na, den
6 November deses jaars zig bevond.
Dit citaat stelt ons voor vier vragen, waarop een antwoord moet worden gezocht. 1. Wat
had Van Haren uit het voltooide deel van zijn werk als eerste proeve willen publiceren? 2.
Wat valt uit het einde van de derde zang op te maken omtrent de wijze waarop hij zijn
dichtstuk had willen voortzetten? 3. Wat wil het zeggen, dat hij op 6 november 1769
‘genoegzaam reeds gevorderd (was) tot de komst van de Prins in 't Land’? 4. Laat zich
vaststellen welke ‘weinige Verssen’ de dichter na de inbraak nog aan zijn werk toevoegde
alvorens dat naar de drukker te zenden?
De laatste vraag is niet alleen verreweg de eenvoudigste, maar ook de enige die geen
verband houdt met Onno Zwier's opvattingen omtrent zijn werk en de voortzetting daarvan.
Ik doe dus eerst deze bijkomstigheid af, om daarna de drie resterende vragen min of meer
in samenhang onder de ogen te zien.
Het antwoord op de vierde vraag luidt positief. De laatste zang van Aan het Vaderland
handelt over de heldendaad van schipper Sebastiaan de Lange, die de lont in het eigen kruit
stak en vier vijandelijke schepen in zijn ondergang meesleepte. In de slotstrofen stelde Van
Haren deze daad als voorbeeld aan zijn tweede zoon Willem Anne, die luitenant-ter-zee
was. Daaraan voegde hij nu een zinspeling op de moord-aanslag toe: ‘ô Soon, zo myn
verhaaste jaaren, // Zo stadig nieuwe moordenaaren, // Uw weigeren de zoete vreugd // Van
uwen Vader weer te vinden; // Laat dit Gedigt, aan uw ziel binden // De prys van Dapperheid
73
en Deugd!’
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In de eerste druk van De Geusen, twee jaar later, is deze zinspeling weer geschrapt.
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En dan volgen nu de drie punten, die in ons verband van meer importantie zijn.
ad 1. Wat zou het boekje hebben bevat, waarvoor Onno Zwier een voorbericht aan het
schrijven was, toen zijn plannen door de inbraak op Lindenoord werden verstoord? ‘De
twaalf eerste Zangen van dit werk’, zegt hij zelf. Maar een vraagteken is hier op zijn plaats.
Immers, het geprojecteerde boekje zou dan wel een héél onbevredigend einde hebben
gehad: midden in de episode met de droom van Oranje! Aan het slot van Zang XII uit Aan
het Vaderland heeft de Hoop haar rondleiding van de Prins door het kunstkabinet in Witsen's
huis precies op tijd voltooid, want het jacht van de nieuwe Erfstadhouder is in zicht! Haar
laatste woorden - en de laatste van de Zang - zijn: ‘Koom, en verzel my na de haaven, // De
teek'nen die de wallen gaaven, // Aankondigen de komst van 't Jacht. // Hy, die is ieders
zielsverlangen // Dien 't hart van ieder gaat ontvangen, // Is reeds tot in de Stad gebracht!’
Het lijkt mij eenvoudig ondenkbaar, dat de dichter ter publikatie een fragment zou hebben
gekozen dat zó vreemd mediis in rebus afbreekt! Stakenburg heeft weliswaar geprobeerd
74
daarvoor een verklaring te geven, maar overtuigend is deze naar mijn mening bepaald
niet! Ik twijfel er dan ook niet aan, of de oplossing moet in een geheel andere richting worden
gezocht. Naar mijn veronderstelling heeft Onno Zwier bij het vermelden van ‘de twaalf eerste
Zangen’ de Eerste Zang uit de editie van Aan het Vaderland niet meegerekend. Deze z.g.
Eerste Zang heeft nog geen betrekking op het eigenlijke onderwerp en staat daarmee buiten
het eigenlijke gedicht. Hij geeft slechts - zoals herhaaldelijk is opgemerkt - een op zichzelf
staande ‘algemene inleiding’ en is dus inderdaad een soort ‘Voorzang’, zoals Bilderdijk er
75
in zijn bewerking van De Geusen van gemaakt heeft.
De kerngedachte van deze inleiding wordt uitgesproken in de vierde strofe: helden
en wereld-veroveraars zijn slechts de onbewuste uitvoerders van Gods plannen.
In de strofen daar-omheen wordt dit met voorbeelden toegelicht. Wist Alexander
de Grote wat de betekenis van Alexandrië zou worden, toen hij uit het puin van
Memphis die stad het bouwen? Wist Attila, toen hij Rome bedreigde en de
bewoners van Noord-Italië hun toevlucht deed zoeken op de eilanden in de
lagunen, dat dit zou leiden tot de opkomst van Venetië: de stad die een halt zou
toeroepen aan de opmars van het Mohammedanisme naar het Westen? En toen
na de ontdekking van Indië en Amerika de hele wereld in handen van Spanje
kwam, leek dit land tot een onoverwinnelijke macht te zijn geworden. Maar - zo
luiden de eerste vier regels van de laatste strofe -: ‘Uw welvaard, Spanje, gaat
verdwynen, // De godheid blaast op uwe macht! // Ik zie een ander Volk
verschynen, // Een Volk by uw hoogmoed veracht’. En daarop volgen dan de
76
zes regels, die ik eerder in deze paragraaf al geciteerd heb en die de voortzetting
van het dichtwerk afhankelijk stellen van de manier, waarop het publiek deze
77
eerste proeve zal ontvangen.
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A. Stakenburg, De Geuzen blz. 70.
Zie boven, blz. 665.
Zie boven, blz. 684.
Het is mij niet duidelijk, waarom Van Haren in zijn inhouds-opgave van de zangen uit Aan het
Vaderland als inhoud van de Eerste Zang aangeeft: ‘De Koophandel’. Handel en scheepvaart
komen daarin wel aan de orde, maar zijn zeer beslist niet het dominerende motief. In zijn latere
bewerking van de Zang voor het Zeeuws Genootschap van Wetenschappen heeft de dichter een
veel sterkere nadruk op de handel gelegd en kan de titel min of meer als gerechtvaardigd worden
beschouwd. Maar dat verklaart niet, waarom deze reeds in 1769 werd gekozen.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

686

Het is niet helemaal duidelijk, of deze ‘voorzang’ bedoeld was als inleiding op het gedicht
zoals dat uiteindelijk worden moest, dan wel enkel op ‘de twaalf eerste Zangen’ die Van
Haren bij wijze van voor-publikatie in het licht wilde geven. De zware nadruk, waarmee in
het Voorbericht naar ‘de ses laatste verssen’ van deze zang wordt verwezen in verband met
de voortzetting van het werk, maakt echter naar mijn mening de tweede suppositie verreweg
het waarschijnlijkst. In dat geval is ook de veronderstelling gewettigd, dat de ‘Eerste Zang’
pas achteraf geschreven werd, toen de dichter tot de uitgave van een proeve besloten had
78
en daarvoor een inleidend vers niet onwenselijk achtte.
Als wij hiervan uitgaan, is het volkomen aannemelijk dat Van Haren bij zijn vermelding
van ‘de twaalf eerste Zangen’ het inleidend gedicht buiten beschouwing liet en de Zangen
op het oog had, die in de uitgave als II tot en met XIII werden genummerd. Daarmee zou
de door hem aangekondigde voor-publikatie óók het slot van de droom-episode hebben
omvat en een fraai afgerond geheel zijn geweest. Zó fraai zelfs, dat aan de juistheid van de
veronderstelling nauwelijks getwijfeld kan worden. Immers, dan zou de ‘proeve’ - afgezien
van een ‘voorzang’ - zes zangen hebben bevat over de geschiedenis van de Geuzen met
de inneming van Den Briel als hoogtepunt, en zes zangen over de droom van Oranje met
de intocht van Willem IV in Amsterdam als climax. Bovendien werd zodoende precies voldaan
aan de bedoeling die de dichter in zijn ‘Aan den Leeser’ had uitgesproken, dat naast de
helden uit de tijd van Oranje ook de grote mannen werden geëerd, die later hun werk hadden
voortgezet. De proeve zou dus inderdaad een duidelijk beeld hebben gegeven van wat het
gedicht uiteindelijk worden moest.
Mijn hypothese veronderstelt een onnauwkeurigheid van Onno Zwier in het tweede deel
van zijn voorbericht. Maar dit tweede deel werd geschreven in dagen van grote spanning
en haast. De ‘moord-aanslag’ vond plaats in de nacht van 6 op 7 november, en nog vóór
het einde van de volgende maand zag Aan het Vaderland het licht! Onder deze
omstandigheden kan een dergelijke vergissing alleszins begrijpelijk worden geacht.
ad 2. Van Haren verwijst voor de manier waarop zijn gedicht zou worden voortgezet, naar
het einde van de derde Zang. Blijkens de structuur van deze zang kan met dat ‘einde’ alleen
maar de laatste strofe zijn bedoeld. En deze luidt als volgt:
Dog wie zal waardiglyk beschryven
De Vryheid's pooging, en haar moed,
Wie zal verhalen uw bedryven
Oranje, bekroond door uw bloed?
5 Koom selv', Oranj' een Zang bereiden
Gy hebt myn' pen wel willen leiden
Als sy vertoonen durfd' uw Ziel;
Wanneer, so, uit de Vryheids oogen,
Als myne, door myn Zang, bewoogen,
10 By uwe wond' een traan ontviel.

Ik moet eerlijk bekennen, met de laatste zes regels niet goed raad te weten. Wie wordt er
door de dichter opgeroepen om zèlf voor Oranje een Zang te komen bereiden? Naar de
grammatische structuur zou dit Oranje moeten zijn, de laatst aangesprokene. Maar het doet
vreemd aan, dat deze zou worden uitgenodigd zichzelf te bezingen. Bovendien rijst dan
dadelijk de vraag, op welke penne-vrucht Onno Zwier
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Een aanwijzing, dat de z.g. ‘Eerste Zang’ inderdaad niet tot het eigenlijke dichtstuk behoorde, vindt men
ook in de omstandigheid dat Van Haren er bij de omwerking van Aan het Vaderland tot De Geusen zonder
meer aan voorbijging.
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in de volgende regels doelt. Moeten wij aannemen, dat hij reeds vóór die tijd (in een eerste
versie?) de tragedie over de dood van Willem I geschreven had, die in 1773 verscheen? Of richt Van Haren zich tot de andere grote gestalte, die hij in zijn derde Zang heeft geëerd:
de Vrijheid? Dat zou op zichzelf wel passen bij zijn manier van dichten en personifiëren.
Maar de overgang van regel 4 naar 5 wordt dan àl te onhandig, terwijl ook regel 8 de Vrijheid
als aangesprokene uitsluit. Nog eens: ik kom er niet uit.
Gelukkig behoeft dit geen belemmering te zijn voor het begrijpen van de verwijzing in het
voorbericht. Want daarin doelt de dichter kennelijk (vooral) op de eerste vier regels van de
strofe. En deze kunnen in dat verband niet anders worden geïnterpreteerd dan als dichterlijke
formulering van zijn voornemen om zowel de heldendaden van de Geuzen als de verrichtingen
van Oranje te gaan bezingen - wat die laatste betreft, waarschijnlijk tot en met de
gewelddadige dood van de Prins; waarom zou daaraan anders zo nadrukkelijk worden
herinnerd?
Voorlopig laat ik het bij het signaleren van deze passage, die min of meer beschouwd kan
worden als propositio van het dichtwerk, dat Onno Zwier aan het schrijven was, toen de
inbraak op Lindenoord daaraan een abrupt einde maakte.
ad 3. Na de schok van deze ervaring geloofde Van Haren niet of nauwelijks meer in de
mogelijkheid, dat hij nog ooit rustig zijn gedicht zou kunnen voortzetten en afmaken. In plaats
van de geprojecteerde eerste proeve gaf hij daarom àlles uit, wat hij reeds op papier had
staan, om te voorkomen dat er iets in ongedrukte vorm verloren zou raken. Het onbedoelde
gevolg was, dat het gepubliceerde fragment nu inderdaad mediis in rebus eindigde: midden
in de zeeslag op de Westerschelde. Slechts tot zover, aan het eind van de twintigste zang,
had de dichter zijn werk ‘klaar’. Maar - zo blijkt uit het tweede deel van het Voorbericht - de
zangen, die onmiddellijk daarop moesten aansluiten, waren óók al in voorbereiding! In welke
staat van wording zij verkeerden, wordt in het midden gelaten, en zal ook wel van zang tot
zang anders zijn geweest. Maar dat is niet het punt, waarom het gaat! De belangrijke
conclusie, die uit deze mededeling valt te trekken, is dat Onno Zwier reeds vóór de inbraak
bezig was met het opstellen en/of uitwerken van een concept, dat zijn gedicht zou brengen
‘tot de komst van de Prins in 't Land’. Met andere woorden: precies tot het punt waarop hij
in 1771 De Geusen zou afsluiten! Ongetwijfeld hebben de toen toegevoegde zangen niet
in alle opzichten dezelfde inhoud en vorm als voor Aan het Vaderland was geprojecteerd ook de reeds gepubliceerde werden immers be- en omgewerkt -, maar in principe bevatten
zij wat de dichter reeds vóór de fatale nacht van 6 op 7 november in de zin had. De mening
van Stakenburg, dat Van Haren in 1771 ‘het topzware “Aan het Vaderland” min of meer in
evenwicht (bracht) door tegenover de uitvoerige geuzenschildering in de eerste zangen een
dergelijk sluitstuk met de laatste te geven’ - wat impliceert dat het slot van De Geusen ànders
79
is dan de voortzetting van Aan het Vaderland geweest zou zijn - is dus onjuist! De dichter
maakte slechts het fragment af, dat hem van den beginne voor ogen had gestaan.

De voortzetting
Uit wat ik hierboven de propositio van de dichter noemde, blijkt dat deze zich met zijn werk
een tweeledig doel stelde: de verheerlijking van de Geuzen en de verheerlijking van Oranje.
In de gedeelten, die hij op 6 november 1769 klaar of in bewerking
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had (‘tot de komst van de Prins in 't Land’), ging het primair om de Geuzen ; het ligt dus
voor de hand, dat in de voortzetting de Prins centraal had moeten staan. Tot zover zijn
Stakenburg en ik het eens. Maar onze wegen scheiden zich ten aanzien van de vraag, welke
gebeurtenissen daarin aan de orde zouden zijn gesteld. Stakenburg acht het waarschijnlijk,
dat Van Haren nà het Geuzen-aspect nu het Oranjeaspect van het jaar 1572 zou hebben
behandeld, met de tweede tocht over de Maas zijn nederlaag bij Bergen in Henegouwen en
81
zijn aankomst in Enkhuizen als meest saillante punten.
Maar in dat geval zou de dichter, na de geschiedenis van de Geuzen tot het einde van
1572 te hebben gebracht, in tijd weer hebben moeten terugkeren tot de eerste helft van dat
jaar om nu ook die van de Prins zover te brengen. Er zouden dus nà en nààst elkaar twee
geschiedenissen worden verteld, die temporeel in werkelijkheid samenvielen. Dat lijkt niet
alleen onwaarschijnlijk, maar is ook in strijd met het compositorische beginsel, dat Onno
Zwier in de twintig bestaande zangen van Aan het Vaderland hanteert. Hij vertelt weliswaar
onvolledig en selectief, maar ten aanzien van de grote lijn houdt hij zich steeds aan de
chronologische volgorde van de feiten. Ik ben er daarom van overtuigd, dat zijn gedicht na
het moment van 's Prinsen komst voortgegaan zou zijn met de gebeurtenissen daarna: de
vergeefse pogingen om Haarlem te redden, de verlossing van Alkmaar, het ontzet van
Leiden, de mislukking van de Pacificatie van Gent, het ontstaan van de Unie van Utrecht,
de afzwering van Philips II, en tenslotte: de dood van Oranje door moordenaarshand. Anders
gezegd: op de periode van de Geuzen in onze vrijheidsstrijd zou die van de Prins zijn gevolgd:
belangrijker en roemvoller nog dan de eerste.

Het genre
Het is niet zo moeilijk zich voor te stellen, hoe Van Haren's dichtwerk er naar de vorm zou
hebben uitgezien, als het overeenkomstig de hierboven aangegeven opzet voltooid was.
Het zou dan hebben bestaan uit een lange reeks - gerekend naar de omvang van het gedeelte
over de Geuzen: wellicht vijftig - identieke zangen van 16 tien-regelige strofen.
Veel minder gemakkelijk valt echter uit te maken, wat daarvan naar de bedoeling van de
dichter het genologisch resultaat had moeten zijn: een samenstel van lierzangen dan wel
een vorm van het epos. Zijn Verhandeling over de vaderlandse gedichten als genre biedt
ons op dit punt geen enkele steun. Niet alleen schreef Van Haren deze achteraf, ter toelichting
en rechtvaardiging van wat De Geusen in de druk van 1776 uiteindelijk geworden waren,
zodat wij niet zonder meer mogen aannemen dat hij in 1769 reeds dezelfde uitgangspunten
had - maar bovendien laat hij ook daar het punt, waar het bij de genologische beschouwing
van zijn werk in de eerste plaats om gaat, namelijk de tegenstelling tussen lyrisch en episch,
volledig buiten beschouwing. Wij kunnen bij het zoeken naar een antwoord op de bewuste
vraag dus alleen afgaan op onze eigen interpretatie van de feiten die zich aan ons voordoen.
82
Zoals wij hebben gezien, veronderstelt Stakenburg, vooral op grond van het feit dat
Oranje daarin de centrale figuur geweest zou zijn, dat Onno Zwier bij zijn oorspronkelijke
opzet een epos op het oog had.
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Al werd in de derde Zang (‘Oranje en Vryheids Lof’) de verbondenheid tussen Oranje en hen sterk genoeg
onderstreept om de eenheid niet verloren te doen gaan. Bovendien wekte de episode over de droom
van de Prins verwachtingen omtrent de plaats, die deze later in het gedicht zou gaan innemen.
A. Stakenburg, De Geuzen, blz. 87-88.
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Naar mijn mening kan de centrale plaats van Oranje niet als doorslaggevend argument
worden beschouwd. Er staat te veel tegenover, dat in een andere richting wijst. Als Van
Haren inderdaad een episch gedicht bedoeld had, waarom koos hij dan een daarmee strijdige
83
vormgeving op basis van de 16-strofige lierzang? Uit Aan het Vaderland valt niet anders
op te maken dan dat dit - in principe - is opgebouwd uit uniforme, in zichzelf afgeronde,
autonome zangen, waarin telkens een bepaald moment of aspect uit de vrijheidsstrijd tegen
Spanje bezongen wordt. Weliswaar met de bedoeling dat de opeenvolging van al die
momenten en aspecten een geheel zou vormen ter verheerlijking van de Geuzen en van
Oranje - maar in los verband: zoals een ruiker een geheel is en toch bestaat uit afzonderlijke
bloemen. En als om dit alles nog eens te onderstrepen, ging de dichter in de afzonderlijke
zangen bovendien uitgesproken lyrisch te werk: niet systematisch vertellend, maar associatief,
emotioneel, disparaat. Wie op deze manier een groot vaderlands dichtwerk opzet, kàn
eenvoudig-weg geen epos als doel voor ogen hebben gehad.
Overigens ben ik er mij van bewust, dat er in Aan het Vaderland ook elementen voorkomen,
die wèl aan het epos herinneren. In de latere zangen - over De Rijk's bezoek aan Engeland
en het zeegevecht op de Westerschelde - is de manier van vertellen minder disparaat dan
aanvankelijk. Ook is de zelfstandigheid van de afzonderlijke zangen daar minder uitgesproken;
met name de overgang tussen de zangen XIX en XX is die van een rechtstreeks ‘vervolg’.
Maar vooral: de droom van de Prins als prelude op de rol die deze later te spelen zal krijgen,
is typisch een episode uit het epos. Te verwonderen valt dit trouwens niet. Want al ging Van
Haren niet van het epos uit, op de achtergrond van zijn denken moet dit toch vlakbij hebben
gelegen. Blijkens de Verhandeling kende hij geen andere voorbeelden van vaderlandse
84
gedichten dan in de vorm van epen. Het ligt dus voor de hand, dat hij zich bij de dispositio
van zijn stof op bepaalde punten (de droom) onwillekeurig naar epische modellen heeft
gericht. In hoever de wat minder on-epische verteltrant van de latere zangen eveneens
daaraan moet worden toegeschreven, valt minder gemakkelijk uit te maken. Hier kan ook
de aard van de stof zijn invloed hebben doen gelden.
Maar al doorkruist deze epische inslag inderdaad de lyrische opzet, zodat een lichte
tweeslachtigheid niet te ontkennen valt, meer dan een secundair verschijnsel is dit toch niet.
Primair blijft het feit, dat Aan het Vaderland bestaat uit twintig zangen, die door hun
gelijkvormigheid het karakter hebben gekregen van bouwstenen in een groter geheel, maar
elk op zichzelf naar contemporaine opvattingen ‘lierzang’ moeten worden genoemd.
Daarmee is de vraag beantwoord, die wij ons hebben gesteld. Aan het Vaderland is een
samenstel van lierzangen, zoals de dichter ook had bedoeld.

§ 10. Het genre van ‘De Geusen’
Toen Onno Zwier de schok van de inbraak op Lindenoord voldoende te boven was om
opnieuw belangstelling te kunnen opbrengen voor zijn onvoltooid dichtstuk, week hij bij de
afwerking daarvan op twee essentiële punten van zijn oorspronkelijke bedoeling af. In de
eerste plaats beperkte hij zich tot het gedeelte, dat op het moment
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Dit uitgangspunt sluit tevens uit, dat het voorbeeld van strofische epen als die van Tasso of Camōes
daarbij een rol zou kunnen hebben gespeeld. Dáár is de strofe de bouw-eenheid waarmee gewerkt wordt,
en niet een zang!
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van de inbraak reeds klaar of in bewerking was. In de tweede plaats werkte hij dit gedeelte
zódanig om, dat het min of meet als een strofisch epos kon worden beschouwd.
ad 1. Het afzien van elke poging tot voortzetting van het gedicht betekende, dat de Prins
van Oranje daarin niet de dominerende plaats zou innemen die hem aanvankelijk was
toegedacht. In zijn plaats kwamen de Geuzen nu centraal te staan. Stakenburg heeft gezocht
85
naar een antwoord op de vraag, waaròm Van Haren de figuur van Oranje opgaf. Ik volg
hem daarin niet, omdat dit in ons verband van bijkomstige betekenis is. Alleen merk ik
terloops op, dat Stakenburg uitsluitend denkt aan de verhouding van de dichter tot Willem
V. Ik zou daarnaast de mogelijkheid willen stellen, dat de schok van de ‘moordaanslag’ Van
Haren zódanig uit zijn evenwicht had gebracht, dat hem in de eerstvolgende jaren zowel de
moed als het vermogen tot creatieve arbeid van grotere omvang ontbraken. Het terugvallen
op remaniërend en perfectionerend werk zou geheel of gedeeltelijk ook de aanvaarding
geweest kunnen zijn van verminderde geestelijke spankracht.
Hoe dit ook zij, uit de verschillen tussen Aan het Vaderland en de eerste druk van De
Geusen blijkt in ieder geval duidelijk, dat de dichter niet alleen in zijn titel de consequenties
uit de beperking van zijn stof heeft getrokken. De brede inleiding, die in de eerste zangen
van Aan het Vaderland preludeerde op een vervolg, waarin de lof van de Prins die van de
Geuzen hog zou overtreffen, is veranderd en aanzienlijk bekort. De nadruk op Oranje is
goeddeels vervallen, en in plaats daarvan wordt er meer verteld over herkomst en achtergrond
van de Geuzen; ter wille van dit laatste is zelfs een praktisch geheel nieuwe ‘Derde zang’
ingevoegd. Ook in de uiteindelijke vorm die de zangen kregen, welke in 1769 nog in statu
nascendi hadden verkeerd en dus niet in Aan het Vaderland waren opgenomen, valt het
accent nadrukkelijk op de Geuzen. In overeenstemming daarmee wordt in de slotzang de
komst van de Prins naar Holland niet voorgesteld als een nieuw begin, maar als afsluiting
en bekroning van de heldenstrijd die ze mogelijk had gemaakt.
ad 2. Zowel de concentratie van de aandacht op de Geuzen en hun geschiedenis als de
vermindering van het laudatieve element ten opzichte van Oranje leidden tot een versterking
van de epische inslag, die in de oorspronkelijke opzet toch al aanwezig was. Blijkbaar is
ook de dichter dit gaan inzien en heeft het hem op een gegeven ogenblik tot de conclusie
gebracht, dat hij daarom aan het gedicht in zijn nieuwe vorm beter het karakter van een
epos kon geven dan van een complex lierzangen. Een strófisch epos wel te verstaan, wat
voor hem waarschijnlijk de connotatie had van: epos met lyrische inslag. Hoe deze
ontwikkeling zich precies heeft voltrokken, valt uiteraard niet na te gaan. Maar dat zij er
geweest moet zijn, blijkt uit de feiten. Bij de bewerking van Aan het Vaderland tot De Geusen
liet Van Haren namelijk het principe van de 16-strofige lierzang als bouw-element los! In de
druk van 1771 variëren de zangen van 16 tot en met 18 strofen. Weliswaar domineren nog
die met zestien strofen (14 van de 24), maar dat doet aan het principe niet af. De eenheid,
waarmee de dichter werkt, is niet meer een zang, maar de afzonderlijke strofe. En daarmee
sluit hij formeel aan bij de manier, waarop Tasso en Camōes te werk waren gegaan. Gezien
86
zijn vertrouwdheid met de Lusiade lijkt het gerechtvaardigd hier in de eerste plaats aan
beïnvloeding door het Portugese epos te denken. Zelfs de titels lopen in zoverre parallel,
dat zij in beide gevallen berusten op een eervolle toenaam: Os Lusiadas → De Geusen.
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Niet voor niets heb ik hierboven verondersteld, dat ‘strofisch epos’ voor Van Haren een
lyrische connotatie zal hebben gehad. Het had namelijk voor de hand gelegen, dat de
genologische transpositie van zijn gedicht mede merkbaar zou zijn geworden in het zoveel
mogelijk wegwerken - of althans mitigeren - van de vaak extreem losse en disparate bouw
die de oorspronkelijke lierzangen had gekenmerkt. Daarvan is echter geen sprake. Behalve
waar de meerdere concentratie op de Geuzen dit meebrengt, verschilt de opbouw van de
zangen in De Geusen niet wezenlijk van die in Aan het Vaderland. Ter adstructie daarvan
behoef ik slechts te verwijzen naar mijn analyse van de zangen XIII en XXIII in de paragraaf
87
over de inhoud van het gedicht. De eerste van deze zangen is - althans wat zijn opbouw
betreft - praktisch onveranderd overgenomen uit Aan het Vaderland; men zou daar dus nog
kunnen denken aan restanten van een in principe verworpen vormgeving. Maar zang XXIII
levert het bewijs, dat niet in die richting moet worden gedacht. Deze zang behoort tot het
gedeelte van De Geusen dat in 1769 nog niet voltooid was geweest, en toch is de diparate
bouw hier nog uitgesprokener dan in Zang XIII! Er valt dan ook moeilijk te ontkomen aan de
conclusie, dat Van Haren het strofisch epos als lyrisch genoeg beschouwde om zich daarin
eenzelfde grillige compositie te veroorloven als in zijn lierzangen. Tenzij men zou willen
aannemen - en het feit, dat hij ook later in zijn Verhandeling met geen woord op een verschil
88
tussen epiek en lyriek doelt, geeft aan die opvatting wellicht enige steun -, dat hier bij hem
sprake was van een blinde plek.
Intussen behoeft de gesignaleerde overmaat aan lyriek geen twijfel te wekken aan de
bedoeling van de dichter De Geusen te presenteren als epos. Daarvoor zijn de aanwijzingen
in die richting te sterk. Het aantal van 24 zangen herinnert te duidelijk aan de Homerische
traditie om geen epische indicatie te zijn. In de tweede en derde druk van zijn omgewerkte
gedicht heeft Van Haren de sporen van de oorspronkelijke bouw-eenheid steeds meer doen
verdwijnen, zodat er tenslotte geen enkele zang van 16 strofen overgebleven is. Verder
bespreekt hij in de toelichting op De Geusen, die hij in 1776 aan de ‘Ophelderingen’ deed
voorafgaan, de episode betreffende de droom van Oranje zó nadrukkelijk uit het oogpunt
van de epische regels, dat zijn uiteenzetting alleen zin heeft, wanneer hij meende zich op
dit punt te moeten rechtvaardigen. En tenslotte herhaalt en verduidelijkt hij in zijn
Verhandeling, zij het nu zonder De Geusen te noemen, deze problemen nog eens in een
verband waarin het uitdrukkelijk om het epos gaat. Op de desbetreffende beschouwingen
in de toelichting en de Verhandeling ga ik hieronder wat nader in.
Toelichting. Onno Zwier begint met de aandacht te vestigen op het feit, dat de drie
‘hoofd-daaden’ uit zijn gedicht (de herovering van Den Briel, de tocht van De Rijk naar
Engeland, de gevechten op de Wester-Schelde) historisch zijn. Vervolgens wijst hij erop,
dat die historiciteit het merveilleux uitsloot:
[1] In een diergelyk Gedicht, konde het boven-natuurlyke niet wel plaats
hebben,
[2] ook zal men 't 'er niet in vinden: want de Hoop aan de Prins gezonden, is zo
[3] weinig iets bovernnatuurlyk, dat men zelfs in een Geschiedenisbeschryving,
[4] zoude durven zeggen, dat de standvastigheid van de Prins in deese tyden,
op
[5] niets anders konde steunen als op een buitengewoone hoop, door God, aan
[6] hem gegeeven. Het gevolg van die zending, te weeten dat de Hoop, door
mid-
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[7] del van droomen, aan den Prins, op den dag van de herstelling van 't Stad[8] houderschap, tot Amsterdam, in 't Cabinet Schilderyen van Witsen, aantoond
[9] de toekomende roem van syn Huys, en de macht van de Staat door syn Huys
[10] te rysen, dit is buiten twyffel een fictie, maar eene zodaanige als geoorloofd
[11] zyn aan Dichters, aan de welke het privilegie nooyt is gecontesteerd van 't
[12] personifieeren der Hoedaanigheeden, en 't voorzeggen door droomen.
Wij hebben hier te doen met een merkwaardig en paradoxaal geval! Toen Van Haren in
1769 zijn gedicht opzette als een complex van lierzangen, had hij dankbaar de gelegenheid
aangegrepen om daarin ook zijn herinneringen aan de triomfantelijke intocht van Willem IV
in Amsterdam te verwerken. Daartoe had hij de merveilleuse episode van Oranje's droom
ingelast, naar het model van Voltaire in de zevende zang van de Henriade. In het losse
verband van een lyrische opzet, waarvoor niet of nauwelijks regels golden, had hij zich dat
zonder veel bezwaar kunnen veroorloven. Maar nu hij zijn werk in een epos had omgezet,
werd dit opeens anders! Voor het epos gold niet de vrijheid van het lierdicht; daar dienden
de regels te worden gerespecteerd. En nu stond juist in deze tijd het merveilleux als vereiste
voor het epos ernstig ter discussie. Natuurlijk, in het klassieke epos had het wonderbaarlijke
niet mogen ontbreken. Voor het moderne was dit na de aanval van Boileau op het merveilleux
chrétien echter op zijn minst twijfelachtig geworden. Men kon stellen, dat het gebruik daarvan
in strijd was met de vereiste eerbied voor het Heilige; uit anderen hoofde verzette zich ook
de rationalistische interpretatie van het begrip ‘waarschijnlijkheid’ daartegen. In 1767 had
Lucretia Wilhelmina van Merken het merveilleux dan ook uit haar David gebannen; in haar
Bijbel-historisch epos kon zij geen persoonlijke ficties als metaphysische achtergrond van
89
de Bijbelse feiten aanvaarden. En blijkens de aanhef van het citaat uit zijn toelichting stond
Onno Zwier feitelijk op hetzelfde standpunt. In hoeverre hun overwegingen al dan niet
dezelfde waren, doet hier niet ter zake. Waar het om gaat, is dat ook hij in een (ditmaal
vaderlands-)historisch epos verbeeldingen van het boven-natuurlijke niet op hun plaats
achtte. Op grond daarvan had hij, bij de omwerking van zijn gedicht tot epos, de droom van
Oranje dus eigenlijk moeten laten vervallen. Maar daarvoor betekende deze episode te veel
voor hem; het verlangen de intocht van Willem IV daarin te verwerken had immers - mèt het
90
schilderij over de Geuzen - ‘de allereerste aanleiding tot dit werk’ gevormd. Daarom zocht
hij naar een andere oplossing en trachtte aan te tonen, dat zijn droom-episode geen
merveilleux was. Zijn argumentatie is vernuftig, maar zeker niet overtuigend! Hij liet daarin
namelijk alles onbesproken, wat als tegenwerping zou kunnen worden aangevoerd. Inderdaad
is het op zichzelf geen boven-natuurlijke gebeurtenis, dat God hoop aan Oranje schonk.
Maar de manier, waarop Van Haren dit uitbeeldde - de beschrijving van God op Zijn troon,
de opdracht aan de Hoop, haar activeren van de Slaap en de Dromen, de wolk die de Prins
wegvoert en doet neerdalen in het Amsterdam van 1747: kortom alles wat hij voor zijn
episode aan de Henriade ontleend had - is ontegenzeglijk wèl merveilleus. Men vindt er niet
alleen het merveilleux allégorique van Voltaire in terug, maar ook - in de beschrijving van
de wijze, waarop God uit Zijn hemel de wereld regeert - een inslag van Hoogvlietiaans
merveilleux chrétien. Het is mij echter niet te doen om het gebrek aan overtuigingskracht in
Van Haren's betoog. In de eerste
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plaats gaat het er hier om, dat de dichter met dat betoog het bewijs levert zijn dichtstuk
inderdaad als epos beschouwd en naar de regels daarvan beoordeeld te willen zien. En
secundair om de paradox, dat op grond van de contemporaine opvattingen het ontbrèken
van merveilleux als regel voor het (historische) epos is gaan gelden!
Nog in een ander opzicht heeft de droom van Oranje het Onno Zwier bij het schrijven van
zijn toelichting moeilijk gemaakt. Door het wegvallen van het oorspronkelijk geprojecteerde
vervolg over de daden van de Prins is die droom in De Geusen feitelijk in de lucht komen
te hangen. Door de critici was dan ook niet zonder reden de vraag gesteld, of dit ‘Byverhaal’
naar verhouding niet te lang was, of het voldoende ‘natuurlyk uit het Gedicht’ voortvloeide,
en of het voor het verloop van het verhaal ‘noodzaakelyk’ kon worden geacht. Op de eerste
twee vragen gaat Van Haren niet serieus in; wie de episode te lang vindt, kan ze overslaan,
en het ‘natuurlyke’ is een kwestie van subjectief oordeel. Alleen op de derde vraag geeft hij
een reëel antwoord. ‘Noodzaakelyk’ is zijn bijverhaal stellig nièt: ‘alzo weinig als de reys van
Aeneas na de Elizeesche Velden, dewyl Virgilius dien Held van Troojen na Alba had kunnen
zenden, zonder dat die omweg noodzaakelyk was’. In wat minder sarcastische vorm: uit
Vergilius' praktijk in de Aeneis blijkt, dat in een epos een neven-episode niet altijd onmisbaar
behoeft te zijn voor het verloop van het verhaal.
Verhandeling. In zijn Verhandeling bespreekt Van Haren het vaderlandse gedicht als
genre, en dus niet in direct verband met De Geusen. Maar hij is natuurlijk aan zichzelf
verplicht, te zorgen dat zijn theorie in overeenstemming blijft met zijn praktijk. En dat is soms
merkbaar.
De uiteenzetting begint met een definitie van wat de auteur onder ‘een nationaal of
vaderlandsch gedicht’ verstaat. Zoals vrijwel steeds bij dergelijke definities is ook hier de
formulering te vaag en te voorzichtig om veel houvast te bieden. In ons verband valt er
slechts over op te merken, dat De Geusen binnen de omschrijving vallen zonder er ook
91
maar enigszins door te worden gekarakteriseerd.
Waardevoller is op dit punt de opmerking, die Van Haren verder-op in zijn betoog maakt:
‘Maar een episch gedicht is niet altijd een vaderlandsch gedicht, waarentegen dit laatste
92
altijd een episch gedicht is’. Met ‘episch gedicht’ wordt hier niet ‘verhalend gedicht’ in
algemene zin bedoeld, maar epos in de strikte betekenis van dat woord, zoals blijkt uit het
feit dat in de voorgaande zin voor de vereisten van het genre verwezen wordt naar Voltaire's
Essai sur la poësie épique. En aangezien de dichter op het titelblad van de derde druk met
nadruk De Geusen als ‘Proeve van een Vaderlands gedicht’ had aangekondigd, is deze
uitspraak opnieuw een bewijs, dat hij zijn werk inderdaad als een epos beschouwde. In
overeenstemming daarmee komt de Verhandeling over vaderlandse gedichten dan ook neer
op een bespreking van de vereisten, waaraan een nationaal epos dient te voldoen.
Ook de volgende opmerking verdient een ogenblik aandacht: ‘Een vaderlandsch
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Volledigheidshalve laat ik hier toch de tekst volgen: ‘Door een nationaal of vaderlandsch gedicht versta
ik een werk van eenige uitgestrektheid, in hetwelk de dichter, een voornaam tijdstip van de geschiedenissen
zijns Vaderlands voor grond van zijn gedicht nemende, bij deze gelegenheid zoovele andere voortreffelijke
daden van zijne landgenooten in 't algemeen, of van elk hunner in 't byzonder bijbrengt, als de uitstrek
van zijnen geest, of de mogelijkheid van het beloop der tijden, welke hij verhandelt, aan hem toelaten’
(Ed. van Vloten, blz. 428, tweede kolom).
Ed. van Vloten, blz. 440 (tweede kolom). - Als voorbeeld van een niet-vaderlands epos noemt Van Haren
o.m. Tasso's Gerusalemme liberata.
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gedicht is voor een natie, 't geen een portret is voor een familie, en de eerste verdienste van
93
een portret is gelijkende te zijn’. Van Haren geeft deze aanwijzing met het oog op ‘de zeden
van de tijden welke men verhandelt’, maar zij geldt uiteraard ook voor de historiciteit van de
feiten.
Het meest op De Geusen betrokken zijn de gedeelten over het merveilleux en de
neven-episoden. Hier is de overeenkomst met de toelichting dan ook het grootst; zonder
dat deze wordt genoemd, gaat het opnieuw om de episode met de droom van Oranje. Vooral
de manier, waarop de dichter het merveilleux bespreekt, kan alleen maar worden verklaard
als een poging om zowel de kool als de geit te sparen: enerzijds de opvatting dat merveilleux
in een historisch epos niet (meer) te verdedigen valt, anderzijds een zó grote gehechtheid
aan de droom-episode dat hij er niet toe kan komen die op te geven.
Van Haren blijkt inmiddels te hebben ingezien, dat het merveilleuse karakter van deze
episode niet weg te redeneren viel, zoals hij 1776 had geprobeerd. Daarom maakt hij nu
onderscheid tussen het eigenlijke merveilleux, zoals dat bij Voltaire te vinden is, en een
gemitigeerde vorm daarvan, die ongeveer overeenkomt met wat ik hierboven de
Hoogvlietiaanse inslag van zijn hemelverbeelding heb genoemd. Het eigenlijke merveilleux
vereist het ingrijpen van boven-natuurlijke wezens, zoals goden bij ‘de Ouden’ en heiligen
bij ‘die van den Roomschen godsdienst’; men denke daarbij aan de rol, die Saint Louis in
de Henriade speelt. In een Protestants epos is een dergelijk merveilleux uiteraard uitgesloten.
Maar daarom behoeft men nog niet zo ver te gaan als Boileau, die èlke vorm van Christelijke
geloofs-uitbeelding in een epos afwees.
De Godheid kan dan ook bij ons in een vaderlandsch gedicht worden bijgebracht,
niet als de byzondere beschermster van een of ander betwist leerstuk, maar als
de algemeene weldoenster van 't menschelijk geslacht, als regeerende alle
volkeren, en die, volgens regels van eene oneindige wijsheid, met één wenk
verheffende of vernederende. Doch in dit kan geen eerbied te diep, geene
omzichtigheid te groot zijn...
Het kon lezers die De Geusen kenden - en zulke lezers waren de leden van het Zeeuws
Genootschap, voor wie de Verhandeling geschreven werd - onmogelijk ontgaan, dat dit
precies was wat Onno Zwier in het eerste deel van zijn droom-episode gedaan had. En
daarmee werd hun de conclusie gesuggereerd, dat de dichter het merveilleux, als men
meende daarvan bij hem nog te kunnen spreken, gehanteerd had op een manier, waartegen
weinig of geen bezwaar kon worden gemaakt. - Overigens houdt ook deze redenering voor
de droom van Oranje geen steek, omdat zij voorbijgaat aan het feit dat Van Haren in die
episode aan zijn held in plaats van Saint Louis de Hoop als begeleider had meegegeven.
Zodoende had hij daarin wel degelijk een boven-natuurlijk wezen geïntroduceerd, al was dit
dan een allegorische personificatie en geen god of heilige. Maar de beperking van
94
merveilleuse figuren tot de laatste twee categorieën is een vinding van de dichter ad hoc.
Ook wat er over de ‘bijverhalen’ wordt opgemerkt, is niet veel meer dan een rechtvaardiging
van de droom-episode uit De Geusen. Volgens ‘de meesters van de kunst’ behoren deze
95
‘noodzakelijk uit het gedicht vloeyende’ te zijn. Maar als men dit opvat in de zin dat zij voor
het verloop of de duidelijkheid van de hoofd-
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Ed. van Vloten, blz. 443 (eerste kolom).
Voor de citaten in deze alinea zie men: Ed. van Vloten, blz. 443 (eerste kolom)
Deze eis is strenger dan die van Vossius; vgl. Deel I, blz. 6, noot 14.
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handeling onmisbaar moeten zijn, blijkt daar in de praktijk zelden de hand aan te worden
gehouden; de dichter heeft tenminste in totaal niet meer dan drie voorbeelden kunnen vinden
96
van neven-episoden die werkelijk aan deze eis voldoen. Daarom doet men er goed aan,
zich op dit punt meer naar de praktijk dan naar de theorie van het epos te richten,
en van de schrijvers van vaderlandsche gedichten voor het toekomende maar
alleen te vergen, van geene bijverhalen in 't werk te stellen, vreemd aan 't
onderwerp.
Impliciet erkent de dichter daarmee, dat op het punt van de ‘noodzakelijkheid’ de
droom-episode uit De Geusen theoretisch niet te verdedigen valt. Maar hij relativeert dit
tekort door te wijzen op de frequentie daarvan in de epische traditie, en stelt een wijziging
97
van de regel voor, die het met terugwerkende kracht zou kunnen legitimeren!

§ 11. Besluit
Het meest kenmerkend voor Onno Zwier van Haren als dichter - en misschien ook als mens
- is dat hij telkens weer in tegenspraak blijkt met zichzelf. Men kan niets over hem zeggen
zonder er volledigheids- of billijkheidshalve iets tegenover te moeten stellen. In het kader
van onze letterkunde uit de tweede helft van de 18de eeuw was hij ongetwijfeld een belangrijk
dichter: een originele en baanbrekende figuur met een nieuw en eigen geluid, waarmee hij
in principe de verstarde conventies van de klassicistische dichtertaal doorbrak en preludeerde
op de Romantiek (die later dan ook belangstelling voor hem toonde). Maar: een werkelijk
groot dichter was hij niet; daarvoor is zijn werk te onbeheerst, te zwak van compositie, te
onstabiel van gehalte, te voorlopig van karakter: meer aanloop dan eindpunt. Hij heeft
meermalen vootreffelijke versregels geschreven en verrassende beelden gevonden; maar:
daar staan niet minder inzinkingen en teleurstellingen tegenover.
In De Geusen vinden wij datzelfde contradictoire karakter terug. In zijn uiteindelijke vorm
moet dit werk naar de bedoeling van de dichter worden opgevat als een strofisch epos;
maar: het werd opgezet als een reeks lierzangen en is dat in wezen altijd gebleven. Het
meest overtuigend epische gedeelte is de episode met de droom van Oranje; maar: deze
episode past zó weinig in de omwerking tot historisch epos, dat Van Haren er in zijn toelichting
en Verhandeling niet goed raad mee weet. In eerste instantie waren de verzen anti- of althans
niet-klassicistisch: op de man af, eenvoudig, duidelijk; maar: bij de omwerking van zijn gedicht
tot epos zocht de auteur, van druk tot druk, steeds meer aansluiting bij het klassicisme ten
koste van zowel eenvoud als duidelijkheid. En om te besluiten: De Geusen hebben
ontwijfelbaar iets, dat de lezer meesleept en fascineert, bij iedere lezing opnieuw; maar:
uiteindelijk laten zij desondanks bij hem een gevoel van teleurstelling en lichte irritatie achter.
Hoewel De Geusen in wezen nauwelijks iets van een epos hebben, moeten zij vanwege
de uitgesproken bedoeling van de dichter toch als een verschijningsvorm van het genre
worden aangemerkt. Als zodanig zijn zij in de geschiedenis van het Nederlandse
Renaissancistisch-klassicistische epos het meest originele en merk-

96
97

Curieus genoeg gaat er daarvan slechts één terug op de Oudheid (Aeneis); de beide andere voorbeelden
zijn ontleend aan resp. de Telemachus [sic] en de Henriade.
Voor de citaten in deze alinea zie men: Ed van Vloten, blz. 443 (tweede kolom).
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waardige geval daarvan, dat zich voordoet. Maar tevens een van de belangrijkste, gezien
de invloed die het op de verdere ontwikkeling van het genre heeft gehad. Niet naar de vorm;
daarvan is in geen enkel opzicht iets merkbaar. Maar wel met betrekking tot de aard van de
gekozen stof; De Geusen hebben de stoot gegeven tot de opkomst van een vaderlands
historie-epos.
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Hoofdstuk XXXIV
Adriaen van der Vliet: ‘De Spanjaerdt binnen Rotterdam’
1772
§ 1. De dichter
Adriaen van der Vliet is - na Dirk Smits, Frans de Haes en Nikolaes Versteeg - de vierde
1
dichter uit de kleine kring van het Rotterdamse Kunstgenootschap Natura et Arte, van wie
in de geschiedenis van het Nederlandse epos een werk te vermelden valt. Die belangstelling
voor het epos is gemakkelijk te verklaren, als wij bedenken dat de leden van het Genootschap
tot de jongere vrienden van Arnold Hoogvliet behoorden en bewonderaars waren van
Abraham de Aartsvader. Maar Van der Vliet week in zoverre van diens traditie en de voorgang
van zijn drie ‘Kunstgenooten’ af, dat hij voor zijn epos in plaats van Bijbelse stof een
vaderlands onderwerp ter behandeling koos.
Omtrent het leven van deze dichter is weinig bekend. Het Gemeentelijk Archief van
Rotterdam kon mij over hem slechts meedelen, dat hij op 10 juli 1777 als vrijgezel begraven
werd. Enkele nadere gegevens zijn echter te vinden in de omvangrijke bundel met nagelaten
verzen, die twee jaar later verscheen. Zo vermeldt het opschrift van een - aan het slot van
de bundel opgenomen - grafdicht door Michiel van Kouwenberg, dat Van der Vliet op 5 juli
1777 overleed ‘in den Ouderdom van 69. jaaren, 7. maanden en 1. dag’. Daaruit valt te
berekenen, dat hij op 4 december 1707 geboren was. Verder blijkt uit een van de
2
Mengeldichten, dat de dichter behoorde tot het pondgaarders- en makelaarsgilde. Op het
titelblad wordt hij niet alleen als lid van Natura et Arte, maar ook van het Haagse
dichtgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt vermeld. Zijn toetreding tot dit laatste, opgericht
op 4 januari 1772, houdt ongetwijfeld verband met het feit dat hij in de verte verwant was
met Ds. Joannes van Spaan (1720-1789), oprichter en drijvende kracht van dit vermaarde
gezelschap. Deze verwantschap was er ook de oorzaak van, dat Van Spaan - zoals hij in
een voorbericht meedeelt - zich bereid verklaarde de zorg voor de uitgave van Van der
Vliet's nagelaten poëzie op zich te nemen.
Voor zover ik kon nagaan, was van deze poëzie tijdens het leven van de dichter alleen
het historie-epos De Spanjaerdt binnen Rotterdam verschenen. Dat handelt namelijk over
de verraderlijke aanslag van Bossu op Rotterdam in april 1572, en was bij ‘het tweede
eeuwgetyde’ van deze gebeurtenis in 1772 door Van der Vliet bij wijze van
herinnerings-plaquette aan zijn stadgenoten aangeboden. Afgezien van een aantal
drempeldichten in boeken van anderen en misschien enkele privé-drukken van
gelegenheidsverzen bij bruiloften of begrafenissen was het daarbij echter gebleven. Dat
verklaart, waarom Van der Vliet - naar Van Spaan in zijn voorbericht meedeelt - bij
testamentaire beschikking bepaald had ‘dat deeze zijne harssenvruchten aan de
kunstlievende weereld, vooral aan het groote aantal zijner vrienden, ter zijner gedachtenisse,
na zijnen dood, door den druk wierden medegedeeld’.
De posthume bundel bestaat uit twee delen met doorlopende paginering (558 blad-
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Zie boven, blz. 211.
pondgaarder: makelaar in granen (met gespecialiseerde taak) te Rotterdam (zie WNT XII, 2, kol.
3273-3275).
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zijden). Het eerste en belangrijkste deel bevat de godsdienstige - voor het overgrote deel
Bijbelse - gedichten, het tweede de overige verzen van de auteur. Die laatste vallen op hun
beurt uiteen in een herdruk van het historie-epos en een lange reeks Mengeldichten van de
meest uiteenlopende aard en qualiteit.

§ 2. De uitgaven
Het epos van Adriaen van der Vliet verscheen - naar wij wel mogen aannemen: voor rekening
van de auteur - onder het volgende titelblad:
De // Spanjaerdt // binnen // Rotterdam. // In drie boeken. // door // Adriaen vander
Vliet. // vignet // Te Rotterdam, by Joost vander Laan, Boekver- // kooper in de
korte Hoofdstraet, 1772.
Ondanks zijn geringe omvang - 3½ vel in quarto-formaat - is het boekje in een fraaie letter
gezet en met zorg uitgegeven. Opmerkelijk is vooral het titelvignet, dat er speciaal voor
3
vervaardigd werd en aansluit bij een episode uit de tekst. Het werd ontworpen en gegraveerd
door L.B., in wie wij ongetwijfeld de Rotterdamse graveur Leendert Brasser (1727-1793)
mogen herkennen. - Er is geen ander voorwerk dan een Opdracht, gezet in variërand kapitaal
en over twee bladzijden verdeeld: ‘Der bloeijende Rotterdamsche Burgerye word deze
Spanjaerdt binnen Rotterdam, op het tweede eeuwgetyde der gezegende veranderinge in
Kerk- en Burgerstaet, onder toewensching van allerlei geestelyk en lichamelyk Heil en
Welvaert, gedienstig opgedragen, door haren D:W: Dienaer en Medeburger A: vander Vliet’.
- Op blz. 56 worden, direct onder de laatste regels van de tekst, de correcties voor drie
drukfouten aangegeven.
Zeven jaar later volgde een herdruk in de posthume verzamelbundel van Van der Vliet's
poëzie, die verzorgd was door Ds. Joannes van Spaan:
Vruchten // der // Dichtlievenheid // van // Adriaen van der Vliet, // In deszelfs
leven Lid van het Genootschap Natura et Arte, // te Rotterdam; en van Kunstliefde
spaart // geen vlijt, in 's Graevenhaege. // vignet // Ta Leyden, // Bij C. van
Hoogeveen, Junior. // MDCCLXXIX.
Het epos is daarin opgenomen aan het begin van deel II, blz. 259-316, met handhaving van
het oorspronkelijke titelvignet. In het Voorbericht voor dit deel merkt Van Spaan op: ‘Men
ontmoet in 't begin van deezen Bundel den Spanjaerd binnen Rotterdam, in drie Boeken;
dit Stuk is reeds in het jaar 1772. door onzen Dichter zelven uitgegeeven en zijnen
veelgeliefden Stadgenooten toegewijd; doch dewijl Hij sints veele verbeteringen daarin
gemaakt, en 'er bovendien eenige Aantekeningen heeft bygevoegd, is zijn begeerte geweest,
dat dit Stuk andermaal in het daglicht zoude verschijnen’. - De ‘veele verbeteringen’ zijn
minder talrijk en ook minder ingrijpend dan deze aankondiging doet verwachten. Zij betreffen
slechts de vloeiender formulering van een aantal versregels, zonder dat daarin naar de
inhoud iets wordt veranderd. Wel is de spelling nogal grondig gewijzigd; ten aanzien van de
d, dt en t wordt er een ander systeem gevolgd. Ik vermoed echter, dat deze veranderingen
moeten worden toegeschreven aan Van Spaan, die in de verschillende gedichten van Van
der Vliet de spelling naar eigen inzicht zal hebben geüniformeerd. De enige
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Op de achtergrond ziet men de Spanjaarden op de markt ‘de legervaen des Spaenschen Konings planten’
(blz. 26); op de voorgrond wordt de Stedemaagd, zoals deze beschreven wordt op blz. 8, bedreigd door
een Spanjaard met getrokken dolk.
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belangrijke winst van de herdruk zijn de ‘Aantekeningen’, die het mogelijk maken vast te
stellen van welke bronnen de dichter is uitgegaan en op welke manier hij die gebruikt heeft.

§ 3. Inhouds-overzicht
Alvorens op de inhoud van Van der Vliet's epos in te gaan, moeten wij een ogenblik stilstaan
bij het exordium. Dit vertoont namelijk enkele eigenaardigheden, waaruit opnieuw blijkt hoe
de normen en grenzen van het genre hun betekenis aan het verliezen zijn. In de eerste
plaats valt het op, dat Van der Vliet aan zijn profane dichtstuk de inzet geeft van een Bijbels
4
epos. Hij begint met de voor dit laatste kenmerkend geworden Ovidiaanse aanhef ‘My lust’,
en hij besluit met de niet minder karakteristieke verzekering van gebedsverhoring na de
invocatio: ‘'t Gaet wel’. In de tweede plaats laat hij na het gebed om Gods hulp bij zijn werk
een aanspraak tot zijn stadgenoten volgen, waarvan de lezer in eerste instantie verwacht
dat zij een dedicatio zal blijken. Naar de geest is zij dat ook wel, maar in de ongewone vorm
van een tweede invocatio! Naast God moeten ook zijn medeburgers de dichter helpen:
‘Indien myn toeleg u (gelyk myn geest zich vleit) // Niet ongevallig is, begunstigt dan myn
zangen!’. En het is op deze laatste, profane aanroep dat de dichter zijn formule van
gebedsverhoring laat volgen: ‘'t Gaet wel. gy knikt me toe, en wenkt my aen te vangen’ (blz.
8)! Daarop gaat hij dan over tot de narratio.

Eerste Boek (308 regels; blz. 7-21): Na de 22 regels van het exordium stelt de dichter zijn
lezers ‘de Stedemaegdt van Rotterdam’ voor ogen, moedeloos gezeten ‘By 't nat der blanke
Maes’ (blz. 8), terwijl zij haar leed en wanhoop uitroept naar God: vanwege de
geloofsvervolging, de Inquisitie, de Spaanse onderdrukking, de tiende penning, de dood
van Egmont en Hoorne, de nederlaag van Lodewijk van Nassau bij Jemmingen. Maar ineens
wordt haar aandacht getrokken door aanzeilende schepen - en ook die van de dichter
verplaatst zich daarheen.
Het zijn koopvaarders, die bij Den Briel op Oostenwind lagen te wachten om te kunnen
uitvaren en teruggevlucht zijn met het bericht dat de Watergeuzen de stad hebben bezet.
Nadien volgen geruchten en nieuws snel op elkaar: over de afval van andere steden, over
het optrekken van Bossu om Den Briel te heroveren. Enkele dagen later meldt een
uitgezonden bode, dat de aanval van de Spanjaarden op de stad mislukt is. Op hun terugtocht
vonden zij de poorten van Dordrecht voor zich gesloten, en nu leidt Bossu hen ‘Recht aan
op deze Stadt, en Rotterdam zal haest // De vuige Spanjaerds tot zyn oosterpoort zien
nadren’ (blz. 14). De burgemeesters doen de poorten sluiten en roepen de korporaalschappen
van de burgers onder de wapenen.
Als Bossu voor de gesloten poort staat, gedraagt hij zich - ‘schoon zyn hert van moordt,
// En wraekzucht zwanger gaet’ (blz. 15) - uiterlijk waardig en beleefd. De nacht tevoren was
hem namelijk in zijn slaap de Inquisitie verschenen onder de gedaante van Sint Laurens,
de beschermheilige van de stad. Deze had hem opgedragen ‘'t Roomsch geloof in 't kettersch
Rotterdam’ (blz. 15) te gaan verdedigen en herstellen:
Trek op! de Roomsche Kerk is om uw hulp verlegen.
Bedwing de ketters met de scherpte van den degen.
Doch zoo myn raedt iet geldt, stel u dan vriendlyk aen,
En veins, tot u de poort zal worden opgedaen.
(blz. 16)
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Zijn eerste regel luidt: ‘My lust de woede van den Spanjaerdt op te halen’.
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Overeenkomstig deze raad vraagt Bossu om persoonlijk overleg met de Vroedschap. De
beide burgemeesters - Roos en Duifhuis - geleiden hem naar het Raadhuis waar deze
vergaderd is. Het wordt een moeizame onderhandeling. Bossu stelt dat hij als stadhouder
de koning vertegenwoordigt en dus niet toegeven kan: ‘Des Konings hoogheit wil mijn' aftocht
5
niet gehengen ’ (blz. 19). Burgemeester Roos voert daartegen aan, dat de vroedschap geen
vertrouwen heeft in de soldaten van Bossu, ‘dat snoodt // En Godloos schuim van volk’ (blz.
20). Maar tenslotte wordt een compromis bereikt:
Men zou den doortocht van des Graven volk gehengen,
6
Mits dat deszelfs geweer eerst buiten loste, en dan
7
Met een rot tevens , of, ten hoogste, vyftig man,
Doortrokke, en zich, langs straet, bescheiden zou gedragen.
(blz. 21)

Tweede Boek (372 regels; blz. 22-39): Na zijn mannen te hebben opgesteld, opent Jan
8
Zwart de poort. Tegen de afspraak in laat Bossu zijn soldaten - die hij ook hun geweren
niet heeft doen afschieten - in een drom naar binnen dringen. Als Jan Zwart zich daartegen
verzet, steekt hij hem neer; een andere burger, Jan Dominikus, raakt dodelijk gewond. Het
hele korporaalschap van de wacht wordt afgemaakt of de poort uitgejaagd. Vervolgens
dringen de Spanjaarden schietend en schreeuwend de stad binnen en planten hun vlag op
de markt, terwijl de burgerij in paniek probeert te vluchten.
Bij de Sint-Jorispoort, waardoor de soldaten van Bossu volgens afspraak de stad weer
zouden verlaten, voert Burgemeester Roos het bevel en wacht op de komst van de
Spanjaarden om hun uittocht te regelen. Maar als die verschijnen, vallen zij hem en zijn
gewapende burgers aan. De poort wordt veroverd, de poortbezetting vermoord, het groepje
van Roos ondanks dappere tegenstand vernietigd. Het lijk van de burgemeester wordt
ontkleed over de straat gesleept en tenslotte in het water geworpen. Verdere tegenstand is
zinloos, en de Vroedschap geeft opdracht het verzet te staken.
De Spanjaarden brengen het lijk van Jan Zwart en de zwaar-gewonde Jan Dominikus van
de Oosterpoort naar de markt, waar zowel de dode als de stervende gevonnist en
gevierendeeld worden. En dan begint voor de burgerij een bange nacht van plundering en
verkrachting, gepaard met moord bij iedere schijn van verzet.
Intussen hebben een aantal burgers zich verschanst in de resten van het oude kasteel
Bulgerstein - de oorsprong van Rotterdam - en in het Hof van Wena even buiten de Delftse
poort. De eerste pogingen om hen uit Wena te verdrijven mislukken jammerlijk. Eerst bij de
derde aanval, nu door Bossu's keurtroepen, geven de belegerden zich over, op belofte van
vrije aftocht. Maar als de poort geopend is, houdt de Spanjaard zich niet aan zijn belofte:
Slaet doodt! roept hy, slaet doodt! en schoon de Rotterdammer,
Wanhopig, zorge draegt dat velen van dit snoodt
En wreedt gebroedsel hem verzellen in zyn' doodt,
Is 't vruchtloos tegen 't groot getal der moordenaren.

5
6
7
8

gehengen: toelaten.
Mits dat ...loste: op voorwaarde dat dit zijn geweren eerst buiten de stad zou afschieten (zodat die
ongeladen waren).
tevens: tegelijk.
Jan Zwart: de bronnen spreken van een smid, die Zwart Jan werd genoemd. Maar volgens een aantekening
in de posthume herdruk heeft Van der Vliet die naam ‘om de welluidenheid, dus veranderd’ (blz. 313).
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5 Te wreedt om vrouwen, ja! om kinders zelfs te sparen;
En niet te vreden, voor 't al wat in 't Landhuis leeft,
Of heimlyk zich verschuilt, van kant geholpen heeft.
(blz. 37)

Dezelfde geschiedenis van heldhaftige weerstand, overgave op belofte van aftocht, en moord
in strijd met ‘'t aengeboôn verdrag’ herhaalt zich vervolgens op Bulgerstein. Maar dan is
Rotterdam zó vast in Spaanse handen dat Bossu, ‘nu niets hem hier meer zorg verwekt, //
Een' Stadvoogdt aenstelt, en naer elders heen vertrekt’ (blz. 38).

Derde Boek (344 regels; blz. 40-56): Weer toont de dichter zijn lezers de Stedemaagd van
Rotterdam, ‘daer zy schreit en zucht, // En bezig is haer' noodt der Godheid voor te stellen’
(blz. 40). Maar ditmaal komt een Engel haar vertroosten. Haar leed zal niet lang duren, zo
voorspelt hij. Uit eigen beweging zullen de Spaanse soldaten weer vertrekken, en dan zal
Lumey als luitenant van Oranje mèt de Vrijheid ‘een blyder tydt’ (blz. 41) in de stad brengen,
die eeuwen zal voortduren. Even voelt de Stedemaagd zich wat bemoedigd. Maar dan wordt
- evenals in het eerste Boek - haar aandacht getrokken door de gebeurtenissen om haar
heen, en ook ditmaal gaat die van de dichter mee.
Onder luid getier vallen de Spanjaarden met stenen, kogels en straatvuil het standbeeld
van Erasmus aan, dat zij tenslotte van zijn voetstuk in het water werpen. Een zeeman, die
Spaans verstaat, geeft daarvoor de verklaring. Deze morgen heeft hij in de Sint-Laurenskerk
‘een' veldpaep’ (blz. 43) hen tegen de ketterse Erasmus en diens beeld horen opzetten. Die
paap heeft ook ‘zekren Heer’ (blz. 44) bedreigd, en de zeeman gaat deze nu waarschuwen.
Het is de reformatorisch gezinde pastoor Hubert Duifhuis, die vrouw en kinderen heeft. Nog
diezelfde dag komen inderdaad een paar Inquisiteurs deze bezoeken. Maar doordat hij
daarop voorbereid was, slaagt Duifhuis erin, hen met een overvloed van spijs en drank en
‘zoetvloeijende gesprekken’ (blz. 45) zó aangenaam bezig te houden, dat zij aan
geloofsonderzoek niet toekomen en tenslotte toestemmen in uitstel daarvan tot de volgende
dag. In de nacht weet de pastoor dan, op instigatie van en met hulp van zijn broeder (de
burgemeester Duifhuis) buiten de stad te komen en naar Keulen uit te wijken.
De dichter vertelt nog enkele losse voorvallen uit de bezettingstijd. - Achtentwintig Geuzen,
die bij Katwijk-aan-Zee gevangen genomen waren, worden ‘tegen krygsgebruik’ (blz. 48)
aan bomen opgehangen. - De omliggende steden beletten alle aanvoer naar Rotterdam,
zodat daar voedselgebrek ontstaat en de Spaanse commandant driehonderd man uitzendt
om daarin te voorzien. - Een vrouw wordt om haar geloof door de beul in de stadsgracht
verdronken. - De fourageurs keren terug met snoevende verhalen, maar ook met een
voorraad koren dat in kleine hoeveelheden duur wordt verkocht.
Maar dan is - na bijna vijftien weken - opeens het leed voorbij:
Op schriftlyk orde, die 'er van den Landtvoogdt kwam,
En nu bekend word, moet de Spanjaerdt Rotterdam
9
Verlaten, en by hem, in 't veldt, voor Bergen komen
(blz. 53)

Bij hun aftocht doet zich nog een incident voor. De kamenier van ‘Leonoor; een schoonheit,
juist van leden, // En van Natuur verrykt met geest en aertigheden’ (blz. 54), beschuldigt een
Spaanse hopman van moord op haar meesteres die zijn

9

Bergen: Bergen in Henegouwen, dat door Lodewijk van Nassau bij verrassing ingenomen was en nu
door Alva werd belegerd.
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geliefde was. Na een laatste nacht van wellust heeft hij haar doodgestoken ‘om andren
haren school // Te ontzeggen’ (blz. 55).
Zo verlaten de Spanjaarden de stad. Maar als Bergen hun doel is, waarom trekken zij dan
Noordwaarts, ‘langs den weg naer Delf’? ‘Waer legt ge op toe?’ roept de dichter hen na, en
10
laat daarop volgen: ‘My klinkt een stem in 't oor, die antwoordt: op verraet!’ (blz. 55).
Roomsen zowel als Onroomsen danken God voor hun verlossing. En na twee eeuwen
sluit de dichter zich namens zijn tijdgenoten bij deze dank aan:
Wy buigen ons voor uw verheven Majesteit.
Wy danken uwen Naem, voor uw goeddadigheit,
En vlechten bloemen, die den hof der Dichtkunst sieren,
Tot Jubelkranssen, daer wy 't eeuwgetyde vieren.
(blz. 56)

§ 4. De bronnen
11

In de posthume ‘Aentekeningen’ bij zijn epos noemt Adriaen van der Vliet niet alleen zijn
voornaamste bronnen, maar geeft hij ook aan, welke leemten daarin hij naar eigen inzicht
heeft aangevuld. Dat maakt het mogelijk, vrij nauwkeurig zijn manier van werken te
reconstrueren.
In de eerste plaats liet hij zich voorlichten door ‘'s lands geschiedenisschrijveren’, om de
12
term van Onno Zwier van Haren te gebruiken die voor De Geusen hetzelfde deed. De
namen van Hooft, Van Meteren en Bor komen alle drie in zijn notities voor. Maar voor een
gebeurtenis van zo beperkte betekenis als de aanslag van Bossu op Rotterdam vond hij bij
hen niet genoeg gegevens om als uitgangspunt te kunnen dienen voor een epische
bewerking. Voor nadere bijzonderheden was hij aangewezen op publikaties betreffende de
plaatselijke historie, en daarvan stonden er blijkens de Aentekeningen een viertal tot zijn
beschikking. Het vaakst verwijst hij naar: S(amuël) Lois, Cronycke ofte korte waere
Beschryvinge der stad Rotterdam ('s-Gravenhage en Delft 1746), en naar: Gerard van Spaan,
Beschryvinge der Stad Rotterdam en eenige omleggende Dorpen (Rotterdam 1698, 1713
en 1738). In het algemeen kan men zeggen, dat hij voor zijn beschrijving van Bossu's
binnendringen in de stad gebruik heeft gemaakt van Lois, en de gebeurtenissen daarna met inbegrip van de strijd om Wena en Bulgerstein - vooral ontleend heeft aan Van Spaan.
Voor bepaalde details raadpleegde hij ook wel minder rechtstreekse bronnen, zoals Simon
van Leeuwen's Batavia illustrata ('s-Gravenhage 1685), Geeraardt Brandt's Historie der
Reformatie (Amsterdam 1671-1704) en - voor gegevens omtrent een predikant - zelfs Eduard
Meiner's Kerkelyke geschiedenisse van Oostvriesland (Emden 1738).
Ondanks al deze nasporingen heeft Van der Vliet op sommige punten zijn bronnen toch
nog moeten aanvullen. Zo kon hij nergens vinden, wie in 1572 de twee regerende
burgemeesters van Rotterdam waren. In zijn dichtwerk laat hij als zodanig Roos en Duifhuis
optreden, maar: ‘Dat deze twee Heeren dit jaer regeerden is my waerschynlyk, maar niet
zeker, voorgekomen’. Ook de bijzonderheden van het gevecht bij de Sint-Jorispoort, waarin
hij Roos laat sneuvelen, berusten op eigen vinding; uit

10

11
12

Blijkens een aantekening in de posthume herdruk (blz. 316) doelt Van der Vliet hier op een Spaanse
poging om door verraad Haarlem in handen te krijgen, waarbij ook de troepen uit Rotterdam betrokken
waren. Vgl. P.C. Hooft, Neederlandsche Histoorien (Amsterdam 1642), boek VI, blz. 252-253.
Vruchten der Dichtlievenheid II, blz. 312-316.
Zie boven, blz. 675.
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de combinatie van wat Lois en Van Spaan meedelen, heeft hij opgemaakt dat ‘'er iet
dergelyks, als ik stel, (moet) zyn voorgevallen’. Verder voelt hij zich verplicht tot de
waarschuwing aan zijn lezers, dat de bloedigheid van het geval wellicht minder groot is
13
geweest dan hij het voorstelt; over het aantal doden bestaat verschil van mening.
Tenslotte blijkt de ernst, waarmee de dichter te werk is gegaan, ook nog uit het feit dat hij
14
tweemaal een onnauwkeurigheid in zijn bronnen signaleert, eenmaal bij Hooft en eenmaal
bij Van Spaan.

§ 5. Kenschets en evaluatie
Naar zijn uiterlijke vormgeving maakt De Spanjaerdt binnen Rotterdam op het eerste gezicht
de indruk een epos te zijn in de volle zin van dat woord. Met zijn drie boeken, zijn uitgebreid
exordium en diverse merveilleuse elementen (de Stedemaagd van Rotterdam, de
droom-verschijning van Inquisitie aan Bossu, de voorspelling van de Engel omtrent een
gelukkiger toekomst) lijkt het dichtstuk aan de voornaamste eisen van het genre te voldoen.
Zodra wij echter aandacht schenken aan de innerlijke structuur, komt aan het licht dat dit
toch niet het geval is.
15
In de eerste plaats staat hier geen persoon centraal, maar een gebeurtenis. Er is geen
‘held’, om wie de feiten zodanig gegroepeerd zijn, dat zij een eenheid vormen: een
com-positie. Ondanks de uitvoerigheid van zijn beschrijvingen geeft de dichter in wezen
toch niet meer dan de kroniek van een stuk stadsgeschiedenis: een iuxtapositie van
opeenvolgende historische gebeurtenissen. In het tweede Boek, waar die gebeurtenissen
dicht bij elkaar liggen en uitsluitend de strijd in de stad betreffen, is hij er ondanks die
kroniekmatigheid vrij goed in geslaagd een indruk van continuïteit en vaart te wekken. In de
beide andere boeken, waar de feiten meer gespreid en van verschillende aard zijn, blijkt
echter duidelijk, hoe los van samenstel zijn dichtstuk in feite is. Vooral het derde Boek is in
dat opzicht onthullend: de ‘losse voorvallen’, die nà de vlucht van Duifhuis en vóór de aftocht
16
van de Spanjaarden nog worden vermeld, zijn zó weinig geïntegreerd in het geheel, dat
zij er alleen naar de vorm toe behoren.
Een ander punt is dat van het merveilleux. In een kroniek is geen plaats voor een serieus
merveilleux, dat gestalte geeft aan de boven-natuurlijke achtergrond van het gebeuren; zij
beperkt zich tot de feiten. De merveilleuse elementen bij Van der Vliet blijken bij nader
toezien dan ook niet meer dan conventionele ornamenten zonder werkelijke betekenis. De
beide ‘ontmoetingen’ van de dichter met de Stedemaagd

13

14

15
16

Deze waarschuwing gaat ongetwijfeld terug op Van Spaan: ‘Maar wie zult gy nu gelooven? ik heb drie
oude borgers schriften voor my leggen: deze begroot het getal [sc. doden] op 41; gene op seventig, en
een ander tusschen de drie en vier hondert’ (Beschryvinge van Rotterdam, derde druk, blz. 279). - Volgens
Hooft ‘moesten 't meer dan driehonderd burghers met den lyve bekoopen’ (Ned. Hist. 1642, boek VI, blz.
221).
Hooft zegt (Ned. Hist. 1642, boek VI, blz. 221), dat het leed van de bezetting duurde ‘van den neeghenden
in Grasmaandt, tot den dertienden van Oestmaandt’. Dat is bijna een maand te lang, want de Spanjaarden
verlieten de stad reeds op 21 juli. Het is Van der Vliet echter ontgaan, dat Hooft dertig bladzijden verder,
bij zijn behandeling van de mislukte aanslag op Haarlem (zie noot 10), wèl de juiste vertrekdatum van
de Spanjaarden vermeldt: ‘den eenentwintighsten van Hooymaandt’ (blz. 253).
Iets dergelijks is ook, hoewel in minder uitgesproken vorm, het geval in Israëls Baälfegorsdienst van Dirk
Smits, vriend en ‘kunstgenoot’ van Van der Vliet in Natura et Arte (zie boven, blz. 344).
Zie boven, blz. 701.
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van Rotterdam hadden zonder bezwaar achterwege kunnen blijven. In het eerste Boek roept
hij haar gestalte slechts op om haar in een klacht de droeve toestand in den lande te kunnen
doen beklagen; zij is niet meer dan zijn spreekbuis voor de noodzakelijke inleiding omtrent
de uitgangs-situatie. Zodra zij deze taak heeft volbracht, wordt zij weer losgelaten. - Haar
wederverschijning aan het begin van het derde Boek is eveneens middel tot doel. Hier dient
zij om het mogelijk te maken, dat de Engel haar komt troosten met de voorzegging van
gelukkiger tijden - een troost die overigens zó weinig indruk op haar maakt, dat zij die
onmiddellijk vergeet als zij de Spanjaarden hun ‘aanval’ op het standbeeld van Erasmus
ziet beginnen. - Uit dit laatste blijkt tevens, dat de voorspelling van de Engel in Van der Vliet's
kroniek géén functionele betekenis heeft en slechts werd toegevoegd, omdat in de conventie
van het epos de blik in de toekomst er nu eenmaal bij behoort. - En tenslotte is (weer in het
eerste Boek) de droom van Bossu als verklaring voor zijn verraderlijke aanslag op Rotterdam
niet alleen overbodig, maar in de historische context ook ongeloofwaardig. Het is immers
evident, dat Bossu niet tot die aanslag besloot om ‘'t Roomsch geloof in 't kettersch Rotterdam’
te verdedigen, zoals hem in de bewuste droom wordt opgedragen, maar om verder
gezichtsverlies te voorkomen. De Geuzen hebben hem voor Den Briel teruggeslagen,
Dordrecht heeft hem de toegang geweigerd; het ligt voor de hand dat hij zich niet nòg eens
wil laten kleineren! Maar ook de droom-opdracht behoort tot de conventies van het epos,
en voor Van der Vliet gaf dit hier blijkbaar de doorslag.
Intussen zou het niet juist zijn, uit dit alles te concluderen dat De Spanjaerdt binnen
Rotterdam moet worden beschouwd als een mislukt epos. Naar mijn mening is het precies
geworden wat de dichter bedoelde: een kroniek met zoveel mogelijk de allure van een epos,
maar zonder de pretentie er werkelijk een te zijn. Als ik het goed zie, heeft Van der Vliet zijn
17
‘herinnerings-plaquette’ - ik grijp op dit woord uit mijn eerste paragraaf terug, omdat het
m.i. de beste karakteristiek is van wat hem voor ogen stond - opgezet als een soort episch
drieluik. Het middenstuk is het belangrijkste en bevat datgene waar het hem in eerste instantie
om te doen was: de bezetting van Rotterdam door de Spanjaarden op 9 (en 10) april 1572,
vanaf Bossu's verraderlijke binnendringen door de Oosterpoort tot en met het breken van
het laatste verzet in de kastelen Wena en Bulgerstein. Het eerste Boek vertelt hoe het tot
die aanslag kwam, het derde wat daarop volgde tot en met de aftocht van de Spanjaarden.
Dat de dichter inderdaad de overval met de daarop volgende gevechten als zijn
hoofd-onderwerp beschouwde, blijkt - behalve uit de centrale plaats die hij daaraan gaf ook uit de levendigheid en de vaart van zijn beschrijvingen. Hier is hij uitgesproken op zijn
best, en de betrekkelijke waarde van zijn werk berust dan ook op dit middengedeelte. In de
beide zijluiken, waar de stof hem minder boeide en hij dus plichtmatiger te werk moest gaan,
bereikt hij nergens datzelfde peil. Het lijkt mij niet onmogelijk, dat hij dit zelf ook heeft gevoeld
en dat de aanwending van de hierboven besproken ‘epische elementen’ - die in het middenluik
volledig ontbreken! - (mede) gezien moet worden als een poging om het tekort aan epische
vaart te compenseren door het gebruik van epische motieven. Als dit het geval zou zijn, is
die poging mislukt - met het gevolg dat De Spanjaerdt binnen Rotterdam als geheel te
onevenwichtig van qualiteit werd om te kunnen bevredigen.
Overigens is Van der Vliet ook in zijn tweede Boek - al mag dit verhoudingsgewijs een
hoogtepunt heten - toch niet meer dan een dichter van beperkte capaciteit: te

17

Zie boven, blz. 697.
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weinig inventief en te veel aan de conventie gebonden om ooit werkelijk te verrassen.
Kenmerkend is in dat verband ook zijn neiging het effect van zijn beschrijvingen te verhogen
door overdrijving. Zo laat hij de Spanjaarden bij het uitschakelen van Jan Zwart's
korporaalschap aan de Oosterpoort ‘ten enkel toe, door 't bloedt’ waden (blz. 24), en zijn bij
het aanbreken van de morgen na de overval de straten volgens hem ‘bedekt met lyken,
waer men treed'’ (blz. 32). Op dezelfde manier, zij het met een wat gelukkiger resultaat,
maakt hij van de schermutseling tussen de Spanjaarden en de wachtpost van burgemeester
Roos bij de Sint-Jorispoort een bloedig gevecht. De bezetting van die poort wordt zelfs
beschreven als een vage echo van de strijd om het stadhuis in Vondel's Gysbreght van
Aemstel (met op de achtergrond de strijd om Troje in de Aeneis). De aantekening omtrent
de onzekerheid ten aanzien van het werkelijke aantal doden, die de dichter achteraf
toevoegde en die in de posthume herdruk van zijn werk werd opgenomen, bewijst dat hij
zich van die overdrijving bewust is geweest.
Over de verstechniek van Van der Vliet valt enkel op te merken, dat hij goedlopende
alexandrijnen schrijft in een gedragen conventionele dichtertaal, die een heel enkele maal
18
herinnert aan de vroegere Parnastaal, maar in het algemeen daarnaast als sober aandoet.
Ook de obligatoire Homerische vergelijkingen komen nog voor, al zijn zij merkbaar schaarser
geworden. Wanneer de dichter verteld heeft dat de Spanjaarden de markt hebben bezet,
gebruikt hij er een om de toestand onder de burgerij te tekenen en duidelijk te maken, hoe
in dees jammernis,
De gansche buurt rondom in duizendt vreezen is;
Gelyk een weerloos schaep, dat, bezig 't gras te scheren,
Aen de eene zij 't gegrim van hongerige beeren,
5 't Gebrul van leeuwen aen den andren kant verneemt,
En zich besloten vind in afgetuinden beemdt.
(blz. 26)

De vergelijking is overigens weinig gelukkig, omdat zij de gedachte oproept aan een tweeledig
gevaar, terwijl zij wil uitdrukken dat er aan alle kanten gevaar dreigt.
Uit literair oogpunt is De Spanjaerdt binnen Rotterdam stellig géén werk van enige betekenis
in onze 18de-eeuwse literatuur. Hoogstens verdient het enige aandacht, omdat het als
verschijningsvorm van het epos tevens trekken van een drieluik vertoont, en omdat het
middendeel daarvan niet geheel zonder verdienste is.
Literair-historisch komt daar echter een belangrijk punt bij. Van der Vliet's werk is het
eerste vaderlandse dichtstuk na De Geusen. Is dat een toeval of het gevolg van beïnvloeding?

§ 6. Invloed van ‘De Geusen’?
Helaas zijn er niet voldoende gegevens om deze vraag afdoende te beantwoorden. Wij
moeten ons beperken tot het nagaan van wat het meest waarschijnlijk is.
Gerekend naar het verschijningsjaar van de beide werken, is het niet onmogelijk dat Van
der Vliet zijn Spanjaerdt binnen Rotterdam onder invloed van De Geusen geschreven heeft.
Weliswaar is het tijdsverloop tussen de eerste druk van die laatste (1771) en de publikatie
van de Rotterdamse plaquette (1772) daarvoor krap, maar de omvang van Van der Vliet's
dichtstuk is zó beperkt dat men het niet behoeft uit
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Op blz. 30 wordt van de zon gezegd, dat zij ‘zinkt neder langs de westerpekelvloeden’.
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te sluiten. Bovendien kan de dichter De Geusen (ook) gekend hebben in de voorlopige versie
van Aan het Vaderland, wat naar de tijd elke twijfel aan de mògelijkheid van beïnvloeding
wegneemt.
Maar hééft Adriaen van der Vliet De Geusen en (of) Aan het Vaderland gekend?
Daaromtrent valt geen zekerheid te verkrijgen. Het feit dat hij een episode uit de geschiedenis
van Rotterdam behandelt, die zó rechtstreeks aansluit op de verovering van Den Briel, zou
kunnen suggereren dat De Geusen hem deze stof aan de hand hebben gedaan. Daar staat
evenwel tegenover, dat in april 1772 de aanslag van Bossu precies tweehonderd jaar geleden
was, zodat de aandacht van de dichter voor deze gebeurtenis ook door het naderende
‘eeuwgetyde’ kan zijn opgewekt.
In Van der Vliet's gedicht is nergens een duidelijke aanwijzing te vinden, dat hij De Geusen
gelezen had. Wel komen er passages voor, die naar inhoud of strekking herinneren aan
bepaalde strofen bij Van Haren; zo hebben de twee dichters het verwijt aan Bossu gemeen,
dat hij als Nederlander de onderdrukker diende. Maar in beider werk ligt dit verwijt zó voor
de hand, dat daaruit geen conclusie kan worden getrokken. En omgekeerd is er van de
19
afkeer voor Lumey, die karakteristiek is voor Van Haren, bij Van der Vliet niets merkbaar;
deze laat in zijn derde Boek Lumey door de voorspellende Engel zonder restrictie tekenen
als vrijheidsheld.
Hoewel dus een concreet bewijs ontbreekt, twijfel ik er toch niet aan, of Van Haren's
voorbeeld is inderdaad de primaire oorzaak geweest voor het ontstaan van De Spanjaerdt
binnen Rotterdam. De verschijning, zó kort na elkaar, van twee historie-dichten die - bij alle
verschil in vormgeving - zó opvallend de keuze van een tot dusver verwaarloosde materie
als onderwerp gemeen hebben, lijkt mij ondenkbaar zonder dat er verband tussen die twee
bestaat. Het meest waarschijnlijk acht ik daarom een gang van zaken, waarbij De Geusen
de gedachten van Van der Vliet naar de Geuzentijd hebben gevoerd en deze toen ontdekte,
dat de herdenking van Bossu's aanslag op zijn vaderstad hem een gerede aanleiding bood
voor de behandeling van eenzelfde soort stof. Dat verklaart ook, waarom de viering van dit
eeuwgetij een particuliere aangelegenheid van de dichter was en geen onderdeel van een
algemene herdenking.
Tenslotte doet ook Van der Vliet's andere werk niet verwachten, dat hij zonder stimulans
van buiten-af tot het schrijven van een dichtstuk als De Spanjaerdt binnen Rotterdam
gekomen zou zijn. Uit de posthume Vruchten der Dichtlievenheid blijkt, dat hij vrijwel
uitsluitend de dichter van stichtelijke en bij voorkeur Bijbelse zangen was. Een enkele maal
naderde hij daarin dicht tot het Bijbel-epos, zoals in zijn breeduitgewerkte behandeling van
20
het verhaal uit Handelingen 10: Kornelius de Hoofdman. Deze Bijbel-uitbreiding telt niet
minder dan 280 regels en begint met een zesregelig exordium naar Bijbel-epische traditie
(‘My lust de roeping van Kornelius te zingen’). De bekroning van al deze dichterlijke activiteit
had logischer-wijs een Bijbel-epos moeten zijn. En als het eeuwgetij van de aanslag op
Rotterdam Van der Vliet in plaats daarvan tot een herdenkingsgedicht in zijn eigen trant had
geïnspireerd, dan zou dit veel meer een religieus-bespiegelend dan een
historisch-anecdotisch karakter hebben moeten dragen.
In zijn actuele vorm past De Spanjaerdt binnen Rotterdam niet bij het andere werk van
Adriaen van der Vliet. Dat kan naar mijn mening het best worden verklaard uit beïnvloeding
door De Geusen. Althans wat de vaderlandse stof en de vaderlandse toon betreft; naar de
vorm bleef de dichter een traditionalist.

19
20

Zie boven, blz. 670, noot 30.
Vruchten der Dichtlievenheid I, blz. 86-98.
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Hoofdstuk XXXV
De ‘Klaudius Civilis’ van Frans van Steenwijk
1774
§ 1. De dichter en zijn onderwerp
Frans van Steenwijk, van wie in 1774 het vaderlandse heldendicht Klaudius Civilis het licht
zag, is geen vreemde voor ons. Behalve als editeur van de (posthume) tweede druk van
1
Sybrand Feitama's Telemachus hebben wij hem ook reeds leren kennen als dichter van
2
het Bijbelse epos Gideon. Op zijn persoon en leven behoef ik dus niet meer in te gaan.
Maar wel dringt zich in verband met zijn nieuwe epos de vraag op, wat er hem toe gebracht
kan hebben na 25 jaar terug te keren tot de beoefening van het epische genre dat hij zo
lang had laten rusten. En daaraan knopen zich nog twee andere vragen vast. Waarom koos
hij ditmaal een vaderlandse in plaats van een Bijbelse held? En waarom juist deze?
Bij mijn poging daarop een antwoord te vinden ga ik van de laatste vraag uit, omdat die
de meest concrete is. Hoe kwam Van Steenwijk aan Claudius Civilis?
Op zichzelf was deze natuurlijk bekend genoeg. In de Batavieren-cultus van de 17de
3
eeuw, waarover wij zo goed zijn ingelicht door Kampinga en Van de Waal en die een
hoogtepunt bereikte in de schilderingen voor het nieuwe Amsterdamse stadhuis, had hij een
vooraanstaande plaats ingenomen. Maar merkwaardigerwijs had dit toen niet geleid tot een
overeenkomstige belangstelling voor hem in de literatuur. Alleen in de Batavische gebroeders
(1663) van Vondel had zijn persoon letterkundig gestalte gekregen, zij het niet als
vrijheidsheld, maar als slachtoffer van de onderdrukkende Romeinen. En ook de eerste helft
van de 18de eeuw had noch op episch noch op dramatisch gebied aandacht geschonken
aan Civilis en zijn strijd tegen een overmachtige vijand.
Maar dan zien wij hem tussen 1760 en 1780 opeens naar voren komen in een viertal
literaire publikaties. De eerste daarvan is de [Brief van] Claudius Civilis aan Julius Briganticus,
geschreven door Lucretia Wilhelmina van Merken en opgenomen in haar bundel Het nut
der tegenspoeden, brieven en andere gedichten van 1762. Daarin doet de Bataafse
vrijheidsheld op het hoogtepunt van zijn succes een dringend beroep op Julius Briganticus,
de in Romeinse krijgsdienst geheel verromeinste zoon van zijn zuster, om niet langer de
onderdrukker te steunen en zich bij hem aan te sluiten in de strijd voor zijn volk; op de
achtergrond van deze gefingeerde brief speelt voor de schrijfster en haar lezers de gedachte
mee aan het door Tacitus vermelde feit, dat Briganticus in de strijd tegen zijn oom de dood
gevonden heeft. - Twee jaar later, in 1764, verscheen een treurspel van J. Le Francq van
Berkhey, Claudius Civilis, hersteller der Bataafsche vryheid, waarin de vrede-sluiting met
de

1
2
3

Zie boven, blz. 305.
Zie boven, hoofdstuk XIX, blz. 436-454. Gegevens over de dichter op blz. 436-437.
H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici
der XVIe en XVIIe eeuw, diss. Leiden ('s-Gravenhage 1917); H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche
geschied-uitbeelding, 1500-1800, twee delen ('s-Gravenhage 1952).
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Romeinen na de opstand wordt uitgebeeld. De historische uitgangspunten zijn in dit stuk
herkenbaar, maar ter wille van een dramatisch effect heeft de auteur de feiten zó
dooreengehaspeld en veranderd, dat het resultaat niet minder fictief dan onwaarschijnlijk is
geworden. - In 1774 zag het epos van Van Steenwijk het licht. - En tenslotte volgde in 1779
nog een tragedie van Willem Haverkorn, Claudius Civilis: een even vreemde vervorming
van de historie als het treurspel van Le Francq van Berkhey, maar ditmaal tegen de
achtergrond van de vijandschap tussen Civilis en Julius Briganticus.
Deze late en kortstondige, maar opmerkelijke opbloei van de literaire belangstelling voor
Civilis en de Bataafse opstand meet ongetwijfeld worden toegeschreven aan de verschijning
van Jan Wagenaar's beroemde Vaderlandsche Historie, die van 1749 tot 1759 in 21 delen
voor de eerste maal het licht had gezien. In het eerste deel, waarvan reeds in 1752 een
tweede druk verscheen, wordt de geschiedenis van Claudius Civilis uitvoerig behandeld.
Natuurlijk gaf Wagenaar daarmee in feite niets nieuws, maar wel kwam bij hem deze
geschiedenis voor het eerst op wetenschappelijk niveau als een stuk eigen historie buiten
de Taciteïsche context te staan. Bovendien werkte de grote waardering voor zijn werk
uiteraard ook de belangstelling voor de inhoud daarvan in de hand. Aan de samenhang
tussen het eerste deel van zijn Historie en de hierboven genoemde literaire publikaties kan
naar mijn mening dan ook niet worden getwijfeld; voor het epos van Van Steenwijk is deze
4
- zoals wij straks zullen zien - zelfs met de stukken aantoonbaar.
Maar al weten wij nu hoe de figuur van Civilis onder de aandacht van de dichter gekomen
is, dat verklaart nog niet wat er deze toe gebracht heeft hem tot de held van een epos te
maken.
Zekerheid daaromtrent is bij gebreke van een voorbericht niet te verkrijgen. Maar ik acht
de veronderstelling gewettigd, dat Van Steenwijk de impuls tot het schrijven van een
vaderlands epos te danken heeft gehad aan De Geusen van Onno Zwier van Haren, al dan
niet met inbegrip van Aan het Vaderland. In een van de volgende paragrafen uit dit hoofdstuk
zal blijken, dat er in de Klaudius Civilis een tweetal reminiscenties aan De Geusen te
5
herkennen vallen, maar ook zonder deze zou het vrijwel onaannemelijk zijn dat Van Steenwijk
dit werk niet heeft gekend. Wij mogen m.i. daarom aannemen, dat de lezing daarvan bij hem
het verlangen heeft doen opkomen een soortgelijk nationaal heldendicht te schrijven, zij het
dan in een meer verantwoorde en reguliere vorm. Zijn held werd echter niet Willem van
Oranje, al had dit min of meer voor de hand gelegen, nu deze bij Van Haren zo weinig uit
de verf was gekomen. In zijn plaats koos hij Claudius Civilis, hetzij omdat hij voor diens
figuur - en dan vooral dank zij Wagenaar - grote bewondering had, hetzij omdat hij een al
te doorzichtig verband met De Geusen wilde vermijden. Overigens lagen Oranje en Civilis
rechtstreeks in elkaars verlengde. De laatste werd beschouwd als het prototype van de
eerste, zoals de vrijheidsstrijd tegen de Romeinen een voorafschaduwing was van die tegen
6
de Spanjaarden. Ondanks zijn andere held wees Van Steenwijk indirect dus toch óók terug
naar die bij Van Haren.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de dichter bij zijn werk gestimuleerd zijn door de gedachte,
dat hij in zijn eeuw feitelijk de eerste was, die een vaderlands heldendicht schreef op
historische grondslag. De Friso van Willem van Haren was legendarisch geweest; Wilhem
de Derde van Rotgans en Willem de IV. van Margareta Geertruid

4
5
6

Zie beneden, blz. 717-718.
Zie beneden, blz. 724-725.
H. van de Waal, Drie eeuwen vaderl. geschied-uitb. I, blz. 96, 99, 220-221.
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van der Werken hadden te veel het karakter van een laudatieve levensbeschrijving om als
epos te voldoen; De Geusen waren ondanks hun fascinerend effect genologisch een onding.
Heeft Van Steenwijk wellicht gehoopt met zijn Klaudius Civilis een nationaal epos te schrijven,
dat voor de Nederlanden enigszins zou kunnen zijn wat de Henriade voor Frankrijk was?

§ 2. De uitgave
Van Steenwijk's epos verscheen in quarto-formaat onder het volgende titelblad:
Klaudius Civilis, // in zestien zangen, // door // Frans van Steenwyk. // vignet //
Te Amsteldam, // By Pieter Meijer, op den Dam, MDCCLXXIV.
Het boek is in een fraaie letter gedrukt en met zorg uitgegeven, zoals trouwens mocht worden
verwacht van een vooraanstaand boekverkoper als Pieter Meijer, die zelf actief deelnam
aan het letterkundig leven in Amsterdam en die wij reeds hebben leren kennen als de uitgever
7
van Lucretia Wilhelmina van Merken. - Het fraaie titelvignet van Reinier Vinkeles is op 1773
gedateerd en werd dus waarschijnlijk voor deze uitgave vervaardigd. Met zekerheid geldt
dit voor de titelplaat door dezelfde graveur, waarop Claudius Civilis door de Vrijheid wordt
8
gelauwerd, terwijl de Zeevaardij geknield haar hoorn van overvloed aan zijn voeten uitstort.
Opmerkelijk is het ontbreken van alle voorwerk: opdracht en voorbericht evenzeer als
drempeldichten. Op de bladzijde na het titelblad begint dadelijk de tekst van het epos.

§ 3. Omvang en exordium
Dezelfde zelfstandigheid ten opzichte van de traditie, waarvan Van Steenwijk met het
achterwege laten van alle voorwerk blijk geeft, doet zich ook gelden in een tweetal
eigenaardigheden van zijn epos, die ik hier afzonderlijk bespreek, omdat zij bij terloopse
vermelding in ondergeschikt verband niet de aandacht zouden krijgen die zij verdienen. Ik
bedoel enerzijds het aantal zangen, anderzijds de aard van het exordium.
Het aantal van zestien zangen, waarin de dichter zijn werk verdeelde, is voor een
Nederlands epos hoogst ongewoon, vooral bij een Humanistisch gevormd auteur! Volgens
de conventie behoorden het er immers 12 te zijn naar het voorbeeld van Vergilius, of 24
naar dat van Homerus; bij epen van geringere omvang gold een duidelijke voorkeur voor
de helft of een derde of een kwart van twaalf - zoals de 12 boeken van Vergilius de helft
waren van de 24 bij Homerus. Van Steenwijk heeft zich van deze conventie echter niets
aangetrokken. Hij heeft de 9232 versregels van zijn epos vrij regelmatig verdeeld: 488 tot
676 regels per zang, met een gemiddelde van 577; men kan daaruit afleiden, dat hij niet
9
van overmatig lange zangen hield. Veel opmerkelijker is evenwel, dat de omvang bij hem
mede bepaald lijkt door het

7
8

9

Zie boven, blz. 603-604.
Het verband, dat zodoende gelegd wordt tussen Civilis' overwinning en de Zeevaardij - haar naam wordt
in het verklarende epigram uitdrukkelijk genoemd - is niet goed duidelijk, tenzij men daarin een prototype
wil zien van de opbloei der Nederlandse handelsvaart in en na de oorlog met Spanje.
Met een gemiddelde van ongeveer 770 had hij de 9232 versregels van zijn epos in twaalf zangen kunnen
onderbrengen. Lucretia Wilhelmina van Merken schrok voor zulk een gemiddelde niet terug.
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verloop van de handeling; men krijgt de indruk dat de dichter getracht heeft elke zang zoveel
mogelijk tot een afgerond geheel te maken. Hoewel dit niet altijd is gelukt, meen ik toch dat
wij de zestien zangen van het epos moeten zien als het resultaat van een poging tot
evenwichtige dispositio van de omvangrijke vertel-stof over min of meer op zichzelf staande
en gelijkwaardige onderdelen. Hun aantal is dus ‘toevallig’ in zoverre het niets te maken
heeft met voorbeelden uit de Oudheid. Vermoedelijk heeft Van Steenwijk daarbij het voorbeeld
voor ogen gehad van zijn bewonderde Voltaire, die zich met de tien (oorspronkelijk negen)
zangen van de Henriade ook niet had gehouden aan klassieke aantallen. Maar dit neemt
niet weg, dat hij op dit punt naar Nederlandse begrippen een eigen weg koos.
In niet minder sterke mate deed hij dat ook in zijn exordium. In het
Renaissancistisch-klassicistische epos, zoals zich dat hier te lande ontwikkeld had, was
steeds uitgegaan van de Vergiliaanse vorm daarvan. De dichter begon met een propositio,
waarin hij zijn held of zijn onderwerp aankondigde, om vervolgens in een invocatio de hulp
10
van een Hogere Macht in te roepen bij de uitvoering van zijn plan. Aan de Homerische
vorm van het exordium, waarbij de dichter de Muze vraagt een held of gebeurtenis voor
hem te bezingen, die dan in enkele grote lijnen nader omschreven wordt, was tot dusver
altijd voorbijgegaan. Maar hier zien wij nu - voor het eerst in onze literatuur! -, dat de Latijnse
traditie doorbroken wordt. Van Steenwijk begint zijn Civilis met een exordium naar Homerisch
model, meer in het bijzonder naar dat van de Odyssee. De aanheft daarvan luidt: Ἄνδρα μοι
ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλἀ // πλάγχϑη, ἐπεὶ Τροίης ίερὸν πτολίεϑρον
11
ἔπερσεν, waarna in nog acht regels de omschrijvende karakteristiek van de - niet met name
genoemde - held wordt voortgezet en voltooid. Het exordium van de Klaudius Civilis heeft
dezelfde aanhef en is op dezelfde manier opgebouwd:
ô Dichtkunst! zing den held, die, na veel tegenheden,
Door 't vry Batavisch volk van Romes dwang geleden,
De wreede schenders van een diergestaafd verbond
In 't hachlyk oorlogsveld uit hoogen nood weêrstond;
5 Die door de Vryheid wierd gemoedigd om te stryden;
Den overouden wrok der Staatzucht had te myden;
En, vreemd van blinkende eer, aan 't hoofd van heir en raad,
Zyn ware glori zocht in 't welzyn van den staat.
(blz. 1.)

Hoe weinig poëtisch deze regels op zichzelf ook zijn, toch mogen zij voor Van Steenwijk
gelden als een verworvenheid. Opnieuw geeft hij daarmee blijk de durf en het vermogen te
bezitten om zich zelfstandig ten opzichte van de epische traditie op te stellen - in dit laatste
geval zelfs met een innovatie!
Secundair verdient hier ook de manier aandacht, waarop Claudius Civilis - die
overeenkomstig de regel ongenoemd blijft - karakteriserend wordt ‘omschreven’.

10

11

De Ovidiaanse aanhef My lust (‘fert animus’) in het exordium van Bijbelse epen is slechts een variant in
de formulering van de propositio. De bouw van het geheel (‘voornemen des Dichters’, gevolgd door een
bede om hulp) bleef daarbij onveranderd. - Ook de ‘Griekse variant’, die wij in de Salomon van Willem
Hendrik Sels hebben aangetroffen (zie boven, blz. 524), sluit daar in wezen nog altijd bij aan. Weliswaar
keerde Sels, naar Grieks model, de volgorde tussen propositio en invocatio om, maar die beide zelf
bleven Vergiliaans (‘voornemen des Dichters’ en een bede om hulp).
In de vertaling van Johann Heinrich Voß: ‘Sage mir, Muse, die Thaten des vielgewanderten Mannes, //
Welcher so weit geirrt, nach der heiligen Troja Zerstörung’.
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De bijzonderheid, dat de Bataafse verzetsheld niet door staatzucht gedreven werd en zich
enkel liet leiden door ‘'t welzyn van den staat’, vindt geen steun in de Historiae van Tacitus.
Volgens deze jongere tijdgenoot was het Civilis wel degelijk te doen om eigen aanzien en
macht. Van Steenwijk ziet hem echter als prototype van Willem van Oranje, en tekent daarom
zijn held naar het karakter van deze laatste.

§ 4. Inhouds-overzicht
Ook in het geval van de Klaudius Civilis verdient het aanbeveling, het inhoudsoverzicht te
doen voorafgaan aan de opgave van de bronnen in stede van andersom. Het komt de
duidelijkheid ten goede, wanneer de lezer bij de bespreking van die laatste in grote lijnen
het verloop van de betrokken geschiedenis al voor ogen heeft; bovendien wordt het verwijzen
naar bepaalde episodes die de werkwijze van de dichter illustreren, daardoor vergemakkelijkt.
Ik heb mij dan ook naar deze wenselijkheid gevoegd.
In het algemeen heeft Van Steenwijk zich gehouden aan de historische feiten. Een
uitvoerige inhouds-weergave van zijn werk zou dus ongeveer neerkomen op een geschiedenis
van de Bataafse opstand. Om dit te vermijden ben ik in mijn overzicht ten aanzien van de
oorlogs-handelingen zo beknopt mogelijk geweest, soms zelfs tot het gebruik van telegramstijl
toe. Het was er mij slechts om te doen, dat de gang van het epos kan worden gevolgd.
De dichter heeft uiteraard de feitelijke gegevens uit zijn bronnen op tal van punten
uitgewerkt, en ze bovendien ‘aangekleed’ met anecdotische bijzonderheden die nogal eens
betrekking hebben op de Bataafse riten en folklore. Daarnaast heeft hij echter ook enkele
malen vindingen van een meer zelfstandig karakter ingelast. In mijn overzicht heb ik op de
voornaamste van deze ‘eigen’ passages de aandacht gevestigd door te cursiveren wat
daarop betrekking heeft.

Eerste zang (544 regels; blz. 1-23): Na het hierboven besproken Homerische exordium
begint de narratio met een descriptio loci over het eiland der Batavieren en zijn bewoners,
die steeds wreder door de Romeinen worden onderdrukt. Dat laatste wordt het uitgangspunt
12
voor de handeling. Ter rustige bezinning op de situatie heeft Civilis zich ‘uit zynen burg’
teruggetrokken in de afgelegen duinhut van een aanzienlijke oude Kaninefaat, Volkaart;
moet hij al dan niet een oorlog tegen Rome wagen? In de tweede nacht verschijnt de Vrijheid
in zijn droom om hem tot de strijd aan te zetten, en dan aarzelt hij niet meer. Hij onthult zijn
plan aan Volkaart en de jonge Brinio - ‘Een' stout' Kaninefaat, uit edel bloed gesproten’ (blz.
8) -, die hem enthousiast hun steun toezeggen. Alleen wil Brinio graag nog eens precies
horen, wat Rome aan de Batavieren en Kaninefaten heeft misdaan. Civilis vertelt dat uitvoerig.
Het eervolle bondgenootschap met Julius Caesar - vrijwillige krijgsdienst, zonder bezetting
van het eiland en zonder belastingen - werd al door Augustus geschonden, en onder diens
opvolgers is het steeds erger geworden, totdat nu onder Vitellius de uitbuiting en willekeur
een hoogtepunt hebben bereikt. Maar Vitellius wordt bedreigd door Vespasianus, die als
tegenkeizer is uitgeroepen, en van die verdeeldheid bij de vijand moet gebruik worden
gemaakt: ‘'t Is nu de tyd om ons van 't vreemde juk t'ontslaan’ (blz. 21). - Dan neemt de held
afscheid om terug te keren naar zijn ‘burg’.

12

Wij moeten hier wel denken aan: versterkte hoeve.
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Tweede zang (528 regels; blz. 24-46): Dicht bij huis ontmoet Civilis zijn vrouw Vredegond,
die hem tegemoet is gelopen. Onder het teruggaan vertelt hij haar van zijn plan en zijn
kansen. Hij kan in de strijd tegen Vitellius rekenen op de steun van enkele
Vespasiaans-gezinde Romeinen en zal zich dus voordoen als aanhanger van de tegenkeizer:
13
‘Men stryde in schyn voor Rome, in ernst voor 't oud verbond’ (blz. 29). - Nog dezelfde dag
roept de held de Batavieren voor een plechtige samenkomst op; ‘de groote en kleene
14
Friezen’ (blz. 32) worden op de hoogte gebracht van wat er te gebeuren staat, en ook
Vellede, ‘de hoogste priesteres van al 't Germaansche volk’ (blz. 33), krijgt bericht. Nachtelijke maaltijd en raadsvergadering van de Batavieren in het heilig woud van Wodan.
Oproep van Civilis tot de strijd tegen de Romeinen. Algemene instemming. Hij wordt
uitgeroepen tot koning en als hertog voor de komende veldtocht op het schild geheven.
Boden worden uitgezonden naar de Kaninefaten en de Friezen.
Derde zang (576 regels; blz. 47-72): Onmiddellijk komen die in actie! De ‘kleene Fries’
overrompelt het Huis te Britten, Brinio de legerplaats Roomburg. De kleine Romeinse
bezettingen trekken terug naar het Oosten van het eiland; zoetelaars en kooplieden worden
gedood of verjaagd. Slechts met grote moeite lukt het Civilis de Batavieren nog even buiten
de strijd te houden. Hij wil voorkomen, dat de Romeinen de situatie als ernstig genoeg gaan
beschouwen om hun legermacht samen te trekken; verspreid over de verschillende
garnizoenen kan deze gemakkelijker worden overvallen en uitgeschakeld. - Intussen worden
buiten zijn burg Vredegond en haar negenjarige oudste zoon Bato door een groep vluchtende
zoetelaars overvallen en weggevoerd.
15

Vierde zang (644 regels; blz. 73-100): Slag bij Arenacum. De Romeinen steunen op hun
16
legerplaats en een oorlogsvloot van 24 schepen op de Rijn. Maar een groep Tongeren
loopt naar Civilis over, de schepen worden door hun Bataafse roeiers overmeesterd,
Arenacum valt. Grootmoedigheid van Civilis tegenover de Gallische hulptroepen onder zijn
verslagen vijanden: zij worden naar keuze vrijgelaten of in dienst genomen. - Dank- en
offerfeest, in afwachting van de steun uit Germanië, die na deze overwinning zeker komen
zal. - Civilis ontvangt een gesmokkelde brief van Vredegond: zij en Bato zijn in goede
welstand ‘in Agrippynes veste’ (Keulen), maar... gevangen!
Vijfde zang (592 regels; blz. 101-125): Uit Keulen wordt een Romeinse troepenmacht tegen
Civilis uitgezonden, maar - door toedoen van een Vespasiaans-gezinde bevelhebber - een
te kleine. Bovendien behoort daartoe een afdeling Bataafse ruiters onder Claudius Labeo,
die van plan zijn over te lopen. - In de slag, ‘een' marsch van 't eiland af’ (blz. 107), doen zij
dat ook. De overige hulptroepen van de Romeinen slaan op de vlucht; met moeite weten
de weinige legionairs zich in Castra

13
14

15
16

Nl. het bondgenootschap, zoals dat met Caesar gesloten was, waarbij de Batavieren hun vrijheid behielden.
Tacitus maakt onderscheid tussen de Frisii maiores en de Frisii minores. Overeenkomstig de opvatting
van Wagenaar situeert Van Steenwijk de eersten in Friesland en Groningen, de laatsten - als onmiddellijke
naburen - ten Noorden van de Rijnmonding bij Katwijk, in Holland en West-Friesland.
Niet Arnhem, zegt Wagenaar; waarschijnlijk een sterkte in de Over-Betuwe, ter hoogte van Elst, maar
aan de Rijn.
Tongeren: Tungri, een Germaanse stam die zich tussen Schelde en Maas gevestigd had en wier naam
voortleeft in die van de stad.
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Vetera (Xanten) te redden. - Maar de eerzucht van Labeo bedreigt Civilis. Hij bereidt een
coup voor, om deze als hertog te vervangen. Met vrouw en zoon in Romeinse gevangenschap
- zo strooit hij uit - is Civilis niet te vertrouwen; om hen te redden zou hij verraad kunnen
plegen! Een algemene muiterij dreigt; Labeo wordt door zijn aanhangers op het schild
geheven. Slechts met moeite kan Civilis door zijn overwicht en overredingskracht de zaak
nog redden. Terwille van zijn hulp in de laatste slag wordt Labeo niet terechtgesteld, maar
bij de ‘grote Friezen’ gevangen gezet, veilig ver weg. - De macht van Civilis wordt aanzienlijk
versterkt door een aantal Bataafse en Kaninefaatse keurbenden, die zich uit Mainz bij hun
stamgenoten komen voegen, na heengebroken te zijn door de Romeinse troepen die hen
wilden tegenhouden.

Zesde zang (616 regels; blz. 126-151): In Italië wordt Vitellius definitief verslagen. Van Civilis
wordt nu verwacht, dat hij zijn verzet zal staken: Vespasianus heeft immers overwonnen.
Maar de hertog weigert; hij wil de nieuwe keizer slechts als bondgenoot erkennen, niet als
meester. - Tot tweemaal toe bestormt hij Castra Vetera; tevergeefs. Dan besluit hij tot beleg
en uithongering van de sterkte. - Gevechten met een Romeins ontzettingsleger. Het paard
van Civilis wordt dodelijk getroffen: ‘het stort in 't bloedig zand, // En, met dit moedig dier,
de hoop van 't vaderland’ (blz. 151).
Zevende zang (544 regels; blz. 152-174): Civilis is ernstig aan het hoofd gewond. De
Batavieren trekken terug en de Romeinen legeren zich bij het ontzette Vetera. - Ziekte,
verzorging, genezing van Civilis, zij het met verlies van één oog. - Nieuw beleg van Castra
Vetera. Nieuwe gevechten met Romeinse ontzettingstroepen, waarbij Civilis profiteert van
onrust en muiterij bij de vijand.
Achtste zang (564 regels; blz. 175-198): Het succes van de Batavieren werkt aanstekelijk
17
op de Gallische stammen in de buurt. De ‘Trierenaars’ Julius Classicus en Julius Tutor
beramen de stichting van een eigen Gallisch rijk; er komt samenwerking met Civilis. Hun
afval betekent het einde van de Romeinse macht aan de Rijn. Van het leger, dat Castra
Vetera moet ontzetten, blijft niets over; de bevelhebber wordt vermoord, de legioen-soldaten
treden in Gallische dienst! Nu capituleert ook Vetera; de bezetting zweert eveneens trouw
aan de Galliërs, en hun hoofdman - die dat weigert - wordt als krijgsbuit naar Vellede
gezonden. - Maar de Romeinen breken hun eed en vallen in de nacht de Friezen aan, die
hen naar het kamp van de Galliërs geleiden. De Friezen weten echter de overhand te
behouden en doden het overgrote deel van de eedbreukigen. - Dankfeest in het legerkamp
van de Batavieren. Civilis offert volgens gelofte aan Wodan ‘Zyn blond en krullend haar, de
pronk van 't vorstlyk hoofd’ (blz. 197).
Negende zang (648 regels; blz. 199-226): Castra Vetera wordt gesloopt en verbrand.
Classicus maakt zich meester van Keulen; zo komen de vrouw en zoon van Civilis weer vrij.
Blijde hereniging. - Jaloers op de voorspoed en macht van de Keulenaren eisen hun naburen
18
ontmanteling van de vesting. ‘De bouwstad aan den Ryn’ (blz. 215) wijst Civilis en Vellede
als bemiddelaars aan. De laatste beslist dat de muren blijven en Keulen drie gijzelaars zal
krijgen: de vrouw en oudste zuster (Adelgond)

17
18

Trierenaars: zo noemt Van Steenwijk de Treviri, naar de latere naam van hun hoofdstad.
bouwstad: Hooft's vertaling van colonia (WNT III, 802), die ook door Wagenaar wordt gebruikt. Hier wordt
er dus Colonia (Agrippina) mee aangeduid: Keulen.
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van Civilis en de dochter van Julius Classicus. Met smart berust de held in de nieuwe
scheiding. - Claudius Labeo is uit zijn gevangenschap ontsnapt en steunt nu de Romeinen.
Hij wordt in Tongerland door Civilis verslagen, maar ontkomt.

Tiende zang (560 regels; blz. 227-250): De held zet de achtervolging voort, tot hij Labeo
gevangen heeft. Deze wordt berecht en als verrader aan Wodan geofferd. - Maar nu keert
de kans. In Gallië mislukt de opstand van een bondgenoot. Classicus en Tutor hebben in
de roes van hun overwinning verzuimd de Alpen-passen te bezetten. Daardoor kan een
sterk Romeins leger onder Cerialis uit Italië in Opper-Germanië binnenvallen; Civilis'
verromeinste oomzegger Julius Briganticus is er ook bij. Tutor wordt teruggeslagen. Mainz
en Triër vallen; de in bondgenootschap aangenomen Romeinse legioen-soldaten laten de
Galliërs in de steek. Uit het Noorden komt Civilis zijn vrienden te hulp. Hij dringt op uitstel
van de strijd aan, tot er versterking uit Germanië gekomen is. Tevergeefs; hij wordt overstemd.
Elfde zang (488 regels; blz. 251-271): Galliërs en Bataven overvallen Triër. Aanvankelijk
met veel succes. Maar met stugge moed weet Cerialis zijn nederlaag om te zetten in een
overwinning. De Keulenaars laten hun bondgenoten in de steek en kiezen verraderlijk de
vlucht. Terugtocht; verwoesting van het legerkamp door Cerialis. - Na hun verraad willen de
Keulse troepen weer aansluiting van hun stad bij de Romeinen. Een afdeling Chauci
(Oost-Friezen), die zich binnen de muren bevindt, wordt omgebracht; de vrouwelijke gijzelaars
worden bedreigd. Een lid van de Raad weet haar leven te redden door het voor te stellen
alsof zij aan de Romeinen zullen worden uitgeleverd, maar met de bedoeling ze naar Civilis
te zenden.
Twaalfde zang (572 regels; blz. 272-295): Verraad doet de redding van de vrouwen mislukken;
zij blijven in Keulen gevangen. Civilis valt de stad aan, maar moet op nadering van de
Romeinen de bestorming afbreken en terugtrekken. - De Hoop vertroost hem, door hem
een vrij Batavië voor te houden. - Een plan van de Romeinen met hun ‘Britse vloot’ in de
duinen van de Kaninefaten te landen wordt door de tijdig teruggekeerde Brinio verijdeld. Civilis heeft zich bij de resten van Castra Vetera verschanst, en door een dam in de Rijn het
terrein tussen zijn leger en de Romeinen onder water laten lopen. In dat drassige gebied
hebben de Bataven de overhand, maar tot een grote strijd komt het niet. - In de nacht maakt
Staatzucht zich meester van het hart van een jonge Bataaf: hij besluit tot verraad. - 's Morgens
begint Civilis door het water heen een grote aanval, met aanvankelijk succes. Maar dan
meldt de verrader zich bij Cerialis.
Dertiende zang (560 regels; blz. 296-319): Hij biedt aan om ‘verre van den Ryn’ (blz. 296)
een troep ruiters tot in de rug van Civilis' leger te brengen. Cerialis grijpt zijn kans; het bevel
over de ruiters krijgt Julius Briganticus! De opzet lukt. Terwijl hij aan de winnende hand is,
wordt Civilis plotseling in de rug aangevallen. Terugtocht. Noodweer. Verwarring. - Oppidum
19
Batavorum wordt ontruimd en vernield. Civilis wijkt terug over de Waal. Maar ook de
Romeinen weten over de rivier te komen, zodat de terugtocht moet worden voortgezet. Het
Oostelijk deel van het eiland wordt opgegeven, het middendeel door het doorsteken van de
dijk van Drusus

19

Oppidum Batavorum: Wagenaar heeft een voorkeur voor de identificatie daarvan met het huidige
Batenburg, aan de Maas, al sluit hij Nijmegen niet uit. Van Steenwijk heeft blijkbaar voor Batenburg
gekozen.
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onder water gezet; leger en bevolking wijken naar het Westen, tegen de duinen aan. Daar
wil Civilis wachten, tot winter, hoogwater en voedseltekort de Romeinen stormrijp maken.
Maar in hun nood hebben de zijnen geen geduld; zij dwingen hem tot actie. - In vier groepen
wordt een gelijktijdige aanval gewaagd op de vier voornaamste legerplaatsen van de
Romeinen op het eiland. Slechts één daarvan heeft werkelijk succes: die van Civilis op
20
Vada.

Veertiende zang (596 regels; blz. 320-344): Daar is het Civilis gelukt de wallen te veroveren,
ondanks de felle tegenstand van zijn oomzegger Briganticus. Deze sneuvelt, de bezetting
wordt over de kling gejaagd. Maar Cerialis - die vanwege een amourette niet op zijn post
was - overvalt met een ruiterbende de Bataven, voordat zij zich over de Rijn in veiligheid
hebben kunnen brengen. Met moeite ontkomen zij. - De aanvalsgroepen, die door Classicus
en Tutor werden geleid, gaan echter ten onder: de ene door zorgeloosheid, de andere door
verraad. De twee aanvoerders ontsnappen, verwijten elkaar de nederlaag en Classicus
doodt zowel Tutor als zichzelf. - Adempauze na de zware verliezen aan weerszijden. Civilis
maakt daarvan gebruik om een vloot op te bouwen.
Vijftiende zang (524 regels; blz. 345-366): Als Cerialis terugkeert van een inspectietocht
naar Bonn, wordt zijn vloot bij de monding van de Lippe overvallen. Drie schepen gaan
verloren, waaronder de hoofdgalei: hij ontkomt slechts doordat hij zich vanwege een
amourette niet op zijn schip bevond. - Civilis versterkt en oefent zijn vloot. Cerialis rust de
zijne uit en vaart daarmee naar de samenvloeiing van Maas en Waal. Dat brengt hem achter
de ‘waterlinie’ van de Batavieren! Civilis laat nu ook het laatste deel van het eiland ontruimen;
de bevolking wordt ten Noorden van de Rijn bij de Marezathen in veiligheid gebracht. - De
beide vloten passeren elkaar tweemaal op afstand; geen van de aanvoerders durft een
beslissende strijd aan. - Civilis wijkt over de Noordzee uit naar de Marezathen; Cerialis bezet
en plundert het opgegeven eiland. - De herfst- en winterregens, die het onder water doen
lopen, brengen de Romeinen in een noodsituatie. Maar de evacuatie heeft ook de moed
van de Batavieren gebroken, en Civilis ‘wanhoopt eindlyk meê’ (blz. 366).
Zestiende zang (676 regels; blz. 367-395): Cerialis probeert de over-Rijnse Germanen te
doen afzien van hulp aan Civilis, en ook de Batavieren en Kaninefaten tegen hem op te
zetten. Met succes. Tweedracht onder Civilis' eigen volk; bedreiging van zijn leven. Maar
hij weet het vertrouwen te herwinnen door onderhandelingen met Cerialis te beloven.
Pathetische verzoening met de zijnen. - Het beroemde gesprek op de afgebroken brug over
21
de Nabalia. Cerialis eist overgave, en dreigt Civilis met het lot van diens vrouw en zuster.
Deze breekt de onderhandelingen af. - De volgende morgen: nieuwe bespreking. Ondanks
nieuwe bedreiging van de twee vrouwen blijft Civilis onderwerping afwijzen. En Cerialis durft
het in de winter niet op nieuwe strijd te laten aankomen. ‘Gelyk een waar Romein’ (blz. 389)
hangt hij tenslotte de huik naar de wind. Hij stemt toe in hernieuwing van het oorspronkelijke
bondgenootschap, zonder schatting, zonder garnizoenen op het eiland; de twee ge-

20
21

Vada: Wagenaar denkt even aan Wageningen, maar dan binnen het eiland, op de linkeroever van de
Rijn.
Nabalia: Van Steenwijk identificeert deze rivier met de Gelderse IJsel. - In tegenstelling tot de voorstelling
op alle desbetreffende platen laat hij de beide partijen daar ‘te paard’ (blz. 380) tegenover elkaar staan.
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vangen vrouwen komen vrij. Op de twee brughelften wordt door de priesters het offervuur
ontstoken voor de eed van vrede:
De beide helden, met hun oorlogsgrooten, zweeren;
22
De Rynschen , boven 't vuur, met saamgevoegde speren;
De Roomschen, knielend', met de hand aan 't outer: dus
Herstelt men 't vreêverbond van Roomschen Julius.
(blz. 391)

§ 5. De bronnen
Voor de geschiedenis van de Batavieren-opstand tegen de Romeinen in de jaren 69 en 70
beschikken wij slechts over één enkele bron: Tacitus. In de boeken IV en V van diens
Historiae neemt deze opstand een belangrijke, zo niet dominerende plaats in. Weliswaar
geeft Tacitus daarvan geen doorlopend verslag - hij schrijft tenslotte een kroniek en
onderbreekt dus meermalen zijn verhaal om te vertellen wat er ter zelfder tijd in Rome of
elders aan belangrijks gebeurde -, maar uit de nadruk, waarmee hij er telkens toe terugkeert,
valt op te maken hoezeer hij in die opstand een belangrijk (en gevaarlijk!) stuk Romeinse
geschiedenis heeft gezien. Natuurlijk worden de feiten verteld en geïnterpreteerd vanuit de
Romeinse gezichtshoek, maar in het algemeen kan men zeker niet zeggen dat daaruit een
ongunstig beeld van Civilis naar voren komt; vooral diens leiders- en veldheersgaven komen
goed tot hun recht. Helaas is het slot van Tacitus' relaas niet bewaard gebleven. Kort na het
begin van de vredesonderhandelingen tussen Civilis en Cerialis op de afgebroken brug over
de Nabalia breekt zijn verhaal abrupt af, doordat de rest van het manuscript verloren is
gegaan. Het resultaat van die onderhandelingen - herstel van het oorspronkelijke
bondgenootschap - kan echter worden afgeleid uit wat Tacitus in zijn Germania (caput 29)
meedeelt over de status van de Batavieren en hun verhouding tot het imperium aan het
einde van de eerste eeuw.
Bij een ontwikkeld man als Frans van Steenwijk is het vrijwel uitgesloten, dat hij het
gedeelte van de Historiae, waarin de geschiedenis van Claudius Civilis voorkomt, niet in het
Latijn zou hebben gelezen. Bovendien zal hij dat ook wel hebben gekend in de Nederlandse
vertaling van Hooft. Overigens was het sedert 1749, toen het eerste deel van Wagenaar's
Vaderlandsche Historie het licht zag, niet meer nodig voor het verkrijgen van de nodige
kennis omtrent de Batavieren-opstand ad fontes te gaan. Men kon even goed en eigenlijk
zelfs beter bij de Amsterdamse geschiedschrijver terecht. Deze volgt bij zijn weergave van
de feiten de Historiae op de voet, zózeer zelfs dat grote gedeelten van zijn verhaal als een
vertaling van Tacitus kunnen worden beschouwd, zij het dat hij daarbij liever duidelijk dan
letterlijk is. Tegelijkertijd maakt hij echter van Tacitus' verspreide capita een dóórlopende
geschiedenis, zoveel mogelijk los van de Romeinse context en met weglating van
bijzonderheden, die hij uit een oogpunt van vaderlandse historie niet of minder van belang
acht. Zo neemt hij wel de gestileerde samenvattingen over, die Tacitus van Civilis'
redevoeringen geeft, maar niet die van de Romeinse legeraanvoerders. Bovendien voegt
hij van elders kleine wetenswaardigheden toe, en geeft hij de nodige toelichting bij de namen
van stammen of plaatsen, die worden vermeld. Vooral dat laatste blijkt voor de lezer een
uiterst waardevolle steun, doordat het hem een houvast biedt voor het volgen van Civilis'
veldtochten; dat de veronderstellingen van Wagenaar niet altijd houd-

22

Rynschen: bewoners van de Rijn-oevers, (hier voor:) de Batavieren en hun Germaanse bondgenoten.
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baar zijn gebleken, doet daaraan niets af. De betekenis van deze topographische
ophelderingen wordt nog aanzienlijk vermeerderd, doordat ze verwerkt zijn in de openslaande
‘Naauwkeurige Kaart van het oude Nederland en eenige aangrenzende Gewesten’, die
23
tegenover blz. 3 is opgenomen en een snelle oriëntatie mogelijk maakt.
Er kan geen twijfel aan bestaan, dat Van Steenwijk - ook al heeft hij waarschijnlijk de
oorspronkelijke bron wel gekend - bij het schrijven van de Klaudius Civilis toch in de eerste
plaats uitgegaan is van Wagenaar. De zo juist vermelde kaart ligt onmiskenbaar ten grondslag
aan de topographische opvattingen van de dichter. De descriptio loci, waarmee deze zijn
eerste Zang begint, is een klein uittreksel uit het inleidende gedeelte van Wagenaar's boek;
bovendien grijpt Van Steenwijk telkens weer op dat gedeelte terug, wanneer hij aanleiding
vindt over de levenswijze van de Batavieren te spreken. Uiteraard gaan Wagenaar's gegevens
op Tacitus terug, maar de herkomst bij Van Steenwijk is onmiskenbaar doordat hij telkens
woorden en uitdrukkingen letterlijk aan Wagenaar ontleent. En ook verder blijft zijn
afhankelijkheid van de Vaderlandsche Historie voortdurend merkbaar. Ik geef daarvan een
drietal overtuigende voorbeelden:
a. Bij Tacitus is niets te vinden omtrent een Batavieren-vorst, die het oorspronkelijke
bondgenootschap met Julius Caesar gesloten zou hebben. Wagenaar merkt daarover echter
op: ‘Onze oudste Kronyken verhaalen, dat dit verbond, door zekeren Kattenwald, mooglyk
24
eenen der Batavieren, bewerkt werdt’. Van Steenwijk laat in zijn eerste Zang Civilis aan
Brinio en Volkaart vertellen, dat het bondgenootschap tot stand kwam onder ‘Myn stamheer
Kattenwald, der Batavieren koning’ (blz. 15).
b. Over het allereerste begin van de opstand deelt Tacitus slechts mee, dat de Friezen
en Kaninefaten twee winterkwartieren van de Romeinen overvielen (‘duarum cohortium
hiberna’, Historiae IV, 15). Wagenaar voegt daaraan echter de vermoedelijke namen van
die kwartieren toe; bij hem vallen de bondgenoten ‘niet verre van de Noordzee, op de
naastgelegen' twee Romeinsche Winterlegeringen aan, welken men meent in 't Huis te
25
Britten en te Roomburg geweest te zyn’. In de derde Zang van zijn epos neemt Van
Steenwijk deze namen over.
c. Als Civilis op zijn terugtocht vóór de slag bij het verwoeste Castra Vetera de zijnen
toespreekt, zegt hij - doelend op de inundatie, die hij door het leggen van een dam in de
Rijn veroorzaakt heeft - onder meer: ‘cuncta mox prospera et hosti contraria evenisse. quae
provideri astu ducis oportuerit, providisse, campos madentes et ipsis gnaros, paludes hostibus
noxias’ (Hist. V, 17). Wagenaar vertaalt dit als volgt: ‘Thans is u alles meê, en den vyand
tegen geloopen. 't Gene door Hoofdmans list verzorgd moest worden, heb ik verzorgd,
26
verdronken velden, u wel bekend, diepe poelen, schadelyk voor de vyanden’. Hoezeer Van
Steenwijk van Wagenaar uitgaat

23

Ik maakte gebruik van de volgende editie, waarnaar ik verder dus steeds verwijs:
[Jan Wagenaar] Vaderlandsche // Historie, // vervattende de // Geschiedenissen // der nu //
Vereenigde Nederlanden, // inzonderheid die van // Holland, // van de vroegste tyden af: //
Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenk- // stukken samengesteld. // Met
Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. // Eerste Deel, // Beginnende met de aankomst der
Batavieren hier te Lan- // de, en eindigende in het Jaar 800. // Tweede Druk. // vignet // Te
Amsterdam, // By Isaak Tirion. // MDCCLII. // Met Privilegie van de Ed.Gr.Mog. Heeren Staaten
van Holland // en Westfriesland.

24
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26

Vaderlandsche Historie I, 47.
Ibidem, blz. 122. - Ook Lucretia Wilhelmina van Merken noemt in haar [Brief van] Claudius Civilis, aan
Julius Briganticus (blz. 120) deze namen; een aanwijzing dat ook zij waarschijnlijk van Wagenaar uitging.
Ibidem, blz. 171.
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en niet rechtstreeks van Tacitus, blijkt duidelijk uit zijn weergave van deze passage in de
twaalfde Zang:
Thans is u alles meê, en uwen vyand tegen:
Al wat door hoofdmans vlyt, in hoop op hemelzegen,
Verricht kon worden, in dit hachlyk tydgewricht,
ô Vaderlanders! is getrouw door my verricht:
5 Verdronken velden, u bekend, en diepe poelen,
Waarvan uw vyanden het nadeel reeds gevoelen.
(blz. 293)

- Hoe overwegend de betekenis van Wagenaar's eerste deel als bron voor Van Steenwijk
echter ook is geweest, toch vermeldt deze hier en daar bijzonderheden, die daar niet op
teruggaan en die hij dus van elders moet hebben ontleend. In het bijzonder geldt dit voor
zijn voorstelling van de godsdienst der Batavieren en zijn kennis van de namen uit Civilis'
naaste familiekring.
Wat het eerste punt betreft, had de dichter overigens beter gedaan zich ook maar aan
Wagenaar te houden. Wat deze over de godsdienst van de Batavieren (en Germanen)
meedeelt, berust op authentieke bronnen. Van Steenwijk laat deze gegevens echter rusten
en houdt vast aan het hardnekkig misverstand uit zijn tijd, als zou de religieuse praktijk van
de Germanen vrijwel overeengekomen zijn met die van de Galliërs (en Kelten). Ook bij de
eersten veronderstelt hij een priesterschap van druïden, en zo komt hij tot een voorstelling
waarbij naast de opperpriesteres - in Civilis' tijd: Velleda - een ‘geestlykheid’ staat van drie
27
verschillende groepen: druïden, barden en eubagen. Deze driedeling van de Gallische
priesterschap gaat terug op een mededeling bij de laat-Romeinse geschiedschrijver
28
Ammianus Marcellinus (vierde eeuw). Of Van Steenwijk ze rechtstreeks aan Marcellinus
heeft ontleend dan wel door tussenkomst van een meer contemporaine bron, valt niet uit te
maken; het laatste lijkt mij echter het meest waarschijnlijk. Wel sluit hij in zijn omschrijving
van de taakverdeling tussen de drie groepen dicht bij de terminologie van Marcellinus aan,
maar dat kan verklaard worden door een citaat in de tussenliggende bron. In ieder geval
blijkt de gangbaarheid van zijn voorstelling uit het feit, dat wij die precies zo terugvinden bij
Lucretia Wilhelmina van Merken, zowel in haar [Brief van] Claudius Civilis aan Julius
29
Briganticus (blz. 116) als in haar Germanicus.
De herkomst van de namen, die van Steenwijk aan de naaste verwanten van Civilis geeft,
heb ik niet nauwkeurig kunnen vaststellen. Enkele daarvan - die van Civilis' oomzeggers
Verax, Victor en Julius Briganticus - worden door Tacitus vermeld en staan dus historisch
vast. Maar waar heeft de dichter de namen van Civilis' vader (Sievert), moeder (Walburg),
vrouw (Vredegond), zoontjes (Bato en Katmeer), en twee zusters (Adelgond en Heldewijn)
vandaan? Willekeurige bedenksels zijn het blijkbaar niet, want zij komen - met uitzondering
van Katmeer en Adelgond - ook reeds voor in de aan Civilis gewijde literatuur van vóór 1774,
die ik in de eerste paragraaf

27

Klaudius Civilis, vierde zang, blz. 93:

De geestlykheid bestond in drie byzondre scharen
Geachte gryzaarts; in druïden, offeraren;
In barden, zangeren van ware heldendaên;
En in eubagen, die 't natuurnut gade slaan.
28
29

Met het ‘gade slaan van 't natuurnut’ wordt bedoeld: het duiden van de natuur.
Ammianus Marcellinus, Rerum gestarum libri qui supersunt XV, 9,8. In de plaats van ‘eubages’ wordt
tegenwoordig gelezen: euhages.
Zie beneden blz. 760. In de brief wordt het woord ‘Eubagen’ niet genoemd, in de Germanicus wel.
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van dit hoofdstuk heb genoemd. Bij Vondel vinden wij de moeder en één zuster terug:
Walburgh en Heldewijn; bij L.W. van Merken de vader, de vrouw en dezelfde zuster: Sivert
30
Bouwens, Vredegond en Heldewijn; bij Le Francq van Berkhey een van de zoontjes: Bato.
De vraag is nu, of deze namen-overeenkomst toegeschreven moet worden aan de neiging
van de auteurs aan te sluiten bij hun voorgangers, dan wel of zij berusten op een
legendarische traditie; ook een tussen-vorm zou mogelijk zijn. De vanzelfsprekendheid,
waarmee Van Merken in de tweede regel van haar Brief Sivert Bouwens (mèt achternaam!)
als Civilis' vader noemt, wekt het vermoeden dat zij die naam bij haar lezers bekend
veronderstelt of althans verantwoord acht. Maar als dit juist zou zijn en er inderdaad een
soort Civilis-legende bestond, waaraan de bewuste namen geheel of gedeeltelijk ontleend
zijn, heb ik die niet kunnen achterhalen. In de Oude Hollandsche Geschiedenissen ofte
31
Corte Rym-Kroniek van Kasper Wachtendorp (1645), die de legende van Baeto bevat,
komt zij in ieder geval niet voor.

§ 6. De eigen vindingen
Bij het geven van mijn inhouds-overzicht in § 4 heb ik de eigen vindingen van de dichter,
die niet zonder meer als uitwerking of aankleding van de historische gegevens kunnen
worden beschouwd, door cursivering aangegeven. Het is hier nu de plaats om op de
voornaamste daarvan nader in te gaan en vast te stellen, welke bedoeling de dichter ermee
heeft gehad. Daaruit zal dan tevens blijken, wat hun betekenis is voor de structuur van het
geheel.
Zulk een onderzoek is gewenst, omdat de Klaudius Civilis een enigszins ambivalente
indruk maakt. In het algemeen houdt Van Steenwijk zich zó nauwgezet aan de gegevens
uit zijn bronnen, dat zijn werk eerder aan de dichterlijke behandeling van een stuk
geschiedenis - een historie-epos - doet denken dan aan een verbeeldingsepos op historische
grondslag in de trant van de Henriade. Maar op bepaalde punten gaat hij dan ineens geheel
anders te werk en veroorlooft zich eigen bedenksels, die hem ver van zijn bronnen voeren
en daar soms zelfs mee in strijd zijn. Hoe moet het een met het ander in overeenstemming
worden gebracht?
1. Het eerste van deze gevallen betreft de ontvoering van Vredegond en Bato door
32
Romeinse zoetelaars in de derde Zang, wat tot hun gevangenschap in Keulen leidt. Van
dit alles is bij Tacitus niet meer terug te vinden dan de terloopse opmerking dat Civilis Keulen
dankbaar was voor de goede behandeling van zijn zoon, toen deze daar aan het begin van
de opstand in gevangenschap was geraakt; de passage suggereert dat de zoon zich bij het
uitbreken van de vijandelijkheden toevallig in de stad bevond en als represaille tegen zijn
33
vader in hechtenis was genomen. - Het is duidelijk dat deze opmerking de dichter voor
moeilijkheden moet hebben gesteld, en begrijpelijk dat hij daarvoor op zijn eigen manier een
oplossing gezocht heeft. Immers, als een zoon van Civilis bij de verovering van Keulen door
de opstandelingen
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Bij deze auteur blijft de overeenkomst beperkt tot die éne naam. De vrouw van Civilis heet bij hem Civilia
en diens zuster Jula.
Zie Deel I, blz. 485-488.
Zie boven, blz. 712.
Historiae IV, 63: ‘Civilem etiam beneficii memoria flexit, quod filium eius primo rerum motu in colonia
Agrippinensi deprehensum honorata custodia habuerant’. - Wagenaar I, 156: ‘Civilis was ook der weldaad
gedagtig, door de Agrippiners aan zynen Zoon beweezen, die, in den aanvang der beroerten in hunne
stad agterhaald, van hun eerlyk [= eervol] bewaard was’.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

720

de vrijheid herkreeg, waarom wordt er dan verder geen melding van hem gemaakt als
aanvoerder in het leger van zijn vader zoals zijn neven Verax en Victor? Het enige redelijke
antwoord is, dat hij daarvoor te jong was: nog een kind. Maar dan valt ook niet aan te nemen
dat hij alléén in Keulen was; hij moet daar dan wel geweest zijn in gezelschap van zijn
moeder. Deze veronderstelling leidt echter weer tot een nieuwe moeilijkheid. Het is
onaannemelijk dat de vrouw van Civilis en haar zoontje bij het uitbreken van de opstand
‘toevallig’ in Keulen zouden zijn geweest. Natúúrlijk had de leider van die opstand zijn vrouw
niet op het kritieke moment op reis laten gaan, en zeker niet naar een bolwerk van de
Romeinen als Keulen! Maar hoe kwam zij daar dan? De episode van de ontvoering is bedoeld
om dat te verklaren.
Er is evenwel een complicerende factor. Twaalf jaar vóór het verschijnen van de
Klaudius Civilis had Lucretia Wilhelmina van Merken de gevangenschap van
Vredegond en haar zoontje in Keulen ook al vermeld. In zijn brief aan Julius
Briganticus liet zij Civilis schrijven:
Dat vry Vitellius, die steeds in gruwlen leeft,
Zich vleije dat ik zelf hem om den vreê zal smeeken,
34
Nu hy myne Echtgenoote en Zoon gekluisterd heeft.

Was zij op grond van de opmerking bij Tacitus tot eenzelfde conclusie gekomen
als Van Steenwijk? Of heeft deze dit punt aan haar ontleend? Of moeten wij toch
aan een legende over Civilis denken?
35

2. De coup van Labeo tegen Civilis in de vijfde Zang heeft in de Historiae nauwelijks een
basis. Tacitus vermeldt slechts, dat Labeo vanwege een conflict met Civilis naar het gebied
36
van de Friezen werd afgevoerd om moeilijkheden te voorkomen. De eigenlijke strekking
van de - goed gevonden en knap uitgewerkte - episode, die Van Steenwijk daarvan maakte,
lijkt mij het buiten-twijfel-stellen van Labeo's schuld, zodat de mogelijkheid verviel Civilis te
verdenken van het uitschakelen van een persoonlijke tegenstander.
3. Ook met betrekking tot de vermaarde éénogigheid van zijn held wijkt de dichter - aan
37
het begin van de zevende Zang - sterk van Tacitus af. Volgens de Historiae (IV, 13) had
Civilis al vóór de opstand tegen de Romeinen een oog verloren. Maar Van Steenwijk laat
dit pas gebeuren in het gevecht bij Castra Vetera, dat voor de Batavieren een débâcle wordt
doordat Civilis met zijn dodelijk getroffen paard neerstort en zij menen dat hij gesneuveld
of ernstig gewond is. In de Historiae (IV, 34) ten onrechte, maar in het epos met reden. Daar
heeft de held een bloedende hoofdkwetsuur, die hem in levensgevaar doet verkeren. Dat
biedt Van Steenwijk de kans tot het inlassen van een pathetische episode, waarin hij beschrijft
hoe de bewusteloze Civilis door de zijnen uit het strijdgewoel wordt gered, hoe de vrouwen
in het kamp hem verzorgen, hoe hij door ‘Den eersten wigchelaar en wondärts zyner troepen’
(blz. 155) behandeld wordt, en hoe hij tenslotte als uit de dood herrezen zijn taak
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L.W. van Merken, Het nut der tegenspoeden..., blz. 105.
Zie boven, blz. 713.
Historiae IV, 18: ‘Praefectus alae Batavorum Claudius Labeo, oppidano certamine aemulus Civili, ne
interfectus invidiam apud populares vel, si retineretur, semina discordiae praeberet, in Frisios avehitur’.
- Wagenaar I, 127-128: ‘Klaudius Labeo, Overste der overgeloopen' Batavische vleugel, in een burgerlyk
geschil met Civilis geraakt zynde, werdt, op dat hy, omgebragt, geenen haat by zyne Landsluiden, of in
't Leger behouden, geene tweedragt verwekken zou, naar de Friezen weggevoerd’.
Zie boven, blz. 713.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

721

weer hervat - zij het met verlies van één oog. - Anders dan in de beide vorige gevallen is
het hier niet mogelijk met enige waarschijnlijkheid de reden voor deze eigen vinding aan te
geven; er viel geen onduidelijkheid op te lossen of ongewenste conclusie te voorkomen. Wij
kunnen slechts vermoeden, dat deze retouche van de feiten ten doel had het medeleven
met de held te versterken en beter te doen uitkomen, hoezeer de zaak van de vrijheid ook
in letterlijke zin met hem stond of viel.
4. In de achtste Zang wijkt de dichter nogmaals, en in veel sterkere mate, van de
Taciteïsche feiten af. Maar hier kan er aan de reden daarvoor geen twijfel bestaan. Het gaat
namelijk om het feit, dat na de overgave van Castra Vetera de gevangen Romeinen, ondanks
het verdrag en hun eed van trouw aan de Galliërs, toch om het leven worden gebracht.
Volgens Tacitus is hier sprake van woordbreuk en een misdadige moordpartij aan de kant
38
van de Germanen. Dat kwam voor Van Steenwijk uiteraard de vaderlandse eer te na, zodat
hij een geheel andere versie van de gebeurtenissen geeft. Bij hem zijn het de Romeinen
39
die hun woord breken, en hun dood is het gevolg van hun eigen onbetrouwbaarheid.
5. Tenslotte dienen in dit verband nog de dood van Labeo in de tiende, en die van Classicus
40
en Tutor in de veertiende Zang te worden vermeld. In de Historiae verdwijnen deze drie
figuren ongemerkt achter de schermen. Zodra hun actieve rol uitgespeeld is, laat Tacitus
ze los, zonder te vermelden wat er verder van hen geworden is. Blijkbaar had Van Steenwijk
bezwaar tegen dergelijke losse draden in zijn verhaal. Hij rondde daarom met een eigen
vinding af wat door Tacitus opengelaten was. In het geval van Labeo is hij daarin overtuigend
geslaagd: de episode over het einde van Civilis' twee Gallische bondgenoten is echter te
gezocht om aanvaardbaar te mogen heten.
- Uit het bovenstaande komt in de eerste plaats naar voren, dat Van Steenwijk - nu het
niet om een gewijde geschiedenis gaat - zich ten aanzien van zijn stof een grote dichterlijke
vrijheid voorbehoudt, tot verandering van de historische feiten toe. Althans in principe. Want
in de praktijk maakt hij van deze vrijheid een bijzonder spaarzaam gebruik. Op een totaal
van ruim 9000 versregels kunnen deze enkele gevallen, ook als wij ze aanvullen met de
meer secundaire die wij onbesproken hebben gelaten, niet anders dan schaars worden
genoemd.
Bovendien valt uit onze analyse af te leiden, dat voor het merendeel van deze vindingen
zó gemakkelijk kan worden vastgesteld waarom zij nodig of wenselijk waren, dat zij nauwelijks
als spontane verbeeldingen kunnen gelden. Van Steenwijk heeft van de dichterlijke vrijheid
primair gebruik gemaakt om de structuur van zijn epos te verstevigen en de deugdzaamheid
van zijn held te onderstrepen, d.w.z. met
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Historiae IV, 60: ‘Ad quintum fere lapidem coorti Germani incautum agmen adgrediuntur: pugnacissimus
quisque in vestigio, multi palantes occubuere; ceteri retro in castra perfugiunt, querente sane Civile et
increpante Germanos, tamquam fidem per scelus abrumperent. simulata ea fuerint an retinere saevientes
nequiverit, parum adfirmatur. direptis castris faces iniciunt, cunctosque, qui proelio superfuerant, incendium
hausit’. - Wagenaar I, 152-153: ‘Doch als zy omtrent vyf mylen afgelegd hadden, ryzen de Germaanen
schielyk op, en vallen den onverhoedschen hoop aan. De strydbaarsten werden, daar zy stonden, veele
anderen in de vlugt geveld. De overigen snelden te rug naar de legerplaats, die uitgeplonderd en in brand
gesteken werdt; waardoor de elendige Keurbendelingen, die van den stryd overgeschooten waren,
verteerd werden. Civilis beschuldigde, van zyne zyde, de Germaanen, als of zy, uit schelmery, 't gegeven
woord gebroken hadden. Doch of dit geveinsd werk geweest zy, dan of hy de woedenden niet hebbe
konnen wederhouden, blyft onzeker’.
Zie boven, blz. 713.
Zie boven, blz. 714 en 715.
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een praktisch doel. In zijn vrije vindingen overweegt het rationeel element. In
overeenstemming daarmee zijn deze passages - met uitzondering van die over de dood
van Classicus en Tutor - altijd goed gevonden en soms bijzonder knap van opzet, maar
stellen zij teleur in de poëtische uitwerking. Meeslepend worden zij nooit.
Aan het begin van deze paragraaf zijn wij uitgegaan van de vraag, hoe de ambivalentie
van de Klaudius Civilis - enerzijds historie- en anderzijds verbeeldings-epos - moet worden
verklaard. Onze bevindingen rechtvaardigen de veronderstelling, dat Van Steenwijk het
laatste bedoelde, maar bij gebrek aan voldoende verbeeldingskracht en creatief vermogen
in het eerste bleef steken. Zijn talent was niet groot genoeg om hem in staat te stellen de
historie dienstbaar te maken aan de verbeelding, zoals dat Voltaire in de Henriade gelukt
was. Bij hem bleef het andersom.

§ 7. Invloeden
In de Gideon had Frans van Steenwijk een duidelijke poging gewaagd om zich, ondanks de
handicap van zijn Bijbelse onderwerp, zoveel mogelijk naar het voorbeeld van de Henriade
te richten. Men zou dus kunnen verwachten, dat hij in de Klaudius Civilis - die als vaderlands
heldendicht zoveel meer congenialiteit met het epos van Voltaire vertoonde - in nog sterkere
mate hetzelfde had gedaan. Dat is evenwel niet het geval. Natuurlijk zal Van Steenwijk bij
het epopiseren van een nationaal-historische stof in het algeméén wel de voorgang van
Voltaire voor ogen hebben gehad. En als de veronderstelling, waartoe wij aan het einde van
de vorige paragraaf zijn gekomen, juist is, dan mogen wij het stellig dááraan toeschrijven
dat hij zijn werk méér als verbeeldings-epos bedoeld had dan het in feite geworden is. Maar
afgezien van deze algemene tendens is de invloed van Voltaire in de Klaudius Civilis veel
minder geprononceerd geworden dan hij in de Gideon was. Voor zover die invloed zich nog
doet gelden, is dat meer een kwestie van nawerking dan van een directe impuls. Zo blijft de
dichter de onderdelen van zijn epos - naar de ‘chants’ van de Henriade - nog altijd ‘zangen’
noemen, in plaats van de Nederlandse term ‘boeken’ te gebruiken. Ook vindt men nog af
en toe een reminiscens aan de lapidaire wijze van formuleren, die zo kenmerkend is voor
Voltaire; b.v. aan het slot van de eerste Zang, als de held afscheid neemt van Brinio en
Volkaart: ‘Vaart wel. Civilis ryst, omhelst hen, en vertrekt’ (blz. 23).
Die nawerking is echter een bijkomstigheid. Waar het om gaat, is dat er een aanmerkelijke
distantie tussen Van Steenwijk en Voltaire blijkt te zijn ontstaan met betrekking tot de opvatting
van het merveilleux. Het gaat daarbij niet om de aard van dit laatste; waar het Wonderbaarlijke
in Van Steenwijk's epos voorkomt, is het nog steeds hetzelfde merveilleux allégorique als
bij Voltaire. Het onderscheid ligt in de betekenis die dit merveilleux voor hen heeft, en in de
plaats die zij er in hun werk aan toekennen. Voor Voltaire is het een essentieel bestanddeel
van zijn epos; als men het daaruit zou elimineren, blijft er nauwelijks een samenhangend
geheel over. Van Steenwijk daarentegen maakt er slechts een spaarzaam gebruik van; bij
hem is het merveilleux niet veel meer dan een stilistisch ornament, en bij weglating daarvan
zou er in zijn werk dan ook niets wezenlijks veranderen. Instructief is op dit punt vooral de
droom van Civilis in de eerste Zang. Even lijkt het daar, of de dichter op eenzelfde manier
gebruik zal gaan maken van allegorische personificaties als Voltaire. Zoals in de Henriade
‘la Discorde’ de bovennatuurlijke instigator van de handeling was, zo schijnt in de Klaudius
Civilis ‘de Vryheid’ dat te zullen worden, wanneer zij in de droom aan de held verschijnt om
hem aan te zetten tot de strijd tegen de Romeinen. In tegenstelling tot Discorde wordt zij
echter in het epos geen
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centrale figuur, die telkens weer ingrijpt en door haar ingrijpen het verloop van de
gebeurtenissen beïnvloedt. Háár beslissende optreden omvat slechts de 28 regels van de
droomverschijning; dan laat Van Steenwijk haar als specifieke gestalte weer los - hoe
belangrijk het begrip vrijheid in zijn werk verder ook blijft en al komt het daarin zelfs nog wel
eens tot een vluchtige personifiëring van dat begrip. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor
alle andere personificaties, die Van Steenwijk in min of meer merveilleus verband laat
optreden. Hun verschijning blijft altijd terloops en incidenteel; tot een uitgewerkte merveilleuse
episode komt het nergens.
In de eerste plaats dient dit alles ongetwijfeld te worden toegeschreven aan de gewijzigde
41
opvattingen omtrent het gebruik van merveilleux, met name in een historisch epos. Wat
aan het begin van de 18de eeuw zonder bezwaar mogelijk was geweest, werd aan het einde
niet meer aanvaard. Het rationalisme was ook de allegorische personificatie, zodra zij meer
werd dan een stijlfiguur, gaan beschouwen als onverenigbaar met de eis van
waarschijnlijkheid die door het gezond verstand werd gesteld. Van Steenwijk was enerzijds
nog te veel aan het verleden en het model van de Henriade gebonden om helemaal van het
merveilleux afstand te doen - zoals Lucretia Wilhelmina van Merken in haar David gedaan
had, zij het (mede) uit religieuse overwegingen -, maar anderzijds stond hij te veel in zijn
eigen tijd om er meer dan een plichtmatig, als het ware symbolisch, gebruik van te maken.
Deze omstandigheid zal er stellig toe hebben bijgedragen, dat zijn werk vaak eerder het
karakter van een historie- dan van een verbeeldings-epos kreeg. Zijn creatief vermogen was
niet sterk genoeg om hem in staat te stellen een adaequate vervanging te vinden voor het
merveilleux, dat in de Henriade juist bij uitstek de drager van het verbeeldings-element was
geweest.
- H.J. Minderhoud - voor wie ‘invloed’ praktisch samenvalt met ‘ontlening’ - roert in het
hoofdstuk, dat hij in zijn proefschrift over de Henriade in de Nederlandse letterkunde aan
42
de Klaudius Civilis heeft gewijd, geen van de hierboven besproken punten aan. Hij volstaat
met het signaleren van ‘les endroits où Van Steenwijk a imité Voltaire’ (blz. 115). Dat zijn er
naar zijn mening een vijftal:
1. In de eerste Zang speelt de Vrijheid eenzelfde instigerende rol als la Discorde bij Voltaire.
Dat is op zichzelf juist, zoals wij gezien hebben. Maar Minderhoud zwijgt over het verschil
in importantie tussen de beide personificaties, dat groter en typerender is dan hun momentane
overeenkomst.
2. Volkaart, in wiens eenvoudige duinhut Civilis zich teruggetrokken heeft om tot een
beslissing te komen (Eerste Zang), zou een imitatie zijn van de eerwaardige kluizenaar die
op Jersey aan Hendrik IV diens toekomst voorzegt (Chant I). Maar bij Van Steenwijk gaat
het in de eerste plaats om de hut en niet om zijn eigenaar, bij Voltaire daarentegen om de
kluizenaar en niet om zijn hut; bovendien is Volkaart géén profeet en blijft hij volkomen op
de achtergrond. Van imitatie is dan ook geen sprake; hoogstens kan men spreken van een
rapprochement.
3. Hendrik IV vertelt uitvoerig aan koningin Elizabeth wat er aan zijn komst in Engeland
is voorafgegaan (chants II-III); zo doet Civilis aan Brinio en Volkaart het verhaal van de wijze,
waarop de Romeinen de Batavieren geleidelijk van vrije bondgenoten tot slaven hebben
gemaakt (Eerste Zang). Het is echter onzin, daarbij aan navolging te denken. In beide
gevallen gaat het om het verklarende verhaal-achteraf,
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Zie boven, blz. 691-693.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927), blz. 112-117.
Vgl. ook blz. 6.
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dat nodig is na een begin mediis in rebus. De overeenkomst volgt uit de stuctuur van het
Vergiliaanse epos.
4. Om hem tot de moord op koning Hendrik III aan te zetten, verschijnt bij Voltaire le
Fanatisme aan Jacques Clément in de gedaante van de op diens last vermoorde Henri de
Guise (chant V). Zo neemt bij Van Steenwijk Staatzucht de gedaante van Vryheid aan, als
zij in de droom aan Labeo verschijnt om hem tot zijn verraderlijke coup tegen Civilis te
bewegen (vijfde Zang). Maar verschijningen in de gedaante van een ander komen in de
klassieke epiek zó veelvuldig voor, dat deze overeenkomst niet kan gelden als een bewijs
van ontlening.
5. ‘Et pour que l'épisode de Gabrielle ne manque pas, l'auteur intercale un passage où il
43
peint l'amour du général romain pour la “dartle Klaudia”’. Met andere woorden: de
afwezigheid van Cerialis vanwege een amourette bij de grote aanval van de Batavieren in
de veertiende Zang zou beschouwd moeten worden als een ingelaste imitatie van de
plichtverzaking door Hendrik IV onder de betovering van Gabrielle d'Estrées in de Henriade
(chant IX). Maar er is hier geen sprake van een inlas: de amourette van Cerialis wordt in de
44
Historiae (V, 22) uitdrukkelijk vermeld, en Van Steenwijk heeft geen enkele poging gedaan
ze uit te werken tot een liefdes-episode.
Er blijft dus niet zo heel veel van Minderhoud's vijf ontleningen over. Maar toch wel iets;
juist genoeg om de opvatting te bevestigen waarvan wij zijn uitgegaan: dat zich hier niet
zozeer een rechtstreekse invloed doet gelden als wel de nawerking daarvan.

De Geusen
In mijn inleidende paragraaf heb ik de bespreking aangekondigd van twee passages, waaruit
blijkt dat Van Steenwijk gestimuleerd werd door De Geusen of althans Van Haren's
45
vaderlandse ‘epos’ heeft gekend. Het is hier de plaats om mijn toezegging gestand te doen.
De eerste overeenkomst betreft de verhouding tussen de held en zijn echtgenote. In de
tweede Zang stelt Civilis bij zijn terugkeer uit Kaninefaten-land Vredegond op de hoogte van
zijn besluit de ongelijke strijd tegen de Romeinen aan te binden. Haar antwoord luidt:
Ik roem uw grootsch besluit, al dreigt u veel gevaar.
De min heeft ons vereend; wy leven voor elkaêr:
Maar nooit zou Vredegond met u gelukkig leven,
Indien gy vreesde voor het vaderland te sneven.
(blz. 30)

Dat is precies dezelfde reactie als die van Sebastiaan de Lange's vrouw Rosemond in de
22ste Zang (strofe 7) van De Geusen:
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Ibidem, blz. 6.
Wel heeft Van Steenwijk zich de nodige vrijheid met de feiten veroorloofd. Bij Tacitus wordt de amourette
vermeld in verband met Cerialis' afwezigheid op zijn schip bij een overval op zijn vloot nabij de uitmonding
van de Lippe in de Rijn. In zijn vijftiende Zang neemt Van Steenwijk dit uit zijn bron over. Maar tevoren
had hij in de veertiende Zang Cerialis vanwege diezelfde amourette óók al afwezig doen zijn bij de aanval
van Civilis op Vada (zie boven, blz. 715). Dit proleptisch gebruik zal wel toegeschreven moeten worden
aan de wens van de dichter het plichtsverzuim van Cerialis in rechtstreeks verband - en aperte
tegenstelling! - te brengen met de houding van Civilis; bij de overval op de schepen was deze niet
persoonlijk betrokken.
Zie boven, blz. 708.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

725

Sy zeid', ik zal nooit overleeven
ô Waard', ô dierbaar' Echtgenoot,
Den dag die u de dood zou geeven,
Voor 't Vaderland, op Kust of Vloot!
5 Maar 'k wensch het einde van myn dagen
Veel eer, als dat myn oogen zagen
Dat voor gevaar [,] de Lange [,] beefd;
Dat ik verwyt zou moeten hooren,
Dat laffe rust hem kon bekooren,
10 Als 't Vaderland hem nodig heeft!

- De tweede parallellie is nog treffender, omdat zij betrekking heeft op wat men het hart van
De Geusen zou kunnen noemen: de droom van Oranje. In Van Haren's zevende Zang geeft
God aan de Hoop opdracht de Prins, die machteloos en moedeloos op Dillenburg verblijft,
te vertroosten door een blik in de toekomst; en de Hoop gehoorzaamt door hem in de droom
de intocht van Willem IV als erfstadhouder in Amsterdam te doen meebeleven en hem rond
46
te leiden door het kunstkabinet van Nicolaas Witsen. Een dergelijke grootse verbeelding
moet men bij Van Steenwijk niet verwachten. Maar hij neemt wèl het motief over! Als in de
twaalfde Zang de kansen ten ongunste keren en Civilis' vrouw en zuster door het verraad
van Keulen in handen van de Romeinen gevallen zijn, maakt de held een ogenblik van diepe
depressie door. Maar de Hoop vertroost hem met het uitzicht op een blijdere toekomst:
Hy ziet Batavië verlost van 't ryksgeweld,
Zyn vaderlyk gewest in ouden glans hersteld,
Den zegen in zyn land uit alle landen vloeijen,
47
En in geluk en magt de vrye staten groeijen.
(blz. 280)

Het blijft natuurlijk mogelijk zich af te vragen, of deze enkele overeenkomsten - het zijn er
maar twee! - niet ‘toevallig’ zouden kunnen zijn, en op grond daarvan hun bewijskracht voor
invloed van De Geusen op Van Steenwijk in twijfel te trekken. Persoonlijk zie ik voor twijfel
echter geen aanleiding. Daarvoor is naar mijn mening de echo te duidelijk.

§ 8. Evaluatie
Een goed uitgangspunt voor de evaluatie van het epos biedt ons de reactie van de dichter
op een contemporaine beoordeling van zijn werk.
Nog in het jaar van verschijning hadden de Hedendaagsche Vaderlandsche
48
Letteroefeningen een bespreking aan de Klaudius Civilis gewijd. Na te hebben opgemerkt
dat Van Steenwijk ‘deeze tienjaarige geschiedenis, welke in onze oude Vaderlandsche
Historie boven al opmerking verdient’ in alleszins behoorlijke alexandrijnen heeft
‘voorgedraagen’, vervolgt de anonieme beoordelaar:

46
47

48

Zie boven, blz. 671-672.
In de laatste twee regels schemert de Republiek door ‘Batavië’ heen! In vers 3 herkent men eenzelfde
zinspeling op de welvaart door zee- en handelsvaart als in het frontispice van Reinier Vinkeles (zie boven,
blz. 709), en in vers 4 kan men bij ‘de vrye staten’ moeilijk aan iets anders denken dan aan de zeven
verenigde, maar souvereine gewesten.
Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen III, eerste stuk (Amsterdam 1774), blz. 515-518.
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Men schynt, uit de uitvoering, te mogen afneemen, dat onze Dichter niet veel
op heeft met Dichtkundige cieraaden, en de werkingen der verbeeldingskragt;
hy maakt 'er althans zo weinig gebruiks van, dat zyne Zangen maar zeldzaam
geschikt zyn, om die aandoeningen in 't gemoed der Leezers te verwekken,
welken het meerendeel der Dichtkundige Liefhebberen in Poëtische Schriften
hoog waardeeren. (blz. 515)
Wat Van Steenwijk geleverd heeft, zijn tenslotte ‘Geschiedkundige Zangen’ - die overigens
knap in elkaar zitten en ‘by uitstek beantwoorden, aan de Voorschriften eener regelmaatige
Dichtkunde’. Ter illustratie laat de beoordelaar de episode van Civilis' hereniging met vrouw
en zoontje na hun bevrijding door de val van Keulen (negende Zang) volledig afdrukken:
een fragment van 117 regels, dat drie van de vier bladzijden uit de bespreking in beslag
neemt. Zonder enige toevoeging of afsluiting eindigt daarmee het artikel.
Van Steenwijk voelde zich door dit stuk zó gegriefd, dat hij zijn hart luchtte in een
anti-kritiek: Bericht, wegens het beoordeelen van den Klaudius Civilis, in de Hedendaagsche
49
Vaderlandsche Letteroefeningen. Met ironiserende bitterheid richt hij zijn aanval op een
drietal punten:
a. De historische onkunde van zijn ‘keurmeesters’ - Van Steenwijk beschouwt de anonieme
‘schryvers der Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen’ als een collectiviteit en
gebruikt dus een meervoud - komt naar voren in het feit dat zij spreken over een tienjarige
geschiedenis, terwijl volgens Wagenaar ‘de oorlog van Civilis tegen de Romeinen, die myn
onderwerp uitmaakt, niet langer dan één jaar geduurd (heeft)’.
b. Hun onkunde op poëtisch gebied blijkt uit de tegenstrijdigheid van hun uitspraken.
Enerzijds oordelen zij - en hier vat de dichter uitstekend samen waarop hun kritiek neerkomt
- ‘dat ik eene drooge historie in vaerzen heb geschreven’, d.w.z. een rijmkroniek en geen
epos. Anderzijds zijn zij echter van mening dat het werk ‘by uitstek aan de voorschriften
eener regelmaatige dichtkunde’ voldoet, d.w.z. aan de eisen die de poëtica voor het epos
stelt. Maar het een sluit toch het ander uit? Hoe kan het volgen van de regels voor het epos
een rijmkroniek opleveren?
c. De hereniging van Civilis met de zijnen is opzettelijk als illustrerend fragment gekozen
om een ongunstige indruk te wekken. Want natuurlijk vinden de lezers van het artikel daarin
niet de ‘sterke aandoeningen’ die zij in een dichtwerk verwachten. Hoe zou dat mogelijk zijn
in een geïsoleerd fragment, buiten verband met ‘de noodige voorbereidingen’ voor deze
episode in ‘myne vorige zangen’? Dáár werden immers de liefde van Civilis voor Vredegond,
zijn verdriet en zijn onrust om haar verdwijnen uitgebeeld, die het mogelijk maakten zich
zijn blijdschap bij de hereniging voor te stellen!
Met zijn eerste opmerking heeft Van Steenwijk natuurlijk gelijk; de beoordelaar vergiste
zich. Wat het laatste punt betreft, is echter het òngelijk aan de kant van de dichter; het
pathetisch effect van een dichterlijke episode is niet afhankelijk van de ‘voorbereidingen’,
maar berust op de uitwerking. Ik laat deze beide punten verder rusten; zij spreken
genoegzaam voor zichzelf.
Als uitgangspunt voor de evaluatie is het mij te doen om de controverse, die in Van
Steenwijk's tweede opmerking tot uitdrukking komt.

49

Opgenomen in de posthume bundel Gedichten en andere Geschriften van Frans van Steenwyk
(Amsterdam 1789), blz. 133-138. - Waarschijnlijk zal dit Bericht in 1774 of 1775 wel ergens gepubliceerd
zijn; het of en waar zijn mij echter niet bekend. In ons verband doel dit trouwens niet ter zake.
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De verontwaardigde reactie van Frans van Steenwijk laat zich wel begrijpen. Hij was tenslotte
een van de vooraanstaande letterkundigen uit zijn tijd: leerling en vriend van Huydecoper,
voortzetter van diens klassicistische school, auteur van de Gideon en van de succesvolle
tragedie Ada van Holland! En uitgerekend hij kreeg te horen dat het werk, waarmee hij het
vaderlandse heldendicht in onze literatuur had willen introduceren, niet meer was geworden
dan een berijmde kroniek! Dat kon eenvoudig niet waar zijn! Daarvoor kende hij de regels
voor het epos te goed en had hij zich - zoals in de beoordeling trouwens werd erkend - te
nauwkeurig daaraan gehouden! Noch tegen de opzet noch tegen de uitbouw van de Klaudius
Civilis viel er iets steekhoudends in te brengen. Het epos begon mediis in rebus, in zoverre
het niet uitging van de aanleiding tot de opstand, maar van het besluit daartoe; de aanleiding
kwam ter sprake in een verhaal-achteraf. De historische feiten waren met zorg aangekleed
en uitgewerkt, zoveel mogelijk op basis van een authentieke folklore. Bovendien waren
daaraan de nodige vrije vindingen toegevoegd, om het verhaal tot een goed samenhangend
en afgerond geheel te maken. Ook de vereiste afwisseling van oorlogshandelingen met
liefdes-episoden ontbrak niet, al ging het daarbij vrijwel steeds om liefde binnen het huwelijk.
Dat alles kon toch niet resulteren in een kroniek?
Het is allemaal waar. En toch hebben Van Steenwijk's ‘keurmeesters’ gelijk. De Klaudius
Civilis doet inderdaad te vaak en te veel aan een historische kroniek denken om als epos
te kunnen voldoen. Als oorzaak daarvan zie ik niet in de eerste plaats het tekort aan
50
verbeeldingskracht en creatief vermogen bij de dichter, waartoe wij hebben geconcludeerd.
Natuurlijk draagt dit er wel toe bij, maar uit het feit dat óók de eigen vindingen een
kroniekmatige indruk maken, blijkt dat het niet primair is. De eigenlijke - en nog fnuikender
- causa mali is een alles-overheersende verstandelijkheid, die geen plaats laat voor
emotionele betrokkenheid.
Wat er in de Klaudius Civilis te waarderen valt - en dat is desondanks heel wat! - ligt steeds
op het vlak van kennis, structuur, ambachtelijkheid, en nooit op dat van fantasie,
bewogenheid, intuïtie. Het gevolg daarvan is, dat de gebeurtenissen niet werkelijk tot leven
komen. Of het nu gaat om historische feiten, om de aankleding daarvan, of om de eigen
vindingen van de dichter - het wordt alles op eenzelfde zakelijke wijze ‘vermeld’ in plaats
van ‘beleefd’. Daardoor blijft voor de lezer alles te abstract en te veel op een afstand om er
zich bij betrokken te voelen. In plaats van meegesleept te worden door de gang der
gebeurtenissen, laat hij ze onbewogen de een na de ander aan zich voorbijtrekken, hoe
51
imponerend of aangrijpend zij op zichzelf ook mogen zijn.
Door deze onbewogen en nivellerende zakelijkheid - die overigens de rhetoriek van een
conventionele dichtertaal niet uitsluit - zijn er in Van Steenwijk's epos keer op keer poëtische
kansen verloren gegaan. Zo had de (historische) nachtelijke samenkomst in het heilige bos,
waar Civilis de Batavieren oproept tot oorlog tegen de Romeinen, een indrukwekkend
hoogtepunt kunnen en moeten zijn, zowel wat de ambiance als wat de rede betreft. Maar
ondanks de aankleding met een aantal oudheidkundige wetenswaardigheden blijft de
beschrijving van deze samenkomst even kleurloos als vlak, en is de weergave van de rede
niet meer dan een uitbreidende versificatie van de inhoud bij Tacitus. - Even weinig
meeslepend is de - ditmaal
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Zie boven, blz. 722 en 723.
Uit het derde bezwaar van de dichter tegen de bespreking van zijn werk blijkt, dat hij dit vanuit zijn rationele
instelling anders zag en de betrokkenheid van zijn lezers uitsluitend afhankelijk stelde van hun kennis
omtrent de feiten en omstandigheden.
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fictieve - episode, waarin Civilis met zijn vrouw en zoontje herenigd wordt na hun bevrijding
uit Keulse gevangenschap.
Het zou niet moeilijk zijn, nog meer van dergelijke passages aan te wijzen. In plaats
daarvan geef ik echter liever een klein, maar tekenend voorbeeld. Het gaat hier om een
eigen vinding van de dichter met betrekking tot de onderhandelingen op de afgebroken brug
over de Nabalia, na het punt waar het handschrift van de Historiae ophoudt. Gezien de harde
houding, die Cerialis op de eerste dag van het overleg had aangenomen, heeft Civilis met
de zijnen afgesproken hoe zij de Romeinen duidelijk zullen maken, dat capitulatie voor hen
uitgesloten is. Als dan op de tweede dag Cerialis opnieuw zijn eisen stelt en opnieuw Civilis
dreigt met het lot van diens gevangen vrouw en zuster, geeft de held tenslotte het afgesproken
teken. Als één man trekt daarop heel de aanzienlijke Bataafse ruitermacht op de éne
rivieroever - op de andere staan de Romeinen - het zwaard uit de schede. De armen gaan
omhoog, de lemmers blinken, uit één mond klinkt de roep Cerialis tegen: ‘Vrijheid of oorlog!’
Dat is een prachtige vondst van de dichter! Maar helaas heeft hij er geen gebruik van weten
te maken en blijft er bij de uitwerking nauwelijks iets van over:
Hy zwygt, en wenkt; men weet wat deze wenk beduid.
Fluks rukt zyn gantsche magt het lemmer uit de schede,
En roept eenparig uit: De vryheid, of geen vrede!
(blz. 388)

Het onvermijdelijk gevolg van deze machteloze regels is, dat de lezers het toegeven van
Cerialis niet onmiddellijk interpreteren als het logisch gevolg van de Bataafse demonstratie.
Bij zóveel vastberadenheid had het voor hem geen zin meer, nog te trachten met
dreigementen iets te bereiken - vooral nu hij zelf eigenlijk niet in staat was de oorlog voort
te zetten.

§ 9. Besluit
Ook bij de Klaudius Civilis moeten wij onderscheid maken tussen zijn literaire en
literair-historische betekenis.
Uit literair oogpunt is het epos geen werk, dat bijzondere aandacht verdient. Het is
ongetwijfeld met veel zorg en vakmanschap geschreven, en getuigt telkens weer van de
theoretische en technische bedrevenheid van zijn auteur. Maar de uitwerking is - ook voor
een klassicistisch dichtstuk - te zakelijk-rationeel dan dat het geheel tot leven komt. In
overeenstemming daarmee berust Van Steenwijk's alexandrijn - zoals wij ook bij zijn Gideon
52
al hebben opgemerkt - grotendeels op vaardigheid en vernuft, terwijl het zowel bewogenheid
mist als beeldende kracht.
Literair-historisch markeert de Klaudius Civilis echter een belangrijk moment in de
geschiedenis van het Nederlandse epos. Na het revolutionaire élan bij Van Haren en de
aarzelende inzet bij Van der Vliet komt het vaderlandse heldendicht hier voor het eerst
volledig en volwaardig tot gestalte. En daarmee is een nieuw sub-genre tot ontwikkeling
gekomen, dat in de volgende jaren veelvuldig genoeg wordt beoefend om de suprematie
53
van het Bijbelse epos te doorbreken, en dat tot in de 19de eeuw de voornaamste exponent
blijft van een vertraagde profane epiek.

52
53

Zie boven, blz. 454.
Althans wat de beoefening van het oorspronkelijke Bijbel-epos betreft. De vertalingen van Geßner's Der
Tod Abels, Klopstock's Der Messias en Milton's Paradise lost uit de jaren na 1780 laat ik daarbij buiten
beschouwing.
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In cultureel opzicht is verder van belang, dat de bespreking van het werk in de
Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen illustreert hoezeer de Klaudius Civilis op
de overgang staat van klassicisme naar prae-romantiek. De beoordelaar heeft nog wel
waardering voor wat men het klassicistische aspect van het epos zou kunnen noemen: het
voldoen ‘aan de Voorschriften eener regelmaatige Dichtkunde’ en de ‘vloeibaare verzen,
die alleszins in eene zuivere taal geschreeven zyn’. Maar hij acht dit niet meer voldoende,
omdat er bij de lezers geen ‘aandoeningen’ worden ‘verwekt’. De nieuwe hang naar
gevoeligheid, die overal in de lucht hangt, is ook hem blijkbaar niet vreemd.
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Hoofdstuk XXXVI
De Lusiade in het Nederlands
1777
§ 1. Inleiding
1

Mijn bespreking van Camões' Os Lusiadas in het eerste deel van deze studie eindigde met
de opmerking, dat dit meesterlijke epos, ondanks het feit dat het negen jaar vóór Tasso's
Gerusalemme liberata het licht zag en in geen enkel opzicht daarvoor onderdoet - eerder
het tegendeel -, voor de ontwikkeling van het Renaissancistisch-klassicistische epos in
West-Europa vrijwel geen betekenis heeft gehad. Ik heb daarvoor verschillende oorzaken
genoemd, waarvan de voornaamste zijn: de betrekkelijke onbekendheid van het Portugees
in literaire kringen, het uitgesproken nationale karakter van het epos, en zijn afwijken van
de later aanvaarde Tassoniaanse regels voor het genre, met name wat betreft de vermenging
van klassiekmythologische en Christelijke motieven.
Een goede illustratie daarvan levert Frankrijk. In dit land, dat in het algemeen vooropging
bij het vertalen van belangrijke buitenlandse literatuur uit verleden en heden, zag de eerste
vertaling van de Lusiade pas diep in de 18de eeuw het licht. Zij verscheen in 1735 en was
het werk van de literator en vertaler Louis-Adrien Duperron de Castera (1705-1752), resident
van Frankrijk in Polen. Deze eersteling werd echter al spoedig volkomen verdrongen door
een nieuwe en betere overzetting, die in 1776 te Parijs anoniem van de pers kwam en tot
halverwege de volgende eeuw de Franse vertaling van Camões' epos zou blijven.
In de Republiek werd ook op dit punt het Franse voorbeeld, zij het met enige vertraging,
trouw gevolgd. De vertaling van Duperron de Castera heeft hier namelijk geen sporen
nagelaten, tenzij men met Stakenburg de invloed, die van Camões' werk op De Geusen van
Onno Zwier van Haren is uitgegaan, als zodanig zou willen beschouwen; ik heb er echter
al op gewezen, dat Van Haren ook het origineel geraadpleegd of een niet-Franse vertaling
2
gebruikt zou kunnen hebben. Daarentegen heeft de anonieme overzetting van 1776
onmiddellijk tot een concreet resultaat geleid. Reeds het jaar daarop, in 1777, zag daarvan
een Nederlandse vertaling het licht: een bewijs dat de vertaler zózeer door de Franse versie
moet zijn gepakt, dat hij die op stel en sprong in zijn moedertaal heeft overgebracht.
Die vertaler was de dichter Lambartus Stoppendaal Pieterszoon, omtrent wie wij verder
nauwelijks iets weten. In het NNBW komt hij niet voor. Van der Aa vermeldt in zijn
Biographisch Woordenboek, behalve de naam en de titels van enkele publikaties, slechts
dat hij een dichter was uit de tweede helft van de 18de eeuw. Het feit dat zijn werk grotendeels
in Middelburg werd uitgegeven, en de opdracht van zijn Lusiade-vertaling aan een
vooraanstaande Middelburger rechtvaardigen het vermoeden dat hij een burger van deze
stad was of althans een Zeeuw. Mijn pogingen om

1
2

Zie Deel I, hoofdstuk II, § 3: blz. 72-77; de slot-opmerking op blz. 76-77.
Zie boven, blz. 677 en noot 57 aldaar.
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bij het Gemeente-archief van Middelburg en de Provinciale Bibliotheek van Zeeland nadere
gegevens omtrent hem te verkrijgen, bleven echter helaas zonder resultaat.

§ 2. De uitgave
De vertaling van Stoppendaal verscheen in octavo-formaat onder het volgende titelblad:
De Lusiade // van // Louis Camoëns; // Heldendicht in X zangen. // Naer het
Fransch // door // Lambartus Stoppendaal Pieters zoon. // vignet // By { Te
Middelburg, / Willem Abrahams. / en te Amsterdam, / G. Warnars. } 1777.
De Franse titel, die daaraan voorafgaat, is iets uitvoeriger en vermeldt na ‘Heldendicht in X
zangen’ nog: ‘bevattende de ontdekking der Jndiën door de Portugeezen. Met aentekeningen
en het leven des dichters’. - In de lay-out is het voorbeeld van de Parijse editie (eveneens
in octavo) op alle punten gevolgd. Elke zang heeft een eigen ‘Franse titel’, met het
argumentum op de verso-zijde, en wordt gevolgd door een reeks ‘Aentekeningen’ bij de
daarin voorkomende moeilijkheden. Alleen is in de Nederlandse editie de bladspiegel wat
groter en de druk wat compacter, zodat de twee delen van de Franse uitgave hier konden
worden teruggebracht tot één (van ruim 400 bladzijden). Weggelaten is de ‘Explication des
figures de la Lusiade’: de verklaring van de tien platen die in de Franse druk zijn opgenomen,
één bij elke zang. Daaruit mag worden afgeleid, dat het niet de bedoeling van de Nederlandse
uitgevers was die platen over te nemen. In het door mij gebruikte exemplaar uit de Provinciale
Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden (signatuur: B 2607 a) komen deze dan ook niet
voor. Dat doen zij daarentegen wèl in het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage (signatuur: 1028 F 44); vermoedelijk werden zij daarin achteraf aangebracht.
- Weggelaten is ook de ‘Avertissement du libraire’, die in verband met de anonimiteit van
de publikatie het Woord vooraf van de auteur vervangt. In plaats daarvan heeft Stoppendaal
een eigen voorwerk opgenomen, dat bestaat uit een opdracht in verzen en een voorbericht
in proza. - Het geheel maakt een bescheiden, maar niet onverzorgde indruk, al verraadt de
lijst met 25 ‘Voornaeme verbeteringen’ die dienen te worden aangebracht, dat er bij het
drukken kennelijk haast in het spel is geweest. Wellicht heeft men gevreesd, dat er kapers
op de kust hadden kunnen zijn.

§ 3. De Franse bron
Het titelblad van de Franse vertaling, die op haar beurt door Stoppendaal in het Nederlands
werd overgezet, luidt als volgt:
La Lusiade // de // Louis Camoëns; // Poëme heroïque, // en dix chants, //
Nouvellement traduit du Portugais, // Avec des Notes & la Vie de l'Auteur. //
Enrichi de Figures à chaque Chant. // Tome premier [second], // vignet // A Paris,
// Chez Nyon aîné, Libraire, rue Saint-Jean- // de-Beauvais. // M.DCC.LXXVI.
De delen bevatten elk vijf van de tien zangen met de bijbehorende ‘Notes’. In het eerste
deel is bovendien een vrij uitgebreid voorwerk opgenomen, dat - afgezien van
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de korte ‘Avertissement du libraire’ (blz. i-ij) - bestaat uit een beknopte levensbeschrijving
van de dichter (‘De Camoëns’, blz. iij-xvij) en een kritische beschouwing over diens epos
(‘De la Lusiade’, blz. xviij-xxix).
In zijn Avertissement deelt de uitgever-boekverkoper mee, dat deze nieuwe vertaling het
werk is van een ‘Ecrivain très-connu’ op basis van een letterlijke overzetting uit het Portugees
3
‘par un homme très-versé dans la langue de Camoëns’. De nieuwe vertaler heeft zich tot
taak gesteld
d'animer du feu de la Poésie cette version scrupuleusement fidelle. Il ne s'est
permis d'autre liberté que celle de resserrer quelques endroits un peu longs,
mais rarement, & cette diminution du texte est très-peu de chose.
Verder zijn ook de toegevoegde ‘Notes historiques & critiques’ afkomstig van ‘le nouveau
Traducteur’, en hetzelfde geldt voor de inleiding ‘sur la Vie & les Ouvrages de Camoëns’.
De anonimiteit van de uitgave is niet bewaard gebleven, en dat maakt het mogelijk de
partijdigheid van de uitgever ten gunste van de bewerker te verklaren. Dat was namelijk de
vooraanstaande en gevierde, zij het om zijn eigenzinnigheid ook wel omstreden schrijver
en criticus Jean-François de Laharpe (1739-1803), gewoonlijk La Harpe genoemd. De
letterlijke vertaler was een veel obscuurder figuur: Vaquette d'Hermilly (1710-1778), die lang
in Spanje gewoond had en zich toelegde op het overbrengen van werk uit de Iberische talen
in het Frans. In de ogen van de uitgever was hij blijkbaar niet meer dan de leverancier van
het ruwe materiaal, dat eerst waardevol werd onder de kundige handen van La Harpe - al
kende deze vermoedelijk geen woord Portugees.
Uit het feit dat La Harpe volgens de uitgever bekortingen aanbracht waar hij meende dat
Camões wat te langdradig was geweest, blijkt dat hij nog altijd behoorde tot de oude school
van vertalers die zich onbeschroomd kleine verbeteringen en vrijheden ten opzichte van de
4
oorspronkelijke tekst veroorloofden. Dat noodzaakt ons de verzekering van de uitgever dat
het hier gaat om een vertaling ‘dont on peut en général garantir la fidélité’ met een korrel(tje)
zout te nemen en een behoorlijke nadruk te leggen op ‘en général’. Bovendien valt in de
gegeven situatie bij eventuele onjuistheden in de vertaling van La Harpe niet na te gaan of
deze op zijn rekening moeten worden gesteld dan wel op die van d'Hermilly als zijn bron. In ons geval doet dit alles er echter niet toe. Lambartus Stoppendaal vertaalde de tekst van
La Harpe, zoals hij die voor zich had liggen; de oorspronkelijke Portugese versie speelde
daarbij geen enkele rol.
- De merkwaardige omstandigheid doet zich voor dat La Harpe, ook al had hij op zich
genomen de letterlijke vertaling van de Lusiade ‘met de gloed der poëzie te bezielen’, eigenlijk
helemaal geen bewonderaar van dit epos was. Dat blijkt uit zijn inleidende beschouwing
over het werk. Hij acht de stof niet episch genoeg en de structuur, waarbij de hele
geschiedenis van Portugal betrokken wordt, zowel vervelend als ongelukkig. Het dichterschap
van Camões valt niet te ontkennen, maar draagt volgens hem toch eerder een picturaal dan
een creatief karakter. Wat er in het epos te waarderen valt, vindt men in verspreide
fragmenten en episoden, zoals die van Adamastor en vooral van de moord op Ines de
5
Castro. Daar staat dan

3
4
5

Zoals uit het citaat blijkt, wordt daarmee niet de eigenlijke vertaler bedoeld, maar de bewerker van diens
letterlijke ‘grondtekst’.
Zie Deel I, hoofdstuk V, § 1: blz. 247-252.
Zie Deel I, blz. 75.
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echter weer tegenover, dat de laatste zangen een nodeloos aanhangsel zijn; de handeling
van het epos vindt immers haar einde in de zesde Zang, met de aankomst van de Portugezen
in Calicut aan de Zuidwest-kust van India. Of met zijn eigen woorden:
... il n'y a dans son Poëme ni action, ni caractères, & par conséquent point
d'intérêt. C'est toute l'Histoire du Portugal, amenée en episodes qui se succèdent
ennuyeusement, & qui souvent sont mal fondées. Il n'y a ni d'assez grands
dangers, ni des situations assez attachantes, ni des personnages assez héroïques
pour former la fable d'un Poëme. Il manque de l'imagination qui invente, mais il
a l'imagination qui peint, & c'est par-là qu'il est Poëte. Son stile est orné d'images
& animé d'une éloquence naturelle, fort éloignée de la déclamation Espagnole,
& de l'afféterie Italienne. Quelques morceaux frappans, épars dans la Lusiade,
tels que l'apparition du Génie de l'Océan près du cap de Bonne-Espérance, &
l'épisode d'Inès sur-tout; des détails heureux, semés dans tous les Chants de
son Poëme: voilà ses titres dans la postérité, voilà les beautés qui ont fait vivre
son Ouvrage. J'avoue que je préfère ce seul morceau d'Inès à tout ce qu'on peut
admirer dans le Paradis perdu de Milton, qui, à quelques endroits près, me paroît
un ouvrage extravagant & digne d'un siècle de barbarie. - Un défaut bien palpable
de la Lusiade, c'est que le Poëme est fini au septième Chant, quand Gama est
arrivé à Calicut; & cette faute n'est pas réparée à beaucoup près par les récits
historiques qui remplissent les derniers Livres. (blz. xix-xxj)
Als deze hautain-kritische instelling de stemming weergeeft, waarmee La Harpe zijn
poëtiserende bewerking van d'Hermilly's ‘grondtekst’ heeft verricht, dan is wel duidelijk dat
daarbij geen bezieling in het spel kan zijn geweest; dan moet hij zich van zijn taak hebben
gekweten met de koele werktuiglijkheid van een bekwaam vakman, zonder er emotioneel
bij betrokken te zijn.
Deze verwachting wordt door de praktijk van La Harpe bevestigd. Hij schrijft een verzorgd,
duidelijk en goed-lopend proza, dat zich prettig laat lezen. Maar herhaaldelijk blijkt bij de
weergave van een uitgewerkte vergelijking, een pathetische passage of een onverwachte
wending, dat hij te mechanisch te werk gaat om te voorkomen dat dit proza herkenbaar blijft
als vertaalde poëzie. Enerzijds leidt dit tot onnatuurlijkheid van de stijl, anderzijds tot het
verlies van soms essentiële nuances. Ik geef van dit laatste één klein voorbeeld. Als Ines
de Castro geboeid voor de koning staat die haar zal berechten, lezen wij bij La Harpe: ‘Elle
élève vers le Ciel ses yeux baignés de larmes, ses yeux! ... Hélas! le poids des fers chargeait
ses mains innocentes’ (I, blz. 168). De bedoeling van de dichter is, dat zij (slechts) haar
ogen en niet (ook) haar handen biddend ten hemel heft, omdat die laatste te zwaar geketend
zijn dan dat zij ze zou kunnen optillen. In de vertaling van La Harpe dringt deze pathetische
interpretatie zich niet dwingend genoeg aan de lezer op.
Maar er zijn uitzonderingen op de regel. Hier en daar komen passages voor, waarin La
Harpe door de vaart van Camões' beschrijvingen wordt meegesleept en als het ware ondanks
zichzelf een hoogtepunt bereikt, dat ons doet begrijpen waarom Stoppendaal door deze
6
vertaling zo geboeid werd. Dat is b.v. het geval in de weergave van de storm, die door
Venus gestild wordt door haar nimfen de windgoden te laten verleiden, en vooral in de
evocatie van de liefdesvervoeringen op het tover-eiland dat diezelfde godin op de weg van
de Portugezen gebracht heeft om hen te belonen voor

6

Een typisch ‘Vergiliaanse’ storm, naar het model van de beroemde passage uit Aeneis I, 81-123.
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hun heldhaftige verrichtingen. Citaten ter illustratie laat ik hier achterwege. Men zal ze echter
aantreffen in § 5, waar zij dan tevens kunnen dienen om te demonstreren wat Stoppendaal
er op zijn beurt van gemaakt heeft.

§ 4. Het voorwerk van Stoppendaal
Zoals terloops al werd opgemerkt, bestaat het eigen voorwerk van Stoppendaal uit een
Opdracht en een Voorbericht.

De ‘Toewijing’
De Nederlandse vertaler wijdde in een gedicht van 62 alexandrijnen zijn werk toe aan de
meest vooraanstaande Middelburger uit zijn tijd: Mr. Johan Adriaan van de Perre (1738-1790),
vertegenwoordiger van Erfstadhouder Willem V als Eerste Edele van Zeeland in de Staten
en Gecommitteerde Raden van dit gewest en van Walcheren. Van enige persoonlijke relatie
blijkt echter nergens iets. Stoppendaal richt zich tot Van de Perre, omdat hij meent bij deze
magistraat belangstelling te kunnen verwachten voor een vertaling van Camões' epos:
Der schoone Kunsten rei kan ook uw ziel bekooren;
Zij zijn het streelendst zoet, het waere heil op aerd',
Nadien de deugd altijd met haer kan zijn gepaerd.

En dus draagt hij zijn vertaling aan hem op, met de conventionele formule welke in zo'n
geval tegenover hogergeplaatsten gebruikelijk is:
Wanneer gij uwen geest, na moeilijke oogenblikken,
In kunst of weetenschap wilt aengenaem verkwikken,
Slae dan, Hoog Edel Heer, uw oog op dit Gedicht.

Verrassend is echter de oprecht-klinkende bewondering voor de Portugese dichter, die uit
de twee volgende regels spreekt:
Het brein van Camoëns, zo schrander en verlicht,
Mogt dit verruklijk werk, tot elks verwondring, teelen.

Ook in het proza van La Harpe is de Lusiade voor Stoppendaal blijkbaar een ‘verruklijke’
ontdekking geweest.

Het Voorbericht
Het is vanuit die bewondering, dat het Voorbericht moet worden verstaan. Zij bracht er
Stoppendaal namelijk toe, daarin zo goed mogelijk de Lusiade in bescherming te nemen
tegen het negatieve oordeel, dat La Harpe - voor hem de anonieme ‘Fransche Vertaeler’ 8
in zijn inleidende beschouwing over het epos geveld had en dat door hem plichtsgetrouw
mede in het Nederlands was overgebracht. Weliswaar werden er ook enkele fragmenten
geprezen, maar de eindconclusie bleef toch uitgesproken ongunstig. Uit echte of voorgewende
bescheidenheid waagde Stoppendaal het niet deze conclusie rechtstreeks te bestrijden door
er zijn eigen bewondering tegenover te stellen. Maar gelukkig kon hij zich beroepen op
Voltaire, wiens gezag als criticus door niemand in twijfel getrokken kon worden. Ook Voltaire
bracht, in zijn Essai sur la poësie épique, ernstige bezwaren tegen de Lusiade naar voren,
maar bij hem domineerde toch duidelijk de waardering. En dat bood de nieuwe bewon7
8

Zie Deel I, blz. 75.
Zie boven, blz. 732-733.
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deraar van Camões de kans, in zijn Voorbericht het overwegend negatieve oordeel van La
Harpe voor zijn lezers te vervangen door het overwegend positieve van Voltaire, en op deze
basis zijn besluit tot een Nederlandse vertaling te rechtvaardigen.
Stoppendaal's uitgangspunt daarbij is de onbetwistbare autoriteit van Voltaire. Diens
oordeel over de Lusiade moet volgens hem als definitief en bindend worden aanvaard: ‘Het
geen, dien aangaende, met grond kan gezegd worden, is door den Heer de Voltaire, in zijn
Onderzoek van 't Heldendicht, reeds afgedaen’. Terecht heeft de Franse vertaler zich dan
ook ‘in zijne Aentekeningen’ (d.w.z. ten aanzien van detailpunten) bij diens opvattingen
aangesloten. In de inleidende beschouwing over het epos als gehéél deed hij dat echter
niet! Daar week hij van Voltaire af - het meest uitgesproken met zijn bezwaren tegen de
verwerking van de Portugese geschiedenis in de episoden, en tegen de voortzetting van
het gedicht nadat de handeling in de zesde zang met de komst van de Portugezen in India
een einde gevonden had. Op deze twee punten brengt Stoppendaal dus een correctie aan.
Wat punt één betreft, is dat niet moeilijk. De Franse vertaler vindt dat de historische
episoden ‘verdrietiglijk op elkanderen volgen, en dikwijls kwalijk gegrond zijn’. Daartegenover
behoeft - naar Stoppendaal's uitgangspunt - slechts de afwijkende mening van Voltaire te
worden gesteld om zijn ongelijk te bewijzen: ‘De Heer de Voltaire zegt integendeel, dat
9
Camoëns de Portugeesche Geschiedenis in zijn Dichtstuk kunstiglijk heeft gevlochten’.
Het tweede punt is in zoverre moeilijker, dat Voltaire zich daarover niet uitgelaten heeft.
Natuurlijk niet: het bezwaar van La Harpe is zó kennelijk onjuist, dat de gedachte daaraan
niet bij hem opgekomen zal zijn! Krachtens zijn opzet kon Stoppendaal dat niet rechtstreeks
zeggen, maar hij is er heel handig in geslaagd het toch aan zijn lezers te suggereren: ‘De
Heer de Voltaire heeft deeze bedenking niet geopperd. Of dit aen dien Heere ontsnapt, dan
of de aenmerking des Franschen Vertaelers, ten dien opzichte, ongegrond zij; zulks laet ik
aen de beslisschinge van Oordeelkundigen over’. En die wisten natuurlijk heel goed, dat
iemand als Voltaire een werkelijke fout niet over het hoofd zou hebben gezien!
Na deze verdediging van de Lusiade achtte Stoppendaal het kennelijk gewenst, te doen
uitkomen dat zijn bewondering hem niet blind maakte voor de tekortkomingen van het epos.
Daarom vermeldt hij - zonder eigenlijke aanleiding - dat Voltaire en La Harpe het geheel
met elkaar eens zijn in hun afkeuring van wat in 18de-eeuwse ogen de meest onvergeeflijke
fout van Camões was: ‘de dwaeze vermenging der Heidensche Goden met den Christelijken
Godsdienst’. En hij sluit zich bij deze afkeuring aan: ‘dit is een zó groot, en in het oog loopend
gebrek, dat elk, die de Lusiade heeft vertaeld of aengehaeld, daer van niet heeft kunnen
zwijgen.’
Na aldus voor het nodige evenwicht tussen bewondering en kritiek te hebben gezorgd,
besluit de dichter zijn Voorbericht met een lange peroratie, waarin hij argument na argument
aanvoert voor zijn besluit tot uitgave van ‘een Nederduitsche Vertaeling van dit alöm bekend
10
Heldendicht’, die tot dusver ontbrak. En het typeert hem, dat hij zich daarbij weer in de
eerste plaats beroept op Voltaire:

9
10

Voltaire, in zijn Essai sur la poësie épique, chapitre VI (‘Le Camouens’): ‘il entre-mêle avec art l'histoire
du Portugal’.
Wat niet wegneemt dat het epos ‘reeds voor lang, bij onze uitmuntende Vaderlandsche Letterkundigen
is bekend en aengehaeld geweest, als onder anderen, door den Puikdichter Frans de Haes, in zijn
verheerlijkte en vernederde Portugal’ (voor dit werk: zie boven, blz. 394). Ik heb in het genoemde gedicht
echter geen verwijzing naar de Lusiade kunnen vinden.
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Daer de Heer de Voltaire beweert, dat de Lusiade, niettegenstaende de daer
in voorkomende feilen, meêr dan twee eeuwen de wellust eener geestige Natie
is geweest, welke die feilen zekerlijk kent; en dat zulks alleen genoeg is om te
11
bewijzen, dat dit Dichtstuk van voortreflijke schoonheden overvloeit ...

§ 5. De Nederlandse vertaling
Stoppendaal kende behoorlijk Frans, maar beheerste die taal toch niet voldoende om met
de nodige nauwgezetheid en het vereiste gevoel voor nuances een tekst daaruit in het
Nederlands te kunnen overbrengen. Bij globale lezing van zijn vertaling hebben wij geen
moeite de lijn van het verhaal te volgen en ons bij zijn beschrijvingen iets voor te stellen.
Maar zodra wij zijn tekst met die van La Harpe gaan vergelijken, betrappen wij hem telkens
op min of meer ernstige afwijkingen, die variëren van slordigheid tot aperte fout. Een veeg
teken voor zijn talenkennis is, dat hij meermalen een Frans woord ‘vertaalt’ naar een betekenis
die het op zichzelf wel zou kunnen hebben, maar die in de gegeven context niet is bedoeld
en niet past. - Bovendien besteedt Stoppendaal niet of nauwelijks aandacht aan zijn stijl.
Hij schrijft in de regel onhandig-verbrokkelde zinnen, waarvan de onderdelen op elkaar
volgen zoals dat hem bij het vertalen het beste uitkwam, en die onhollands aandoen zonder
als gallicistisch te kunnen worden aangemerkt.
Voor een deel zullen deze tekortkomingen wel moeten worden toegeschreven aan de
haast, waarmee Stoppendaal te werk is gegaan om te voorkomen dat een andere vertaler
hem vóór zou zijn. Maar daarmee kan lang niet alles worden verklaard. Ter adstructie daarvan
geef ik hier eerst enkele voorbeelden van ongelukkige of foutieve vertaling, en vervolgens
van onhandige zinsbouw of stijl. De cursiveringen zijn van mijn hand en dienen om de
voornaamste opmerkelijkheden te markeren.
1. ‘Et vous, dont je sens l'inspiration, Muses du Tage ...’ (I, 4) → ‘En gij, wier invloed ik
bespeur, Godinnen van den Taeg ...’ (blz. 4)
2. ‘... les violentes secousses que donnait au vaisseau le mouvement des vagues’ (II,
30) → ‘... de hevige schokken, die de gonsing der baeren aen 't schip gaf’ (blz. 230)
3. ‘Elle [= Venus] attele à son char ses oiseaux harmonieux, qui annoncent leur mort par
un chant de douleur’ (II, 167) → ‘Zij spant haere eensgezinde vogels, die hunnen dood,
door een klaeglijk gezang, bekend maeken, voor haeren wagen’ (blz. 322)
4. ‘... près de lui [= du cerf] le lièvre & la gazelle timides viennent se désaltérer’ (II, 181)
12
→ ‘... de vreesachtige haes en das komen, digt bij het zelve, hunnen dorst lesschen’
(blz. 330)
Zoals men in deze voorbeelden tevens al staaltjes van ongelukkige formulering heeft kunnen
opmerken, zo vindt men in die over stijl en zinsbouw ook weer de verkeerde vertalingen
terug.
a. ‘Elle [= Venus] va donc comme autrefois chercher son fils, dans qui reside sa

11
12

Voltaire (als in noot 9): ‘Tout cela prouve enfin que l'ouvrage est plein de grandes beautés, puisque
depuis deux cents ans il fait les délices d' une nation spirituelle qui doit en connaître les fautes’.
De vertaling van daim voor ‘das’ komt in de 18de eeuw geregeld voor, en berust op een fout in de
toenmalige woordenboeken (zie Deel I, blz. 554, noot 36). Merkwaardig is echter, dat hier dezelfde fout
wordt gemaakt met het Franse woord gazelle.
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puissance’ (II, 167-168) → ‘Zij gaet dan, als weleer, haeren zoon opzoeken, in welken
haere magt der zelver zetel heeft’ (blz. 322)
b. ‘Trois collines, couvertes de verdure s'élèvent en amphithéâtre, & de leur sommet
descendent des eaux murmurantes qui coulent entre des roches blanches comme le
marbre, vont se réunir dans un vallon délicieux & y forment un bassin transparent’ (II,
178) → ‘Drie heuvels, met groente belaeden, steeken hunne kruinen, halve maens
wijze, om hoog, van waer bruisschende waters schooten, die, tusschen rotsen zo wit
als marmer, heenen vlietende, zich in eene verrukkelijke vallei vereenigen, en aldaer
eene doorschijnende kom vormen’ (blz. 328)
c. ‘... au sommet d'une montagne où s'élève un palais d'or & de crystal’ (II, 189) → ‘... op
den top eens bergs, alwaer een paleis van goud en kristal zijne kruin om hoog steekt’
(blz. 334)

Het zou uiteraard niet billijk zijn de vertaling van Stoppendaal enkel te beoordelen op grond
van incidentele fouten, die daarin vallen aan te wijzen. Daarom laat ik een meer uitgebreide
passage volgen, waarin men hem en zijn werk kan leren kennen in wat breder verband. Ik
koos daarvoor de beschrijving van het liefdesspel tussen de Portugezen en de Nereïden op
13
het tover-eiland van Venus. In de desbetreffende Franse tekst is La Harpe op zijn best,
zodat voor Stoppendaal de omstandigheden zo gunstig mogelijk waren.
Het fragment begint op het moment, dat de Portugezen na hun landing de Nereïden
hebben ontdekt en ‘s'élancent à la poursuite de ces Nymphes’. La Harpe vervolgt:
[1] Elles fuient en poussant des cris & rallentissant peu-à-peu leur course:
elles
[2] fuient, & le vent agîte leur chevelure & soulève leurs vêtemens, & leur fuite
[3] favorise ainsi l'amour & la beauté. L'une tombe & feint de vouloir se relever,
[4] en montrant plus de douceur que de courroux, & soudain se laisse retomber
[5] près de celui qui la poursuit. L'autre surprise au milieu des eaux, & feignant
[6] d'être épouvantée, se sauve toute nue dans les bocages, offrant ainsi aux
re[7] gards les charmes qu'elle semble refuser à l'amour. Plusieures affectant la
pu[8] deur de Diane, se plongent dans l'eau trop claire & trop limpide pour cacher
[9] leurs appas. Quelques-unes se hâtent, mais en vain, de reprendre leurs
habits.
[10] Aucune n'échappe à l'ardeur impétueuse des jeunes adorateurs qui les
pour[11] suivent de tout côté. Il en est plus d'un qui se précipite dans l'eau tout habillé,
[12] emporté par cette soif de jouir qui ne souffre aucun délai. [...] O de combien
[13] de baisers retentirent les bocages! de combien de douces caresses, de
quels
[14] tendres combats ils furent les confidens & les témoins. C'était la fête de
[15] l'Amour ordonnée par la Déesse des Plaisirs. Les tendres Néréïdes parta[16] geaient l'ivresse de leurs Amans: elles les couronnaient de lauriers & de
fleurs,
[17] & leur juraient une tendresse éternelle. Leur majestueuse Souveraine, celle
à
[18] qui toutes obéissent, la fille du Ciel & de Vesta, Thétis reçoit dans ses bras
[19] l'illustre Amiral [= da Gama]. (II, 183-188)
Als bij Stoppendaal de Portugezen de Nereïden ontdekt hebben, ‘tijgen allen op den loop
om deeze Nimfen te achterhaelen’. En dan gaat hij voort:

13

Zie boven, blz. 733-734.
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[3] op, en haere vlucht begunstigt dus de liefde en de schoonheid. De eene valt,
[4] en veinst wederom op te willen staen, meerder zachtaertigheid dan toorn
doen[5] de blijken, en laet zich weder schielijk nedergleiden [sic] bij den geenen, die
[6] haer vervolgt. De andere, in 't midden van het water verrascht, en zich hou[7] dende als of zij ontsteld waer, snelt geheel naekt, naer de boschjes, hier door
[8] die bekoorlijkheden aen het gezicht aenbiedende, welke zij der liefde schijnt
[9] te ontzeggen. Verscheidene, de kuisheid van Diana nabootzende, dompelen
[10] zich in 't water, dat al te helder en doorschijnend is, om haere aentreklijk[11] heden te verbergen. Sommige haesten zich, doch te vergeefsch, om haere
kle[12] deren weder aentedoen. Geene eenige ontvlucht den heeten gloed der
jonge
[13] aenbidderen, die haer, aen allen kanten, vervolgen. Daer worden 'er meêr
dan
[14] een gevonden, die zich, geheel gekleed, in het water werpen, door dien
dorst
[15] naer de genieting vervoerd, welke geen uitstel duld. [...] O van hoe veele
[16] kuschjes weêrgalmden de prieelen! van hoe veele streelende minnekozerijen,
[17] van hoe veele tedere omhelzingen waren zij de vertrouwelingen en de
getuigen!
[18] 't Was het feest der Liefde, aengericht door de Godin der vermaeken. De
[19] gevoelige Nereïden deelden in de beguicheling haerer Minnaeren: zij
kroonden
[20] de zelve met laurieren en bloemen, en zwoeren hun eene eeuwigduurende
ver[21] knochtheid. Haere luisterrijke Vorstin, zij, wie alle onderdaenig zijn, de doch[22] ter des Hemels en van Vesta, Thetis ontvangt den doorluchtigen Amirael in
[23] haere armen. (blz. 331-334)
Men zal moeten toegeven, dat in dit fragment de vertaling van Stoppendaal minder
ongelukkig is uitgevallen dan de voorbeelden van zijn tekortkomingen ons deden verwachten.
Overigens is daarmee dan ook vrijwel al het positieve gezegd, dat er over deze passage te
zeggen valt. Hoewel La Harpe's Frans het hem hier in geen enkel opzicht moeilijk maakte,
brengt de vertaler het in stilistisch opzicht toch niet verder dan stuntelig schooljongenswerk.
Als bij hem de Portugezen de Nereïden ontdekken, ‘tijgen allen op den loop om deeze
Nimfen te achterhaelen’. Ongelukkiger kon ‘s'élancent à la poursuite de ces Nymphes’
moeilijk worden weergegeven, al is het dan niet direct fout. Positieve onjuistheden zijn in dit
14
stuk trouwens zeldzaam, al ontbreken zij niet helemaal. Zo is in reg. 5 schielijk een onjuiste
weergave van soudain (Frans: reg. 4), terwijl er van de Nederlandse zin als geheel niet
dezelfde suggestie uitgaat als van de Franse. En in reg. 19 is gevoelige zeker niet wat in
het Frans (reg. 15) met tendres bedoeld wordt, evenmin als in diezelfde regel beguicheling
overeenkomt met ivresse (Frans: reg. 16).
La Harpe had door zijn bewerking aan de letterlijke vertaling van de Lusiade door d'Hermilly
een stilistische meerwaarde verleend. In de letterlijke vertaling van die bewerking door
Stoppendaal ging de meerwaarde grotendeels weer verloren, terwijl ook de betrouwbaarheid
door onhandigheden en onjuistheden werd aangetast. Dat er desondanks nog wel iets te
waarderen valt, pleit in de eerste plaats voor Camões.

14

In reg. 9-10 heeft dompelen zich de thans verouderde betekenis van duiken onder (WNT III, 2, kol. 2799)
en is dus een juiste vertaling van se plongent (Frans: reg. 8). - In reg. 12 kan ontvlucht, voor échappe
(Frans: reg. 10), bedoeld zijn als ontkomt (WNT X, kol. 2017), al is het in de gegeven context dan een
dubbelzinnig en daarom onhandig gekozen woord. - In reg. 17 zal tedere omhelzingen wel beschouwd
moeten worden als een nog wat discreter eufemisme voor het liefdesspel dan tendres combats (Frans:
reg. 14).
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§ 6. Besluit
Er is een merkwaardige overeenkomst tussen Stoppendaal's vertaling van de Lusiade en
de vertaling, die H. Backhuyzen zestien jaar tevoren gemaakt had van Geßner's Der Tod
15
Abels. In beide gevallen gaat het om de overzetting van een epos uit een voor Nederlanders
weinig of niet toegankelijke taal via een betrekkelijk vrije proza-bewerking in het Frans,
zonder dat de oorspronkelijke tekst er in enigerlei vorm aan te pas kwam. In beide gevallen
besloot de vertaler tot zijn overzetting uit verraste bewondering voor het werk, waarmee hij
op deze indirecte manier kennis had gemaakt. In beide gevallen was er haast in het spel
om te voorkomen dat een andere vertaler met de primeur zou gaan strijken, en in beide
gevallen was die haast weinig bevorderlijk voor het resultaat. Bij al deze overeenkomsten
vallen de verschillen bijna weg: Backhuyzen was behalve de vertaler ook uitgever van De
dood van Abel, en hij kende beter Frans dan Stoppendaal.
Men zou kunnen menen, dat ook de keuze van de door hen in het Nederlands
overgebrachte epen als een verschil tussen het werk van de beide vertalers moet worden
aangemerkt. Backhuyzen immers wees met Geßner vooruit naar de gevoelsrichting van
Klopstock, die ook hier te lande haar invloed zou doen gelden, terwijl Stoppendaal teruggreep
op de periode van Tasso, toen epos en romanzo nog dicht bij elkaar lagen. Maar deze
tegenstelling is meer schijn dan werkelijkheid. Het teruggrijpen op het epos van de 16de
eeuw is in de overgangstijd van klassicisme naar romantiek evenzeer een prospectief
verschijnsel als de hang naar gevoeligheid. Het is niet toevallig, dat La Harpe's vertaling
van de Lusiade juist toen verscheen, zoals het ook niet toevallig is dat Stoppendaal er zo
van onder de indruk raakte. Na de lange jaren van klassicistische redelijkheid ontwikkelde
zich een nieuwe affiniteit met het epos uit de periode van Tasso. Het bewijs daarvoor leveren
de vertalingen van deze epen, die de 19de eeuw in geheel West-Europa heeft opgeleverd.
Ook ten onzent, zoals blijkt uit het feit dat de Gerusalemme liberata niet minder dan driemaal
in het Nederlands werd overgezet: door Jan Nomsz (in 1789 gedeeltelijk verschenen), door
R.H. Graadt Jonckers (1834) en door J.J.L. ten Kate (1856).
Evenals De dood van Abel heeft dus de vertaling van Stoppendaal in de geschiedenis
van het Nederlandse epos een kleine betekenis als indicatie van een veranderende
mentaliteit. Karakteristiek is in dat opzicht vooral het Voorbericht, waarin de Lusiade verdedigd
wordt tegen de bedenkingen van La Harpe (al gebeurt dit dan met een beroep op Voltaire).
En verder is Stoppendaal's werk nog steeds de énige vertaling, die er van Camões'
meesterlijke epos in het Nederlands bestaat.

15

Zie boven, blz. 495-507.
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Hoofdstuk XXXVII
‘De eerste waereld’ van Jan Macquet
1779
§ 1. De dichter
In 1779 publiceerde de veelzijdige Zierikzeese geneesheer Jan Macquet een Bijbels epos
over de geschiedenis van de aarde en de mensheid tussen schepping en zondvloed: De
eerste waereld. Hij behoorde tot de vroegste leden van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden, en daaraan hebben wij het te danken dat F.K.H. Kossmann in zijn
gedenkboekje ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan der Maatschappij enkele gegevens
1
over hem vermeldt.
2
Jan Macquet stamde uit een voorname Zeeuwse familie en werd in 1731 te Zierikzee
geboren. Op twintigjarige leeftijd ging hij in Leiden studeren, waar hij op 23 april 1756 de
graad van doctor in de medicijnen verwierf. Hij vestigde zich als geneesheer in zijn
geboorteplaats en nam vanaf 1770 tevens als magistraat deel aan het stadsbestuur, enige
jaren zelfs als burgemeester. De omwenteling van 1795 maakte een einde aan zijn activiteiten
in de vroedschap. Drie jaar later stierf hij, in 1798.
De literaire contacten, die Macquet gedurende zijn studentenjaren gelegd had, leidden in
januari 1762 tot zijn opname als buitenlid in het Leidse dichtgenootschap ‘Minima crescunt’
(opgericht in 1761). Toen de leden van dit genootschap op 18 juli 1766 de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde oprichtten, was hij daar dus - zij het in absentia - mede bij betrokken
en werd hij automatisch een der eerste leden. Hij bleef dit tot 1787, toen hij voor het
lidmaatschap bedankte.
Ofschoon Macquet ook enkele boeken op medisch terrein heeft gepubliceerd, werd hij
toch vooral bekend als auteur op letterkundig gebied. Met name deed hij zich gelden als
criticus en theoreticus, maar zijn poëtische activiteit bleef daar nauwelijks bij achter. De
meeste naam als dichter verwierf hij zich met de drie delen Dichtlievende uitspanningen
(Zierikzee 1772-1779), en als criticus met de - eveneens driedelige - Proeven van
dichtkundige letteroefeningen (Utrecht 1780-1786).
Als theoreticus en criticus hebben wij reeds tweemaal met Macquet te doen gehad. In
Deel I van deze studie is hij - op grond van zijn Verhandeling over den Abraham den
Aartsvader - aan de orde geweest als de meest deskundige en gezaghebbende ‘Nederlandse
3
stem over het epos’ uit de 18de eeuw. In dit tweede Deel hebben wij, naar een ander aspect
4
van dezelfde verhandeling, zijn beschouwingen over Hoogvliet's Abraham besproken.
Ditmaal komt hij dus voor de derde maal aan bod: nu als dichter.

1
2

3
4

F.K.H. Kossmann, Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden;
geschiedenis van een initiatief (Leiden 1966), blz. 115-118.
Kossmann merkt op: ‘Soms wordt hij met een tweede voornaam Jan Daniel genoemd, wat een vergissing
schijnt te zijn’ (blz. 116). In Deel I van deze studie heb ook ik Macquet steeds met de dubbele voornaam
Jan Daniel aangeduid. Op grond van Kossmann's opmerking bepaal ik mij in Deel II echter tot Jan.
Zie Deel I, blz. 173-180; 206.
Zie boven, blz. 232-234.
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§ 2. De uitgave
De eerste waereld is nooit in een afzonderlijke editie verschenen. De enige publikatie van
dit Bijbel-epos is die in het derde deel van Macquet's Dichtlievende uitspanningen. Dat is
ongetwijfeld de reden, waarom het zo volledig in vergetelheid is geraakt. In de literaire
handboeken van Jonckbloet tot en met Knuvelder wordt het nergens vermeld, zelfs niet bij
Te Winkel die toch in het vijfde deel van zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde een apart hoofdstuk aan de ‘Bijbelsche heldendichten’ uit de 18de eeuw gewijd
5
heeft. Ik werd er voor het eerst op attent gemaakt door een opmerking in het Biographisch
Woordenboek van A.J. van der Aa. Bij de opgave van Macquet's publikaties wordt daar
vermeld, dat men in het derde deel van diens Dichtlievende uitspanningen ‘eene uitvoerige
bespiegeling der Eerste wereld in zeven boeken’ aantreft. Hoewel de term ‘bespiegeling’
eerder in de richting van een leerdicht dan van een episch werk scheen te wijzen, was op
grond van de zeven boeken een nader onderzoek toch gewenst. En zo kwam aan het licht,
dat het hier wel degelijk om een epos gaat.
De bundel, waarvan het een deel uitmaakt, verscheen in groot octavo onder het volgende
titelblad:
Dichtlievende // Uitspanningen, // bevattende // De // Eerste Waereld. //
Mengelwerk. // door // J. Macquet, // Lid van de Maetschappye der Nederlandsche
// Letterkunde te Leiden. // Derde deel. // vignet // Te Zierikzee, // By J. de Kanter
en Zoon, 1779.
De bundel begint direct op blz. 1 met het epos, dat doorloopt tot en met blz. 178. Daarna
volgt nog een afdeling Mengelwerk (blz. 179-267). Noch De eerste waereld noch de bundel
als geheel hebben enig voorwerk. In overeenstemming met deze soberheid worden ook de
afzonderlijke boeken van het epos niet voorafgegaan door een argumentum in versvorm of
proza.
Het boek is in een goede letter gedrukt en laat zich prettig lezen. Het aantal drukfouten
blijft tot redelijke grenzen beperkt, althans wat de woorden betreft; de interpunctie is
daarentegen slecht. In mijn citaten heb ik stilzwijgend ongemotiveerde punten en soortgelijke
ongerechtigheden verbeterd.

§ 3. Inhouds-overzicht
De geschiedenis van de eerste wereld staat opgetekend in Genesis 1 tot en met 9. Daaraan
heeft Macquet dan ook de gegevens voor zijn epos ontleend. Hij beperkt zich echter tot de
hoofdzaken en laat alles weg, wat hij als bijkomstig beschouwt. Zodoende gaat het bij hem
tenslotte om vijf punten: de schepping, de zondeval, de moord van Kaïn op Abel, de
ontaarding van de mensheid, de zondvloed. Tegenover deze beperking staat, dat hij de
geschiedenis van Lucifer heeft toegevoegd: de opstand in de hemel, de uitstoting, de wraak
op God door de verleiding van Adam en Eva.

Eerste boek (exordium) (20 regels; blz. 1-2): De propositio begint, overeenkomstig de traditie
van het Bijbel-epos, met de Ovidiaans-Vondeliaanse aanhef ‘'t Lust my’,

5

Zie Deel I, blz. 27-30.
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en kenmerkt zich verder door een zakelijke directheid die weinig dichterlijk aandoet:
't Lust my het heerlyk werk des Vaders aller dingen,
De Scheppingen der aerde en hemelen te zingen;
Te rekken myn gedicht van dat de tyd begon,
Tot 's Hemels wraek het kwaed niet langer dulden kon,
5 Dat ze agt paer eeuwen6 met een taei geduld zag wassen,
Eer zy het menschdom strafte in de opgezwollen plassen,
Terwyl een huisgezin de zorg des Hoogsten bleef,
Op 't strandloos nat in de ark met duizend dieren dreef.
(blz. 1)

Ook de aanroep tot God om hulp bij het ondernomen werk is conventioneel en poëtisch
zwak. ‘Leer myne tong en ziel gewyde verzen zingen’ (blz. 1), bidt de dichter:
Zoo vare ik met uw hulp langs deze letterzee,
En stryk gelukkig 't zeil aen een gewenschte reê.
(blz. 2)

Eerste boek (narratio) (568 regels; blz. 2-25): In den beginne was er enkel God, drie-enig,
alleen. Toen riep Hij de levenloze materie tot aanzijn. Vervolgens zweefde Zijn Geest daarover
en bracht ze tot leven, zoals een adelaar de eieren in het nest door broeden tot leven brengt:
‘Ja, goddelyke Geest, gy hebt door uwe kragt // Het eerste leven in de logge stof gebragt’
(blz. 7). Daarmee was de eigenlijke schepping mogelijk geworden. Op de eerste dag maakte
God het licht, op de tweede het uitspansel met lucht en wolken en regen. Vermoedelijk op
grond van Genesis 1:8a (‘En God noemde het uitspansel hemel’) betrekt de dichter daar
ook de schepping van de ‘hemel’ als Gods woonplaats bij. ‘Toen bouwde de Almagt ook
zyn koninglyke stad’ (blz. 10), namelijk het nieuwe Jeruzalem uit de Openbaring, met Zijn
paleis in het midden: ‘De pylers zyn van gout; 't rust op agaten wanden, // In welken en robyn
en gloeiende onyks branden. // De vloer is uit smaragd, het dak uit elpenbeen’ (blz. 11). Aan
de wand van de zalen hangen Goddelijke schilderijen over het heilswerk van Christus:
Hier lescht die Heiland aen de maegdelyke borst
In eenen beestenstal te Bethlehem den dorst.
Gints zag men hem een' man van smart, rampzaligheden,
Beladen met zyn kruis, beangst Kalvaer betreden.
5 Daer hing hy aen het hout, gevloekt, veracht, gesard,
De duivelen tot vreugd, de Serafyns tot smart.
(blz. 12)

Een merkwaardige combinatie van Christendom en Oudheid! Enerzijds ontleent
de dichter zijn motieven aan de apocalyptische beschrijving van de Godsstad in
Openbaring 21:18-21, anderzijds aan Vergilius' weergave van de
wandversieringen met taferelen uit de Trojaanse oorlog in de door Dido gebouwde
tempel van Carthago (Aeneis I, 455-493).
Op de derde dag worden de zee en de aarde gemaakt, en wordt deze laatste ‘met kruidery
bedekt’ (blz. 21): bomen, bloemen, planten, graansoorten - die zich alle naar Gods
voorzieningen weten te voeden en te vermenigvuldigen. ‘Geen kruidery noch boom kan
zonder bladers dueren. // Zy zyn der planten Long, verschaffen levensvueren’ (blz. 23). En
zo ziet men ook ‘meenig kruid, // Dat al de deelen heeft

6

De tijd tussen zondeval en zondvloed werd op 1656 jaar gesteld. Vgl. W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah,
deel III (Zwolle 1962), blz. 519 en noot 3 aldaar.
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van Bruidegom en Bruid, // Die onder 't zelfde dak van hunne groene blâren // En vryen met
elkaêr, en met elkander paren’ (blz. 24).

Tweede boek (602 regels; blz. 26-52): De vierde dag brengt de schepping van de zon, de
maan, de planeten, en - ver boven dit alles - de sterren:
Men zegt, en 't vindt geloof, dat deze vaste Vonken
Elk in het middenpunt van eene Waereld pronken;
En als de Dagvorstin, getooid in feestgewaên,
Planeten rond zich zien ter blyde reie gaen.
5 Dat in die Waerelden volmaekter Wezens wonen,
Die, vergenoegd, verheugd, op ongestoorde toonen,
7
In eenen staet, bevryd voor wisselvalligheid,
Uit weiden in den lof der hoogste Majesteit.
(blz. 30)

Op de vijfde dag worden de vissen en de vogels geschapen - de laatsten met de Feniks als
hoogste vorm. De zesde dag brengt de schepping van de viervoetige dieren - olifant en
eenhoorn (rhinoceros) voorop -, het kruipend gedierte, en tenslotte de mens. Bij deze laatste
boetseerde God eerst het lichaam, dat door de dichter van onderdeel tot onderdeel met
bewondering beschreven wordt, en blies er toen de ziel in naar Zijn eigen beeld. Zo ontstond
Adam. ‘De rei der Englen zag met lust dien Jongling staen, // En ving tot 's Makers lof een
hoogen koorzang aen’ (blz. 45). In diens slaap schonk God hem in de aansluitende nacht
Eva:
Zy overtrof den Man in teer- en vriendlykheid
En blanke verf; maer hy hadt meerder majesteit,
En fierer houding; hy hadt sterker lichaemskragten,
En grooter wysheid; hy naeuwwikkender gedagten.
5 Zoo heerlyk schiep haer God om door een vaste min
Den man te huwen aen die jeugdige mannin.
(blz. 50)

Daarmee was de schepping voltooid: volmaakt.

Derde boek (568 regels; blz. 53-76): God daalt uit de hemel neer om in de hof van Eden het
eerste huwelijk te sluiten. Voor Adam en Eva geldt slechts één verbod: te eten van de boom
der kennis van goed en van kwaad. - Dan schakelt de dichter over naar de geschiedenis
van Lucifer, die de Satan werd. Hij had geweigerd ‘Het ongeschapen Woord Emanuël [te]
eeren’ (blz. 57) en te aanvaarden dat ‘den mensch een glory was beschoren, // Die 't licht
van 't Englendom nog eens verdooven zou’ (blz. 57-58). Opstand; strijd in de hemel. Driemaal
weet Lucifer zich te handhaven. Maar dan grijpt God de Zoon in. ‘De Vorst Emanuël, op de
oorlogskoets gestegen, // [...] klonk stouten Lucifer // Den bliksem op het hoofd’ (blz. 62).
Uit zijn strijdwagen stort deze neer in de duisternis van de Chaos, gevolgd door heel zijn
aanhang. Maar zelfs in de hel geeft hij de strijd niet op. Nu deze in de hemel is mislukt, wil
hij die op de aarde voortzetten: ‘valt door myn list de mensch, // Dan wreken we ons aen
God, dan hebben we onzen wensch’ (blz. 64). - Toegejuicht door de zijnen gaat Satan op
weg, om te zien wat hij bereiken kan. Aan de grens van ‘zyn vervaerlyk hol’ ontmoet hij
Zonde, zijn dochter bij Vrouw Begeerlijkheid. Zij wijst hem de weg naar de aarde en vraagt
hem daarheen voor haar een toegang te banen. Satan bezwijkt voor haar verlokkende
schoonheid: ‘Hy kust hare oogen, drukt de borsten, streelt de kaek, // Gloeit om haer hals,
smelt in haer schoot...’ (blz. 66).

7

bevryd: beschermd, beveiligd.
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Dan gaat hij op weg. De poort van de nacht opent zich voor hem; uit de mist van de Chaos
‘roeit’ hij van ster tot ster, tot hij de aarde vindt en neerdaalt op een bergtop ‘Waer hy met
nydig oog het Paradys bekeek’ (blz. 67). Hij ontwaart er ‘het jeugdig paer, gedost in witte
kleeren // Van zuivre eenvoudigheid’ (blz. 68), en hoort hoe Adam aan Eva zegt dat hij zich
even wil terugtrekken op een heuvel: ‘Daer lust het my myn' God in de eenzaemheid te
pryzen’ (blz. 69). Als Eva zich dan in de schaduw van de verboden boom neerzet om daar
op Adam te wachten, grijpt Satan zijn kans! Hij zal háár doen eten van die boom, en
vervolgens ‘Door haer gekus, gestreel, haer Bruidegom verleien’ (blz. 70). Daartoe vaart hij
in de slang, die ‘'s menschen tael behendig naer [bootste]’ en gewend was 's morgens en
's avonds ‘De handen van de Bruid te lekken, haer te groeten, // Zich bly te kronkelen, te
spelen voor haer voeten’ (blz. 71). Verleidings-gesprek, met de climax: ‘Pluk, Eve, en proef,
en wees, wat de Englen u misgonnen. // De hoogste glory wordt door luttel saps gewonnen’
(blz. 75). Zij aarzelt in hevige emotie. Maar dan plukt zij en eet.

Vierde boek (554 regels; blz. 77-100): Als Adam na zijn meditatie bij Eva terugkeert, is zij
door haar zonde al vervuld van troebele sexuele begeerten, terwijl hij nog ‘door een zuiver
vuer ontsteken’ (blz. 78) is. Tweede verleidings-gesprek. Adam raakt in hevige tweestrijd:
‘Nu trekt de Godheid hem, dan trekt hem zyn Mannin’ (blz. 80). Als hij tenslotte bezwijkt,
verzinkt hij met Eva in een roes van wellust die eindigt in een uitgeputte slaap. Maar het
ontwaken brengt hem de terugslag: schuldbesef, verwijten aan Eva, angst. Eva ontwapent
hem echter door haar liefde: ‘Denkt gy, dat ik alleen, myn Adam, heb misdreven, // Wel aen
ik ben getroost alleen voor U te sneven. // Uwe Eva draeg Gods vloek, en sterve door uw
hand’ (blz. 86). Hun verzoening doet in hen de hoop herleven:
Daer volgt misschien geluk na zulk een zwaren val.
Dat 's niet onmooglyk; daer de Bron van beider leven
Een Vader is, die nooit zyn kinders wil begeven.
(blz. 87)

‘In 't naeste woud’ verborgen, wachten zij af. - God daalt neer in toorn en onweer. Zijn
drieledig vonnis over de slang, over Eva en over Adam. Maar Zijn gramschap is niet zonder
mededogen voor de mens. Als Hij ‘in zynen hoogen Raed’ de situatie uiteenzet en Gabriël
opdraagt het eerste mensenpaar te verdrijven uit het Paradijs waar de Boom des Levens
staat, dan voegt Hij daaraan toe: ‘Dan als gy 't paer verdryft naer 't morgenbaerend Oosten,
// Moet gy het op de vlucht met zagte woorden troosten’ (blz. 93). De aartsengel gehoorzaamt.
Hij houdt Adam en Eva voor, dat de dood slechts hun lichamen kan treffen en hun ziel
onsterfelijk blijft: ‘Gy sterft met uw geslacht om schooner op te staen’ (blz. 94). En hij voorzegt
hun de komst van Christus tot verzoening van hun zonde door Zijn dood ‘op 't Idumeesch
Kalvaer’ (blz. 94). Als Gabriël hen verlaat, kunnen Adam en Eva dan ook hun lot aan:
Het Paer, in God getroost, brengt zynen eersten nacht
In zoete ruste door in een der naeste dalen,
En gaet by 't ryzen van de koesterende stralen
Verheugd, na hun gebed voor de Oppermajesteit
5 Te hebben uitgestort, aen 't werk, hun opgeleid.
(blz. 95)

- In triomf keert Satan naar de hel terug; de weg naar de aarde ligt voor de zijnen open! ‘De
Zonde streeft vooruit, // [...] de dood volgt op haer hielen’ (blz. 96).
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Vanaf zijn troonzetel ‘in 't middenpunt der Helle’ brengt hij aan zijn gevallen Engelen verslag
uit van zijn tocht en zijn overwinning, om te eindigen met de juichkreet: ‘Een wensch is my
gelukt, ik mogt aen God my wreeken’ (blz. 99). De verwachte toejuichingen blijven echter
uit:
8

Dan een verward gezucht, gehuil, gebrul, gesteen,
Een schor en wrang geloei gilt door den afgrond heên.
Daer wemelen rond hem geschubde Hagedissen;
Hier kruipen Adders; gints hoort hy en Slangen sissen,
5 En Padden piepen; waer hy zyn gezicht laet gaen,
Gloeit hem de Bazilisk met vurige oogen aen.
Hy zelf een edele, een verheven geest voor dezen,
9
Een lustig, rustig , schoon, onstoflyk, heerlyk Wezen,
Voelt zich met klaeuwen, muil en nagelen belaên.
10 Een staert, in zwart venyn gedoopt, sleept agter aen;
De tong drilt in den bek; de gouden schubben dekken
Het kronkelende lyf; de vurige oogen wekken,
Vervaerlyk aen te zien, een gloed door 't helsch gebied.
Die fiere, kloeke Geest, die trotsche Satan ziet
15 Zich zelven in een Draek, een rooden Draek, herschapen.
(blz. 99-100)

Die metamorphose is Gods antwoord en Gods straf.

Vijfde boek (708 regels; blz. 101-130): Adam en Eva zijn een gezin geworden, met Kaïn van wie Eva verwacht dat reeds hij naar Gods belofte ‘den draek zyn kop vertrappen’ zal -,
met Abel, en met dochters ‘die om 't menschdom aen te bouwen // Met eene nieuwe jeugd,
aen hare zonen trouwen’ (blz. 102). Kaïn is landbouwer en veehoeder, Abel een schaapherder
geworden. - De twee broers besluiten tot een dankoffer aan God. Kaïn doet dat grootscheeps,
met een hekatombe van honderd koeien en de eerstelingen van zijn oogst: ‘Dan och! het
schoonst ontbrak aen Kains offeranden, // Het harte bragt hy niet’ (blz. 105). Abel beperkt
zich tot tien lammeren: ‘Het offer is gering, maer Abels harte oprecht’ (blz. 106). Alleen Abel's
offer wordt door God aanvaard en met vuur uit de hemel ontstoken. Felle jaloersheid bij
Kaïn, die zijn werk verwaarloost en enkel nog maar wrokt. De Dood - die tot dusver nog
slechts dieren heeft mogen treffen - ziet zijn kans en zoekt hulp bij de Nijd: ‘hy lonkt haer
toe, en kust // Met dorren, zwarten mond de dorre, zwarte wangen’ (blz. 111). De Nijd,
conventioneel getekend met roest op de tanden en adders in het haar, zegt die toe. In diens
slaap houdt zij Kaïn voor, dat hij zijn eer voorgoed aan Abel verloren heeft. Er is maar één
middel om die te herwinnen: ‘gy kunt geen rust verwerven, // Dat 's vast, of Abel moet door
Kains handen sterven’ (blz. 112). - Als hij wakker wordt, zoekt ‘de Nydigaerd’ (blz. 113)
razend Abel op, en
door de wraek bezield,
10
Treft met den eikenboom zijn Broêr, voor hem geknield,
Dat bloed en brein gevloeid, gespat uit Abels wonden
Al schuimend stroomde langs de groene klavergronden.
5 Het aerdryk gaf een zucht; het gouden middaglicht
Bedekte met een wolk van schrik het aengezicht.
(blz. 116)

8
9
10

Dan: maar.
rustig: kloek.
den eikenboom: even tevoren is verteld, dat Kaïn ‘met een eiken knodze in zyne vuist’ (blz. 113) bij Abel
kwam.
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Abel's bloed roept tot God. Maar als Deze ‘den donder in de vuist vervaerlyk’ opheft, herinnert
Emanuël - de Zoon - er Hem aan, dat hij beloofd heeft ‘voor Adams kroost te lyden’ en
daarom nu het recht heeft ‘Om aen den moordenaer zyns broeders dood te wreken’ (blz.
119). Hij doet dat toornend en toch met mededogen: Kaïn wordt uitgebannen, maar niet
gedood. - Intussen maken Abel's ouders en zijn zuster-vrouw Thyrze zich ongerust over zijn
uitblijven. De aartsengel Rafaël verschijnt hun, vertelt voorzichtig wat er gebeurd is, noemt
de plaats waar Abel ligt, en verwijst voor troost naar God. Na zijn opvaren gaan de drie en
vinden het dode lichaam: ‘Geen Abel was er nu in Abel meer te vinden’ (blz. 125). Voor het
eerst beseffen Adam en Eva wat hun zonde betekent. Eva bezwijmt, Thyrze blijft sprakeloos
van rouw. Als God toen niet geholpen had: ‘het eerste menschenpaer // Was by het eerste
lyk van droefenis gestorven’ (blz. 127). Maar Zijn liefde verhindert dat. Een hemels licht
omstraalt ‘het bloedig hoofd van Abel’ en uit dat licht klinkt zijn stem, die de rouwenden
troost: ‘Ik storf, maer niet geheel; het beste deel, de ziel // Voer hemelwaert, toen 't lyf den
dood ter prooie viel’ (blz. 128). Die ziel leeft in het Paradijs, waar eenmaal de hereniging zal
plaats vinden. Dat wonder maakt voor de achtergeblevenen de aanvaarding mogelijk. - Abel
wordt begraven; Kaïn zwerft ‘met zyn bedroefd gezin’ (blz. 129) rond en bouwt de eerste
stad; Adam en Eva krijgen een nieuwe zoon: Seth.

Zesde boek (636 regels; blz. 131-157): Naarmate de mensen in aantal toenemen doen zij
dat ook in de zonde. Een uitzondering is Enos, de zoon van Seth. Hij roept de mensheid op
tot bekering (predikatie van 148 regels; blz. 132-138). Maar er wordt niet naar hem geluisterd.
Wèl gehoor vinden daarentegen Lamech en diens kinderen! Lamech, die als eerste twee
vrouwen neemt; Jubal, die de muziek uitvindt en de harmonie bezingt (56 regels; blz.
142-144); Tubalkaïn, die de metalen bewerkt tot werktuigen, wapens en sieraden; Jabal,
11
die ‘leerde aen Adams neven // Gekleed, in eene tent, in maetschappy te leven’ (blz. 146);
Naëma, de uitbeeldster in borduuren weefwerk van landschappen, jachttaferelen en
liefdesscènes. Hun roem vervult de wereld: ‘Men zegt, en 't vindt geloof, dat in die dartle
tyden // Het menschdom reeds de zoons van Lamech tempels wyden, // En offers brengen
dorst’ (blz. 147). De dichter suggereert dat Jubal zo tot Apollo werd, Naëma tot Athene,
Tubalkaïn tot Vulcanus. - ‘In dien bedorven tyd leefde Enoch, niet besmet // Door vuige
weelde, maer gehoorzaem aen Gods wet’ (blz. 148). Ook hij roept zijn tijdgenoten tot
bezinning en bekering op (predikatie van 102 regels; blz. 148-152). Maar zelfs zijn
apocalyptische waarschuwing voor het Laatste Oordeel maakt geen indruk; hij blijft een
roepende in de woestijn. Dan daalt Emanuël met een hemelse koets aan de oevers van de
Tigris neer om hem van deze boze aarde op te voeren naar de eeuwige vreugden van Gods
hemel. - Deze hemelvaart is voor de dichter aanleiding tot een vrome bespiegeling over wat
de Godvruchtigen in het hiernamaals aan heerlijkheid wacht:
De dood baent hen een weg naer 't hemelsch vaderland,
Waer naer de geest verlangt en 't hupplend harte brandt.
Daer raekt de ziele vlot, en zeilt uit hare leden
De blyde haven in van 't vreugdekwekend Eden.
5 Daer strykt12 zy vergenoegd, en ankert ze gerust.
't Vermaek is hier haer deel, en God haer heil en lust.
(blz. 157)

11
12

neven: nakomelingen.
strykt zy: strijkt zij de zeilen, eindigt zij de tocht (WNT XVI, 51).
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Zevende Boek (496 regels; blz. 158-178): Aan de Euphraat ligt Reuzenborg, de stad van
de reuzen, voortgekomen uit de huwelijken van Seth's nakomelingen met vrouwen uit het
geslacht van Kaïn. Zij vormen een wrede heerserskaste, die in weelde en wellust leeft, en
wier boze voorbeeld wordt gevolgd door hun onderdanen. Alleen Noach is trouw gebleven
aan God. Niet ver van Reuzenborg bouwt hij zijn ark en waarschuwt voor de komende straf
(predikatie van 44 regels; blz. 160-162), maar wordt met spot en hoon bejegend. Totdat God
het genoeg vindt. In Zijn opdracht daalt Emanuël ‘Op eene koets van lucht, getrokken door
de winden’ (blz. 165) langs de Melkweg op aarde neer, om Noach aan te zeggen met de
zijnen in de ark te gaan: de dag van Gods toorn is gekomen! De dieren voegen zich bij hen:
De Leeuw stapt moedig aen, verzeld van zyn Leeuwin.
De Tyger volgt met zyn gevlakte Tygerin.
Zy kussen Noachs hand en streelen zyne zonen.
Zwaerlyvige Olyfant en sterke Eenhoren toonen
5 Elkaêr geen vyandschap...
(blz. 166)

Dan sluit Noach de ark en het noodweer begint:
Een dikke nacht bedekt het al; de donders slaen,
De bliksems vatten vuer in hoven, torens, kerken.
Een stortvlaeg valt op de aerd; de zee verlaet haer perken,
Stygt boven strand en duin; de bevende aerd ontsluit
5 Haer sluizen, werpt een zee ten hollen afgrond uit.
Fontein en beek en stroom, en poel en meer en moeren
Verlaten hunnen loop gezwollen, bruischend, voeren
Hun golven over wei en vruchtbaer korenveld.
Bosschaedjen vallen voor het schuimend zeegeweld.
(blz. 167)

Wanhoop van de Reuzen en hun vorstinnen. Ondergang. De aarde ‘geheel een strandelooze
plas, // Die veertig ellen diep de bergen had bedolven’ (blz. 168) en waarop alleen de ark
drijft. - Totdat eindelijk de wateren beginnen te wijken. Noach's experimenten met de raaf
en de duif. Emanuël daalt op de aarde neer om die te herstellen:
Hy tooit den aerdschen grond met boomen, bloemen, kruid,
Gebiedt rivieren als voorheên te vloeien, sluit
De zee in haren kreits, en schenkt aen de aerdsche streken
Vernieuwde kragten om de schepzels aen te kweken.
(blz. 170)

Dan geeft Hij opdracht aan Noach om de ark te verlaten, met al de zijnen en al de dieren.
Als in een nieuwe lente begint de wereld opnieuw. Dankoffer en dankgebed van Noach.
God bevestigt Zijn nieuwe verbond met de mens door de regenboog.

§ 4. Macquet en zijn voorbeelden
Het meest opvallende van Macquet's epos is, dat de dichter daarin voortdurend aansluiting
zoekt bij het werk van grote voorgangers die dezelfde stof hebben behandeld. In mijn
inhouds-overzicht heb ik getracht door de manier van samenvatten en de keuze van de
citaten deze aansluiting zo goed mogelijk te doen uitkomen. Wie ook maar enigszins met
de betrokken materie vertrouwd is, zal daaruit dan ook reeds het imitatieve karakter van De
eerste waereld hebben opgemerkt. De manier, waarop Macquet bij zijn imitatio te werk gaat,
is echter zo uitzonderlijk dat zij een nadere
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bespreking vereist. Niet alleen richt hij zich in de verschillende onderdelen van zijn epos
telkens weer naar andere voorbeelden - dat kon nu eenmaal niet anders, omdat geen daarvan
de gehele omvang van zijn onderwerp bestreek -, maar bovendien maakt hij daarvan ook
telkens weer op een andere wijze gebruik.

Boek I en II
Voor de beschrijving van de gebeurtenissen uit de scheppings-dagen heeft Macquet zich
13
La première sepmaine van Du Bartas als voorbeeld gekozen. Op alle essentiële punten
volgt hij de opzet van dit hexameronische epos na, ook waar dit hem in strijd brengt met de
regels voor het Vergiliaanse. Zo vinden wij bij hem de vermenging van epiek met didactiek
en satire terug, die kenmerkend is voor het genre, alsmede de etalage van een
encyclopaedische kennis omtrent aard en eigenschappen van het geschapene, die moet
onderstrepen hoezeer God dit alles met wijsheid gemaakt heeft. Overigens komt bij dit
laatste tevens aan het licht, dat Macquet niet zonder meer aan de leiband van zijn voorganger
loopt. Terwijl Du Bartas zich uiteraard op de wetenschappelijke inzichten van de 16de eeuw
baseerde, vervangt Macquet die door de veel meer geavanceerde opvattingen van zijn eigen
tijd, tweehonderd jaar later. In mijn inhouds-overzicht heb ik een enkel voorbeeld van deze
14
modernisering opgenomen.
Overigens is het niet uitsluitend de opzet, die de Zierikzeese dichter aan zijn Franse
voorloper heeft ontleend. Ook motieven heeft hij soms van hem overgenomen. Zo stamt de
nadruk, waarmee Macquet aan het begin van zijn eerste boek stelt dat er in den beginne
niets anders was dan God Drie-enig, evenzeer uit Du Bartas als de enkele malen
terugkerende allocutie tot godloochenaars om er hen van te overtuigen dat het feit van de
schepping hun ongeloof logenstraft. En wanneer in boek II van De eerste waereld het
ontstaan van de vogels en de viervoetige dieren wordt beschreven, geldt evenals bij Du
Bartas de feniks als hoogste vorm van de eersten, en gaan evenals bij hem onder de dieren
de olifant en de rhinoceros voorop.
Bij al deze overeenkomst is er echter wel degelijk ook verschil. Macquet heeft zich kennelijk
beijverd om te voorkomen dat zijn imitatio van La première sepmaine als te slaafs zou kunnen
worden aangemerkt. Daarom voegt hij - náást de modernisering van de wetenschappelijke
beschouwingen - ook nog enkele gedeelten in, die bij Du Bartas geen parallel hebben.
Verreweg de belangrijkste daarvan is de passage in boek I, waarin de schepping van de
hemel als Gods woonplaats wordt beschreven, met als climax van zelfstandigheid de
vermelding van de Goddelijke schilderingen over het aardse leven van Christus aan de
wanden van Zijn paleis. Maar ook bij de schepping van Eva wijkt Macquet (aan het einde
van boek II) van Du Bartas af, om aansluiting te zoeken bij de voorstelling daarvan in Milton's
Paradise lost.
Het voornaamste verschil tussen Macquet's en Du Bartas' omdichting van de schepping
ligt echter in de omvang. Doordat voor de eerste de wording van de wereld slechts een
onderdeel van zijn epos vormde, waaraan hij moeilijk meer dan een tweetal boeken besteden
kon, was hij genoodzaakt te volstaan met ongeveer het vijfde deel van de omvang die Du
Bartas tot zijn beschikking had. Deze meerdere compactheid is in zoverre het resultaat ten
goede gekomen, dat er minder plaats was voor uitweidende bespiegelingen en de feiten
sneller op elkaar volgen. Anders gezegd: het episch karakter werd erdoor versterkt.

13
14

Zie Deel I, blz. 49-50, 86-87.
Zie boven, blz. 742-743 sub ‘Eerste boek’ (slot) en ‘Tweede boek’ (begin).
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Boek III en IV
In het tweede deel van zijn epos beschrijft Macquet de zondeval. Daarbij is Paradise lost
van Milton zijn voornaamste voorbeeld, al verwerkt hij hier en daar ook reminiscensen aan
de Lucifer en de Adam in ballingschap van Vondel. Deze enkele ontleningen vallen echter
in het niet bij alles wat hij aan het epos van Milton te danken heeft. Macquet's afhankelijkheid
is hier nog veel uitgesprokener dan in zijn eerste twee boeken ten opzichte van Du Bartas.
Want ditmaal gaat het niet in de eerste plaats om de navolging van een opzet, maar om de
overname van een complete voorstellingswereld. De dichter heeft Milton's verbeeldingen
zózeer in zich opgenomen, dat zij voor hem als het ware een deel van de
Paradijsgeschiedenis geworden zijn. Hij kan er niet meer van loskomen en interpreteert de
feiten uit Genesis vanuit deze voorstelling. Paradise lost fungeert voor hem niet alleen meer
als voorbeeld, maar ook als secundaire bron.
Intussen moest de Zierikzeese dichter zich ook ditmaal ten opzichte van zijn voorbeeld
grote beperkingen opleggen; evenals de schepping was de Paradijs-geschiedenis in zijn
opzet immers slechts onderdeel van een groter geheel. Hij moest daardoor allerlei weglaten,
dat in het epos van Milton een belangrijke plaats inneemt. Dat geeft aan zijn verhaal een
enigszins ander, meer rechtstreeks op de zondeval betrokken karakter, al bleef de grote lijn
onaangetast.
De weglatingen van Macquet zijn trouwens naar alle waarschijnlijkheid niet alléén een
middel tot bekorting geweest. Als men nagaat wèlke passages uit Paradise lost hij ongebruikt
heeft gelaten, kan men moeilijk aan de indruk ontkomen dat hij selectief te werk is gegaan
en vooral de gedeelten heeft geschrapt, waarin Milton naar zijn mening te ver was gegaan.
Dat geldt in het bijzonder voor diens beschrijving van de slag in de hemel, waarbij de
Luciferisten gebruik maken van kanonnen en de beide partijen elkaar bekogelen met
losgerukte heuvels. In plaats van dit alles vindt men bij Macquet slechts in enkele regels
vermeld, dat de strijd langdurig was omdat de Godsgetrouwe en de afgevallen Engelen
elkaar zo ongeveer in evenwicht hielden: ‘Driewerf week Lucifer, en driewerf werdt de kans
// Door Lucifer hervat: De onsterflyke oorlogsknechten // Staen zonder sneven pal, en konden
eeuwig vegten’ (blz. 61). Maar dan sluit hij weer bij zijn voorbeeld - in dit geval: voorbeelden
- aan voor de climax van de beslissende wending. Bij Milton bestijgt de Zoon de vlammende
strijdwagen Gods en drijft de rebellen voor Zich uit, over de kristallijnen omwalling van de
15
hemel heen. Ook bij Macquet grijpt de Zoon in: ‘De Vorst Emanuël, op de oorlogskoets
gestegen...’ (blz. 62). Maar dan vult de Nederlandse dichter de voorstelling van Milton aan
met die van Vondel. Evenals Michaël in de Lucifer bliksemt Emanuël zijn tegenstander uit
diens strijdwagen: ‘De trotsche Lucifer rolt uit zyn wagen, stort // Verbaesd, verschrikt,
bedwelmd uit 's Hemels slot, en wordt // Gevolgd van heel zyn heir en wrokkende
16
eedgenooten’ (blz. 62).
Ook de rest van Lucifer's geschiedenis, zoals Milton die vertelt, vindt men bij Macquet
beknopt, maar volledig terug. Het besluit in de hel tot voortzetting van de oorlog tegen God,
Satan's opvlucht naar de uitgang van zijn ‘vervaerlyk hol’, zijn ontmoeting met Zonde, de
pionierstocht door de Chaos naar de aarde, de bespieding

15
16

Zie Deel I, blz. 116-117.
Vgl. Vondel's Lucifer (WB V, 687, reg. 1913-1917):

Michaël verheft zyn rechte hant,
En klinckt den blixemstrael, gesterckt door 't alvermogen,
Dien wrevelmoedigen, door helm en hooft, in d'oogen
Al t'ongenadigh dat hy achterover stort,
En uit den wagen schiet...
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van het eerste mensenpaar, en - na de verleiding van Adam en Eva - de straffende
metamorphose van de duivels tot reptielen - niets onbreekt, al komen de bekortingen de
samenhang niet ten goede. Tot die bekortingen behoort b.v. de simplificatie, die Macquet
aanbrengt in de ontmoeting tussen Satan en diens dochter Zonde bij de poort van de hel.
Milton maakt daarvan een even indrukwekkende als afgrijselijke verbeelding, waarin ook de
Dood een belangrijke rol speelt. Macquet laat zowel de Dood als de hellehonden in de schoot
van Zonde vervallen; hij reduceert de scène tot een vluchtige ontmoeting tussen Satan en
diens verlokkend-schone dochter, aan wier charmes hij - letterlijk en passant - geen weerstand
17
kan bieden. Ook bij de metamorphose van de duivels werd simplificerend ingegrepen; bij
Macquet ontbreekt de bijkomende kwelling van de bedrieglijke Sodomsappelen, terwijl hij
18
bovendien de metamorphose van intermitterend tot blijvend maakt.
Voor de val van het eerste mensenpaar houdt de dichter zich nauwkeurig aan de gang
van zaken, zoals hij die zowel bij Milton als bij Vondel vond: de opeenvolging van twee
verleidingsgesprekken, eerst die van de slang met Eva en daarna die van Eva met Adam.
In het algemeen sluit hij het dichtst bij Milton aan, maar op bepaalde punten doet zich duidelijk
de invloed van Vondel gelden. Ook hij laat God in het Paradijs neerdalen om het eerste
19
huwelijk te sluiten. Ook bij hem zijn Adam en Eva gehuld in witte klederen, zij het van ‘zuivre
20
eenvoudigheid’ in plaats van ‘erfrechtvaerdigheit’. Ook hij laat op de fatale morgen Adam
21
voor een ogenblik Eva verlaten om in eenzaamheid met God te verkeren. En ook bij hem
dreigt Adam's aarzeling om van de verboden apel te eten even het huwelijk te doen
uiteenvallen - al is het hier Adam die wil weggaan, en bij Vondel Eva. Hoezeer desondanks
de navolging van Milton domineert, blijkt nit het feit dat Macquet op de meest kenmerkende
punten bij hem aansluit. Evenals in Paradise lost is ook bij hem het eerste en onmiddellijke
gevolg van de zonde een sexuele vervoering, waaraan Adam en Eva zich overgeven tot zij
tenslotte van uitputting in slaap vallen. Belangrijker nog is de overeenkomst ten aanzien van
Gods reactie op de zondeval. Naar het voorbeeld van Milton laat ook Macquet de Opperste
Rechter Zich in Zijn bestraffing van het eerste mensenpaar openbaren als een God van
mededogen, zodat Adam en Eva niet in wanhoop het Paradijs verlaten, maar in het besef
22
gedragen te worden door Zijn zorgende liefde. In beide gevallen gaat de Zeeuwse dichter
zelfs nog een stapje verder dan zijn voorbeeld. Bij hem doet de sexuele drift, die de eerste
consequentie van de zondeval is, zich al in Eva gelden vóórdat ook Adam van de verboden
appel gegeten heeft. En in beider angstig wachten op God na het ontwaken uit hun sexuele
roes durft Eva al bij voorbaat rekenen op meedogen: ‘God is lankmoedig, God barmhartig;
ach! wie weet // Hoe vaderlyk hy ons zal troosten in ons leet. // Genade wordt door ons, ik
wanhoop niet, verworven’ (blz. 86), waardoor zij ook bij

17
18
19
20
21
22

Voor deze episode bij Milton zie men Deal I, blz. 114-115; voor die bij Macquet hierboven, blz. 743-744
sub ‘Derde boek’.
Men zie voor deze episode bij Milton: Deel I, blz. 16, noot 43; bij Macquet hierboven, blz. 745 sub ‘Vierde
boek’ (slot).
In de Adam in ballingschap verschijnt om toneeltechnische redenen niet God zelf, maar de aartsengel
Gabriël als Zijn vertegenwoordiger.
Zie boven, blz. 744 sub ‘Derde boek’. Vgl. Adam in ballingschap, WB X, blz. 111, reg. 106-107.
Zie boven, blz. 744 sub ‘Derde boek’ (slot). Vgl. Adam in ballingschap, WB X, blz. 146, reg. 1028-1032.
Zie Deel I, blz. 113.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

751

23

Adam de hoop herleven doet. De eerste van deze beide toevoegingen is niet zonder
verdienste, maar de tweede gaat tegen de geest van het Bijbelverhaal in.
Opmerking verdient tenslotte nog het feit dat het slot van boek IV reeds een verwijzing
bevat naar Macquet's voorbeeld in zijn vijfde boek, op dezelfde manier als aan het einde
van boek II de schepping van Eva verteld werd naar de voorstelling daarvan in Paradise
lost. De versregels over de eerste nacht van Adam en Eva buiten het Paradijs, die ik in mijn
24
inhouds-overzicht heb geciteerd, berusten op het verhaal van Adam aan zijn kinderen in
25
de tweede zang van Geßner's Der Tod Abels.

Boek V
Daarmee is al gezegd, dat Macquet voor de geschiedenis van Kaïn en Abel aansluiting heeft
gezocht bij Der Tod Abels van Salomon Geßner, een epos dat hij zowel in het Duits als in
het Frans en Nederlands kan hebben gekend. Maar zo van nabij als hij in zijn weergave van
de zondeval Paradise lost had gevolgd, zo van verre doet hij het ditmaal het werk van
Geßner. Zo wordt zelfs de duivelfiguur, die bij de Duitse dichter Kaïn tot de moord aanzet,
bij hem vervangen door een merveilleux allégorique waarin de Nyd diens rol heeft
overgenomen. Eigenlijk zouden wij nauwelijks zekerheid hebben dat Macquet inderdaad
Der Tod Abels als voorbeeld voor ogen heeft gehad, wanneer niet ook bij hem Abel's
zuster-vrouw Thirza enkele malen terloops werd genoemd. Maar hierdoor op het goede
spoor gebracht, ontdekken wij een klein aantal fundamentele overeenkomsten, die door de
sterke beknotting van het verhaal en een andersoortige uitwerking niet helemaal kunnen
worden gecamoufleerd. Zo komt in beide epen een Engel de nabestaanden van Abel troosten,
al doet hij dit bij Geßner na het vinden van het lijk, terwijl hij bij Macquet als bode van het
gebeuren verschijnt. In beide epen ook maakt Gods belofte van een hereniging in het
hiernamaals voor de achterblijvenden het voortzetten van hun dagelijks leven mogelijk; maar
bij Geßner wordt die belofte uitgesproken door de Engel, terwijl bij Macquet de ziel van Abel
voor een ogenblik in diens lichaam terugkeert om de zijnen daarmee te sterken. In dit laatste
geval is Macquet opnieuw een stapje verder gegaan dan zijn voorbeeld, maar evenals bij
Eva's praemature vertrouwen op Gods genade in het vorige boek is dat ook ditmaal een
stap te ver.

Boek VI
In zijn zesde boek kon Macquet niet bij het werk van voorgangers aansluiten. De stof, die
daarin aan de orde moest komen - Genesis 4:18 - 5:27 - had nooit tot het ontstaan van een
enigermate belangrijk dichtwerk geleid.

Boek VII
Voor de geschiedenis van de zondvloed in zijn laatste boek had onze dichter echter weer
een illuster voorbeeld: Vondel's Noah, of ondergang der eerste weerelt. Hij heeft daarvan
ook inderdaad gebruik gemaakt, zoals blijkt uit het feit dat hij de stad van de antediluviaanse
heerserskaste Reuzenborg noemt, naar Vondel's ‘Reuzenburgh’ - al situaert hij die stad aan
26
de oever van de Euphraat in plaats van ‘aen dan voet van Kaukazus’, zoals Vondel op
27
gezag van Salianus had gedaan. Veel mear steun
23
24
25
26
27

Zie boven, blz. 744 sub ‘Vierde boek’.
Ibidem.
Zie voor dit epos hierboven, blz. 495-500; het verhaal van Adam op blz. 496.
Vgl. Vondel's Noah, WB X, blz. 397, reg. 17.
Zie W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah III, blz. 515, noot 2.
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kon hij in de Noah echter niet vinden. De eigenlijke protagonisten in Vondel's tragedie zijn
grootvorst Achiman en grootvorstin Urania, voor wie in het kader van Macquet's opzet geen
plaats was. Bovendien eindigt het drama met het begin van de zondvloed, terwijl in het epos
het gehele verloop daarvan moest worden uitgebeeld. Hoogstens zou men enige samenhang
kunnen veronderstellen tussen Noach's boetpredikatie tot de Reuzen bij Macquet en die bij
Vondel, en evenzo tussen Macquet's beschrijving van het noodweer bij de aanvang van de
28
29
zondvloed en die van de Aertsherder in het laatste bedrijf van de Noah. Maar overtuigend
zijn deze parallellen niet en daarom - gezien Macquet's manier van imiteren - ook niet
waarschijnlijk.
Wanneer wij het bovenstaande overzien, kunnen wij er ons slechts over verbazen dat
dezelfde Macquet, die hier ongeremd imiteerde, zich één jaar later in zijn Verhandeling over
30
den Abraham den Aartsvader zo gereserveerd tegenover ‘geleende schoonheden’ opstelde.
Ik kan daarvoor geen bevredigende verklaring geven.
Verder dringt de vraag zich op, hoe de imitaties van Macquet moeten worden gewaardeerd.
Uiteindelijk zijn het er drie: van Du Bartas in de boeken I en II, van Milton in III en IV, en van
Geßner in V. De twee laatste boeken kunnen buiten beschouwing blijven; in VI had de dichter
geen voorbeeld, en in VII kan op grond van één ontlening (de naam Reuzenborg) niet van
imitatie worden gesproken.
In boek V blijft de imitatie van Der Tod Abels incidenteel en fragmentarisch, terwijl
ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht in de overgenomen motieven. Formeel valt daar
31
niets tegen in te brengen, en het resultaat doet op het eerste gezicht passabel aan. Bij
nader toezien, en vooral bij vergelijking met het werk van Geßner, blijkt echter hoe weinig
overtuigend en hoe wankel van structuur dit resultaat in feite is. De imitatieve inslag kan hier
dan ook géén succes worden genoemd.
Ook de navolging van Paradise lost in de boeken III en IV mag niet geslaagd heten.
Daarvoor is de imitatie, ondanks de aangebrachte bekortingen en wijzigingen, in wezen toch
te slaafs. Macquet heeft er niets eigens in weten te brengen. Sporen van plagiaat vallen niet
te ontkennen. Onder het lezen krijgt men soms meer de indruk bezig te zijn met een bedorven
versie van Milton dan met een nieuw gedicht.
Daarentegen heeft in de eerste twee boeken de aansluiting bij Du Bartas geleid tot een
imitatio in de goede zin van het woord. Doordat Macquet La première sepmaine in de eerste
plaats naar de opzet volgde en daarin een veelszins nieuwe (gemoderniseerde) inhoud
legde, is hier zijn resultaat ten opzichte van het origineel inderdaad - naar de uitdrukking
van Petrarca - aliud et melius geworden: iets anders en beters. Althans iets anders, en zo
niet beters, dan toch in ieder geval iets gelijkwaardigs.

§ 5. Evaluatie
De tripartiete imitatie is niet het enige opmerkelijke aan het epos van Macquet. Ook de
structuur vertoont eigenaardigheden, en deze gaan zelfs zó ver dat De eerste

28
29
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Zie boven, blz. 747 sub ‘Zevende boek’.
WB X, blz. 451-452, reg. 1505-1525.
Zie Deel I, blz. 179-180.
Zie voor de eisen, die G.J. Vossius in zijn verhandeling De imitatione (1647) aan de navolging had gesteld:
2
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, deel II (Culemborg 1970 ), blz. 248-249).
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waereld onmogelijk nog een Vergiliaans epos kan worden genoemd. Niet alleen is er geen
sprake van enige eenheid van handeling, maar ook een centrale visie - van waaruit de
opeenvolgende gebeurtenissen in onderling verband worden bezien en verklaard - ontbreekt
ten enenmale. De dichter behandelt elk van deze gebeurtenissen als een geheel op zichzelf
staand verhaal. Zijn vijf ‘verhalen’ staan bovendien zó los naast elkaar, dat het zelfs moeilijk
wordt het dichtstuk als een soort kroniekmatig epos te zien; daarvoor zijn de overgangen in
32
het algemeen te abrupt. Het meest doet de structuur nog denken aan de opeenvolging van
vijf afzonderlijke Bijbelzangen van verschillende aard en omvang, die achteraf werden
samengevoegd tot een bouquet over de eerste wereld. En aangezien bij iemand als Macquet
niet kan worden verondersteld dat het opzetten van een regelmatig epos hem moeilijkheden
zou hebben opgeleverd, moet iets dergelijks haast wel het geval zijn geweest. Als dit juist
is, doet zich echter de vraag voor, waarom hij zijn vijf gedichten dan niet eenvoudig van I
tot V nummerde, maar daaraan het uiterlijke aspect van een epos in zeven boeken gaf door
de twee uitvoerigste in tweeën te splitsen en aan het geheel een exordium te doen
voorafgaan. Om beter de samenhang te doen uitkomen? Bij wijze van ludieke mystificatie?
Of - en dat lijkt mij nog het meest aannemelijk - ter aansluiting bij het voorbeeld van Du
Bartas, die in zijn Seconde sepmaine immers ook een reeks los opeenvolgende
33
gebeurtenissen binnen het kader van zeven ‘jours’ had willen brengen? Hoe dit echter ook
zij, tot een succes heeft deze manier van doen niet geleid. Daarvoor is de bedoeling - àls
er een was - te weinig doorzichtig en dientengevolge het effect te verwarrend. De lezer raakt
er alleen maar door geïrriteerd.
Hoè los de delen van De eerste waereld naast elkaar staan, komt wel heel duidelijk aan
het licht in de manier waarop Macquet het merveilleux infernal heeft gehanteerd. In de twee
boeken over de schepping komt het niet voor; daar is terecht alleen plaats voor het handelen
van God. In de twee over de zondeval staat het echter centraal; naar het voorbeeld van
Milton krijgt het een bijzonder concrete vorm in de geschiedenis van Satan, die uit de hel
losbreekt om zijn oorlog tegen God te gaan voortzetten door het eerste mensenpaar te
verleiden. Wanneer Macquet's epos als een eenheid bedoeld was, had het voor de hand
gelegen dat diezelfde Satansfiguur ook in de volgende boeken zou zijn opgetreden, en dat
zowel de moord op Abel als de ontaarding van de mensheid vóór de zondvloed waren
voorgesteld als fasen in zijn strijd tegen God. Daarvan is echter geen sprake. Integendeel:
met het verhaal over de zondeval sluit Macquet ook de geschiedenis van de duivel definitief
af. Na de beschrijving van de metamorphose, waarmee God hem en de zijnen voor de
verleiding van Adam en Eva straft, wordt de rest van Satan's optreden op aarde als volgt
samengevat en afgedaan:
Hy woedde een' zeekren tyd in Adams zondig ryk;
Tot dat de Zoon van God uit de opperzalen daelde,
En over dood en hel den zege aen 't kruis behaelde;
Die, sints hy heerlyk rees uit zyne grafspelonk,
5 Dien draek aen eenen band van eeuwig yzer klonk.
(blz. 100)

32

33

Een uitzondering vormt het begin van boek V, dat aansluit bij de troost die Gabriël in boek IV aan Adam
en Eva meegaf bij hun uitdrijving uit het Paradijs. Maar ... aansluit over een intermezzo van meer dan
honderd regels heen, waarin het over Satan gaat.
Zie Deel I, blz. 86-87.
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Dit loslaten van Satan is vooral opmerkelijk bij de uitbeelding van de moord op Abel in het
vijfde boek. Macquet imiteert daar immers Geßner, en deze laat in Der Tod Abels een duivel
34
naar uitgesproken Miltoniaans model Kaïn tot de doodslag op zijn broer aanzetten. De
continuïteit in het merveilleux werd de Zierikzeese dichter dus als het ware op een
presenteerblaadje voorgehouden. Toch maakte deze er geen gebruik van. In zijn vijfde boek
hanteert hij ter weergave van het kwaad een merveilleux allégorique in de trant van Voltaire;
het is bij hem de Nyd die - op verzoek van de Dood - Kaïn tot zijn daad brengt. Hij heeft dus
de geschiedenis van Kaïn en Abel uit een geheel andere voorstellingswereld geschreven
dan die van de zondeval! - In de boeken VI en VII is het nog weer anders. Daar wordt het
Kwaad wel genoemd en soms ook gepersonifieerd, maar merveilleux komt daarbij niet meer
te pas. Doordat dit aan de kant van het Goed wèl het geval is - zij het weinig uitgewerkt en
meer op Bijbelse dan op imaginatieve grondslag - ontstaat een situatie die herinnert aan
35
wat Hoogvliet in zijn Abraham had beoogd: een merveilleux chrétien zonder duivel. Al deze
verscheidenheid maakt het langzamerhand toch wel moeilijk niet aan een element van - al
dan niet ludieke - opzettelijkheid te denken.
- In boek VI en praktisch ook in boek VII, omdat Vondel's Noah niet bij zijn opzet paste,
kon Macquet niet op een voorganger steunen en moest hij op eigen kracht werken. De
manier, waarop hij dat deed, getuigt niet van veel bezieling en verbeeldingskracht, en het
resultaat steekt dan ook ongunstig af bij wat in de vorige boeken voorafging. Macquet heeft
geen kans gezien - zelfs niet bij de beschrijving van de zondvloed - voldoende leven en
kleur aan zijn stof te geven. In het bijzonder valt het op, dat hij in boek VI bij zijn tekening
van de enkele ‘kinderen Gods’ onder de talloze zondaren iedere keer weer terugvalt op het
middel van een lange boetpredikatie om hun anders-zijn te doen uitkomen; in boek VII
herhaalt hij dat nog eens ten aanzien van Noach. Wat de ‘kinderen der mensen’ betreft,
wordt het uit zijn behandeling van Jubal's muziek of van Naëma's borduur- en weefkunst
niet goed duidelijk, wat daar nu eigenlijk verkeerd aan is. Door dit alles maken deze boeken
de indruk niet alleen met minder vindingrijkheid, maar ook met minder aandacht en zorg
geschreven te zijn dan de eerste vier. Als om dit te bevestigen laat de dichter in boek VII
Noach in zijn boetpredikatie over de ark-in-aanbouw en de komende zondvloed spreken,
zonder dit te hebben voorbereid door het vermelden van wat God blijkens Genesis 6:13-21
Zijn dienaar kenbaar gemaakt en opgedragen had!
Ondanks al deze bedenkelijkheden maakt het epos van Macquet bij eerste en niet al te
indringende lezing toch wel enige indruk. Dat heeft het vooral te danken aan de vlotte
leesbaarheid van zijn verzen. Schijnbaar moeiteloos vloeien de alexandrijnen de dichter uit
de pen: soepel en ongecompliceerd, ritmisch en soms ook melodisch, in een betrekkelijk
lichte toon die niet verontrust door emotionele accenten. De lezer geeft er zich dan ook
gemakkelijk aan gewonnen, te meer nog omdat Macquet af en toe verrast door gelukkige
regels; de meest treffende daarvan vindt men in mijn inhouds-overzicht geciteerd. Intussen
wordt bij nader toezien ook duidelijk, dat de verzen sterker zijn in technisch dan in
poëtisch-inhoudelijk opzicht; dat zij in de grond vrij conventioneel zijn en hun ‘charme’ nogal
eens berust op een uiterlijke opeenvolging van dichterlijke woorden en uitdrukkingen zonder
veel wezenlijke samenhang; dat tegenover de gelukkige regels zeker niet minder òngelukkige
staan. Er is meer een vakman aan het werk geweest dan een dichter.

34
35

Zie boven, blz. 496-497.
Zie boven, blz. 243-244.
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Ter adstructie van dit alles zou ik kunnen volstaan met te verwijzen naar de citaten, die
reeds in dit hoofstuk voorkomen; vooral in de langere vindt men er telkens de bevestiging
van. Om Macquet niet te kort te doen, laat ik hier echter nog twee voorbeelden volgen, die
representatief mogen heten voor de goede passages uit het epos. Allereerst de beschrijving
van Eva's schoonheid, als Adam haar voor het eerst ziet:
Wanneer zy lacht, dan toont de Blyde een dubble ry
Van tanden als ivoor; de Boezem, zagt als zy
En blank als verssche sneeuw op de Alpen neêrgezegen,
Draegt een paer heuvels, die zich op en neêr bewegen
5 By 't ademen der Maegd; op elke heuvel gloeit
Een prille, ronde knop, met rozenbloed besproeid.
De gladde, blanke Buik daelt lieflyk naer beneden.
Langs Dyën, Beenen zweeft een rei bevalligheden.
De melk van eene Vaerze, in Hollands groen geweid,
10 Haelt by de voeten niet in blanke zuiverheid.
(blz. 49)

Er gaat ondanks de conventionaliteit van de beelden ontegenzeglijk iets van deze verzen
uit. Maar er wordt afbreuk gedaan aan hun effect door de neiging van de dichter om te
overdrijven. De ‘heuvels’ van de borsten zijn te zwaar voor de ‘ronde knoppen’ die zij dragen;
‘rozenbloed’ voor rozenkleur is gezocht; de localisering van de sneeuw op de Alpen en de
vaars in de Hollandse wei is een overbodigheid, waardoor de aandacht afgeleid wordt van
de eigenlijke vergelijking en dus de werking daarvan verzwakt.
In mijn tweede voorbeeld worden de landschappen opgesomd, die Naëma in haar borduuren weefwerk weet uit te beelden:
Hier rees een weeldig bosch, en rolden zilvren stromen
Al schuimend van de rots; gints hingen prille bomen
Met gloeiend ooft belaên; daer zag men een valei.
Ginds graesde 't wollig vee in malsche klaverwei.
5 Men zag het jagerdom het schuwe wild bespieden,
Het hert, de vlugge rhee voor brak en winden vlieden.
Hier schoot een valk om hoog, en viel met fieren moed
Of op een zwanenvlucht, of op een Duivenstoet.
(blz. 146-147)

Vaardig, maar vluchtig en weinig origineel.

§ 6. Besluit
De waardering, die wij in Deel I voor Macquet als theoreticus van het epos hebben
uitgesproken, kan voor hem als praktisch beoefenaar van het genre niet worden herhaald.
Feitelijk kan De eerste waereld naar zijn opbouw in de strikte zin van het woord zelfs geen
epos worden genoemd, al doet het zich als zodanig voor. Het is tenslotte onze eerbied voor
de eruditie en het vakmanschap van de auteur, die er ons van weerhoudt uit de
onregelmatigheden van zijn werk te concluderen tot onkunde en/of onmacht. Maar hoe
moeten wij dit bizarre product dan verklaren? Onze suppositie van aansluiting bij de opzet
van een Du-Bartasiaanse ‘Sepmaine’ is uiteindelijk niet meer dan een nood-oplossing,
waarvan de waarschijnlijkheid te weinig kan worden aangetoond om te bevredigen. En
bovendien: wat heeft Macquet dan daartoe bewogen?
In ieder geval blijkt uit dit werk, dat Macquet veel meer als een bekwame letter-
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oefenaar moet worden gezien dan als creatief auteur. In overeenstemming daarmee staat
hij met zijn ‘epos’ dichter bij het verleden dan bij de eigen tijd: om te kunnen navolgen had
hij immers voorbeelden en voorgangers nodig. De aansluiting bij het verleden blijkt vooral
duidelijk uit zijn hantering van het merveilleux, waarin achtereenvolgens de trant van Milton,
36
Voltaire en Hoogvliet te herkennen viel. Maar intussen had met de David van Lucretia
Wilhelmina van Merken en de opkomst van het vaderlands-historische epos een ontwikkeling
ingezet, waarin voor het merveilleux geen plaats was en tendensen naar voren kwamen zowel van ‘realistische’ als van ‘romantische’ aard -, die bij Macquet nog volstrekt ontbreken.
Gezien vanuit deze trend, ligt diens epos op zijn minst tien jaar bij de tijd ten achter.
Maar dat verklaart het vreemde van de opbouw niet. Er blijft daar een vraagteken staan.

36

Zie boven, blz. 754.
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Hoofdstuk XXXVIII
De ‘Germanicus’ van Lucretia Wilhelmina van Merken
1779
§ 1. Ter inleiding
1

In de eerste paragraaf van mijn hoofdstuk over de David van Lucretia Wilhelmina van Merken
heb ik uiteengezet, waarom ik heb moeten afzien van mijn oorspronkelijke plan de beide
epen van deze dichteres als een samenhangend geheel in één hoofdstuk te bespreken. Zij
vormen daarvoor te weinig een continuïteit. De Germanicus sluit niet bij de traditionele lijn
aan zoals de David, maar bij de nieuwe richting van het vaderlandse epos, zoals die door
Onno Zwier van Haren met De Geusen in het leven geroepen, door Adriaen van der Vliet
met De Spanjaerdt binnen Rotterdam aarzelend voortgezet, en door Frans van Steenwijk
met Klaudius Civilis definitief bevestigd was. Daarom was het onmogelijk de Germanicus
te bespreken zonder eerst met deze voorgangers kennis te hebben gemaakt. De chronologie
moest in dit geval praevaleren boven de auctoriale verbondenheid.
Maar nu zijn wij dan naar tijdsorde aan de Germanicus toegekomen. En bij de bespreking
daarvan kan ik met de deur in huis vallen. Wat er in het algemeen over de dichteres en haar
2
werk moest worden gezegd, is in het hoofdstuk over de David al aan de orde geweest.

§ 2. De uitgave
Het tweede epos van Lucretia Wilhelmina verscheen in 1779, bij haar vaste uitgever Pieter
Meijer, onder het volgende titelblad:
Germanicus. // In zestien boeken, // door // Lucretia Wilhelmina van Winter, //
geboren Van Merken. // vignet // Te Amsterdam, // By Pieter Meijer, op den Dam.
// MDCCLXXIX. // Met Privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland
en // Westfriesland.
Het boek is op precies dezelfde wijze uitgegeven als de David; alleen ontbreekt ditmaal een
lijst met ‘Misstellingen en Verbeteringen’, al zijn er vrij wat drukfouten. Reinier Vinkeles
3
ontwierp een fraai frontispice en zorgde tevens voor een nieuw titelvignet: een ‘verklassiekte’
4
variant op Van der Schley's uitbeelding van Lucretia's zinspreuk ‘La vertu pour guide’. Platen
zijn er ditmaal niet.

1
2
3

4

Zie boven, blz. 601.
Zie boven, blz. 601-603.
Dit stelt een ongeschonden buste van Germanicus voor, temidden van ruïnes en gebroken fasces.
Daarmee sloot Vinkeles aan bij het begin van Lucretia Wilhelmina's ‘Toewying’ van het werk aan haar
man; zij wijst er daar op, dat de roem van Germanicus ongeschonden bleef, al werd Rome door Gothen
en Vandalen verwoest.
Zie boven, blz. 603.
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In 1781 vervaardigde echter de Amsterdamse schilder Johannes (Jean)
Grandjean (1755-1781) te Rome (waar hij kort daarop overleed) een zestiental
grisailles naar scènes uit het epos, bij elk boek één. Na zijn dood werden zij in
de loop der jaren door verschillende handen gegraveerd, totdat in 1788 de
5
volledige serie gravures het licht zag. In sommige exemplaren van de Germanicus
6
zijn deze platen achteraf ingevoegd.
In 1787 verscheen bij Pieter Johannes Uylenbroek te Amsterdam een Franse vertaling van
7
de Germanicus. In géén van de openbare Nederlandse bibliotheken bevindt zich daarvan
echter een exemplaar.

§ 3. Het voorwerk
Evenals in de David bevat het voorwerk, bij ontstentenis van drempeldichten, slechts één
enkel stuk. Ditmaal is dat echter geen zakelijk Voorbericht in proza, maar een bewogen
Opdracht in 68 gekruist rijmende alexandrijnen: ‘Toewying aan mynen echtgenoot, Nicolaas
Simon van Winter’.
Deze Opdracht verdient zowel uit informatief als uit poëtisch oogpunt bijzondere aandacht
en waardering. Wat de feiten betreft, wordt ons hier duidelijk hoezeer de Germanicus
beschouwd moet worden als de vrucht van een innige samenwerking tussen de beide
echtgenoten. Lucretia Wilhelmina moge dan de eigenlijke dichteres zijn geweest, nooit - zo
getuigt zij - had zij haar moeilijke onderwerp aangedurfd en aangekund zonder de steun
van haar man ‘die, om myn kunst te sterken, // My zo veel stofs vergaêrde in Rome en aan
den Rhyn’. Hij was het, die zowel uit de Romeinse als uit de Germaanse ‘Aêloudheid’ alles
wist bijeen te garen wat zij nodig had ten aanzien van ‘der volken oude zeden’, ‘de ligging
van hun stroom- of landgebied’, ‘hun krygsgebruik of outerplegtigheden’ - en nog zoveel
meer, dat hij wist te achterhalen ‘Langs wegen waar welligt nooit zangster was geweest’.
8
Maar ook bij haar natuur- en landschapsbeschrijvingen - zij herinnert hier aan de tocht van
Germanicus over de Alpen bij zijn terugkeer naar Italië, en aan de orkaan die bij de
Eems-monding zijn vloot vernielde - had haar man haar gesteund en geleid. En uit de
volgende vier regels meen ik te mogen afleiden, dat deze zelfs aan de compositie en de
intrige van het epos zijn ideeën heeft bijgedragen:
Uwe ongeveinsdheid hielp my veinsaarts wederstreeven
9
In 't oud Maguntia, en Cezars list weêrstaan.

5
6
7

8

9

U. Thieme - F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XIV (Leipzig 1921), blz.
510-511.
De UB te Utrecht bezit een exemplaar, waar dit het geval is (signatuur: Z qu 85).
Vgl. Documentatieblad Werkgroep 18e-eeuw, nr. 47-48 (oktober 1980), blz. 92. Daar wordt uit de Journal
encyclopédique (Luik 1756-Bouillon 1793) de titel als volgt vermeld:
Germanicus, poëme en seize chants, traduit du hollandois de Mme. Van Winter, née Van Merken. A
Amsterdam, chez P.-J. Uylenbroek. 1787.
De tijdgenoten beschouwden deze als hoogtepunten in de Germanicus. De Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen van 1780 spraken zelfs van ‘die voortreflyke schilderingen, die, wy durven 't zeggen,
in de levende talen geheel zonder voorbeeld zyn, welke op ieder bladzyde de natuur verrassen, en den
gevoeligen Lezer verrukken’ (II, 1, blz. 85).
De dichteres doelt hier op de verijdeling van een gevaarlijke samenzwering tegen Germanicus in Maguntia
(Mainz), die in boek XIV en XV een belangrijke plaats inneemt en - voor zover ik kon nagaan - een eigen
vinding van haar is. - ‘Cezars list’ slaat op de voortdurende slinkse pogingen van keizer Tiberius, de
adoptief-vader van Germanicus, om hem tegen te werken en erger (uit afgunst en vrees vanwege diens
meerdere populariteit).
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Hoe dikwerf zag ik u door yver aangedreven
10
Om Druzus grooten Zoon 't gevaar te doen ontgaan!

Uit dankbaarheid voor dit alles wijdt Lucretia Wilhelmina niet alleen haar werk aan haar man
toe, maar wil zij dat ook beschouwd zien als een monument van hun huwelijksliefde:
11

Was Agrippyne ooit aan Germanicus verbonden,
Vond ze in zyn tederheid haar' wezenlyken roem;
Myn Lief, 'k heb in uw hart myn rust en heil gevonden,
En 't streelt myn huwlyksmin dat ik naar u my noem'.
5 Indien myn Dichtkunst zich met Neêrlands gunst mag vleien,
En myn Germanicus bekend blyft aan den Rhyn,
Zal deeze zang aldaar met de eer myns Helds verbreien:
Van Winters liefde deed zyn Gaê gelukkig zyn.

Deze acht regels kunnen tevens gelden als bewijs voor de dichterlijke expressiviteit van de
Toewying. Lucretia Wilhelmina wist in de - naar ons moderne gevoel wat al te
conventioneel-rhetorische en pathetische - dichtertaal van haar tijd op overtuigende wijze
uitdrukking te geven aan de gevoelens, die haar vervulden.

§ 4. De stof en de bronnen
Het epos handelt over de verschillende expedities, die Germanicus van 15 tot 17 n.Chr.
tegen de Germanen ondernam om het gebied tussen Rijn en Elbe weer onder Romeins
gezag te brengen. Dat was namelijk verloren gegaan, toen de Cheruskische hoofdman
Arminius in 9 n.Chr. drie legioenen onder de stadhouder Varus in het Teutoburger woud
overvallen en vernietigd had, waarbij hem zelfs twee van de legioen-adelaars in handen
waren gevallen. Germanicus slaagde erin, Arminius verschillende malen te verslaan, aan
het verstrooide gebeente van de gevallenen in het Teutoburger woud de laatste eer te
bewijzen, en opnieuw tot de Elbe door te dringen. Voordat het herwonnen gebied echter
werkelijk gepacificeerd was, werd hij door keizer Tiberius - die jaloers was op zijn succes
en populariteit - naar Rome teruggeroepen, zogenaamd voor een triomftocht ter ere van zijn
overwinningen. Mede daardoor hadden deze dan ook geen blijvend resultaat. Zodra de
Romeinse troepen zich teruggetrokken hadden, kwamen de Germaanse stammen opnieuw
in beroering, en van werkelijk gezag over het gebied tussen Rijn en Elbe was geen sprake.
- Overeenkomstig de traditie van het heldendicht laat Lucretia Wilhelmina dit laatste aspect
echter buiten beschouwing. Zij beperkt zich tot de overwinningen van Germanicus, met de
triomftocht in Rome als bekroning van diens glorie.
Haar voornaamste bron waren de eerste twee boeken van de Annales, waarin Tacitus
uitvoerig over de krijgsverrichtingen van Germanicus in Germanië vertelt. Daarnaast heeft
zij veelvuldig gebruik gemaakt van diens Germania voor bijzonderheden over de woonplaats,
de aard en de gebruiken van de verschillende Germaanse stammen. Anders dan voor Frans
van Steenwijk kon het eerste deel van Wagenaar's Vaderlandsche Historie voor haar de
oorspronkelijke bron niet vervangen of aanvullen. Het verblijf en de activiteit van Germanicus
aan de beneden-Rijn worden daarin wel vermeld, maar zó beknopt dat er als uitgangspunt
voor een epos niets mee te beginnen viel. Wagenaar beschouwde de expedities van
Germanicus niet als vader-

10
11

Druzus grooten Zoon: Germanicus.
De liefde en verbondenheid van Germanicus en zijn vrouw Agrippina krijgen bij Tacitus zóveel nadruk,
dat zij bijna spreekwoordelijk werden.
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landse geschiedenis en volstaat daarom voor de gebeurtenissen uit de jaren 15 tot 17 met
enkele terloopse opmerkingen betreffende details.
Ook aan Strabo heeft Lucretia Wilhelmina een en ander te danken. In het zevende boek
(capita 291 en 292) van zijn Geographica vermeldt deze, in verband met de veldtochten van
Germanicus, allerlei namen van vooraanstaande Germanen, die bij Tacitus anoniem zijn
gebleven. Daartoe behoort ook die van Arminius' vrouw Thusnelda, die in Romeinse
gevangenschap raakte en in de triomf van Germanicus moest meelopen.
De meer secundaire bronnen, waarvan de dichteres gebruik heeft gemaakt en die zij blijkens de Toewying - grotendeels aan de studiezin van haar man te danken had, zijn
uiteraard veel moeilijker te achterhalen. Het zou een uitgebreide studie vergen, na te gaan
waar alle historische en geographische bijzonderheden op berusten, waarvan zij gewag
maakt - vooral ook omdat haar epos een verbeeldingswerk is en Dichtung und Wahrheit
12
dus telkens ongemerkt in elkaar overgaan. In het kader van deze studie had het geen zin
een dergelijk onderzoek op te zetten, zodat ik mij beperk tot de vermelding van twee bronnen
die zich zonder nasporing lieten ontdekken.
In boek IV beschrijft de dichteres het stroom-verloop van Rijn en Waal na hun splitsing
(blz. 117-118). Deze beschrijving berust op het desbetreffende deel van de tabula
Peutingeriana, want zij noemt namen die alleen vandaar bekend zijn. Deze kaart was voor
het eerst uitgegeven in 1753.
In Lucretia's bundel Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten (1762) komt
een ‘heldenbrief’ voor van Leife aan zynen vader Erik, eersten bevolker van Groenland (blz.
77-102), die berust op een Oudgermaans gegeven. Jan de Vries heeft een onderzoek naar
de herkomst daarvan ingesteld, waaruit blijkt dat de schrijfster bekend moet zijn geweest
met de Introduction à l'histoire du Danemark (1755) en de Monuments de la mythologie et
de la poésie des Celtes, et particulièrement des anciens Scandinaves (1756) van de Zwitserse
geleerde Paul Henri Mallet, die ‘een zeer volledig beeld der Germaansche oudheid (geeft)
13
en een groot aantal Oudnoorsche mythen, gedichten en overleveringen bekend (maakt)’.
Het is ongetwijfeld mede daaraan, dat de dichteres de kennis van de Germaanse goden
heeft ontleend, waarvan zij in haar epos blijk geeft. Ook Mallet is echter dupe geweest van
de verwarring tussen Germaanse en Keltische oudheid, waarmee wij in Van Steenwijk's
14
Klaudius Civilis reeds in aanraking zijn gekomen. Vandaar dat Lucretia Wilhelmina de
Keltische god Theutates als oppergod van de Germanen noemt, en dat wij bij haar dezelfde
driedeling van de Germaanse priesterschap in druïden, barden en eubagen terugvinden als
15
bij Van Steenwijk.

12

13
14
15

Zo wordt in boek XVI verteld, hoe Germanicus en de zijnen, bij het overtrekken van de Alpen op weg
naar Italië, ‘in 't verschiet de vlam zien naar den hemel streeven // Uit eenen hoogen berg, die vuur en
steenen braakt, // En van 't nabuurig land een' woesten aschhoop maakt’ (blz. 440).
J. de Vries, Een voorjaarsbloem der romantiek, in: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde
XLIX (1930), blz. 161-167; het citaat op blz. 166.
Zie boven, blz. 718.
In het tiende Boek wordt beschreven, hoe ‘'s Lands Opperpriesteres’ in het leger van Arminius komt:

Zy zat, naar 's lands gebruik, gesluierd op een' wagen,
Omringd van Barden, en Druiden, en Eubagen,
En Priesterinnen, die op een' gepasten toon
De grootheid zongen van de vaderlandsche Goôn.
(blz. 272)
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De brief van Leife aan Erik verscheen zes jaar vóór het huwelijk van Lucretia Wilhelmina
met Van Winter. Ik zie daarin een aanwijzing, dat de laatste ook toen reeds zijn meerdere
eruditie tot haar beschikking stelde. De innige samenwerking bij het ontstaan van de
Germanicus moet de bekroning geweest zijn van een wederzijdse belangstelling in elkaars
werk, die reeds in de jaren van vriendschap vóór hun huwelijk was ontstaan.

§ 5. Tegenhanger van de ‘Klaudius Civilis’
De Germanicus telt, evenals de Klaudius Civilis van Frans van Steenwijk, het ongewone
aantal van zestien boeken. Ik geloof, dat dit geen toeval is. Naar mijn mening heeft Lucretia
Wilhelmina met deze uiterlijke gelijkvormigheid duidelijk willen maken, dat haar epos
inderdaad bedoeld was als tegenhanger bij dat van haar voorganger. De nauwe overeenkomst
in behandelde stof - de strijd tussen Germanen en Romeinen aan de beneden-Rijn in de
eerste eeuw na Christus - deed een zekere samenhang wel vermoeden, maar bood op
zichzelf geen zekerheid dat deze niet accidenteel was. Nu daar het gelijke aantal van zestien
boeken bijkwam, werd die mogelijkheid echter praktisch uitgesloten; zóveel parallellie kon
alleen maar opzettelijk zijn.
De Germanicus is dus bedoeld als pendant van de Klaudius Civilis. Maar dan in de
contrasterende zin van: tegenstuk, voorstelling van het omgekeerde. Bij Van Steenwijk was
een Germaan de held en werden de Romeinen voorgesteld als meedogenloze onderdrukkers;
Lucretia Wilhelmina daarentegen verheerlijkte een Romein en tekende de Germanen als
muitzieke woestelingen.
De tegenstelling is niet absoluut. Het gaat in de beide epen om een andere oorlog en om
andere personen. Bovendien wisten de lezers, dat ook Lucretia Wilhelmina in Claudius
Civilis wel degelijk een held zag; dat had zij al in 1762 duidelijk doen blijken door de publikatie
16
van haar [Brief van] Claudius Civilis aan Julius Briganticus.
Maar Van Steenwijk had in zijn werk een volkomen negatief beeld getekend van de
verhouding tussen Batavieren en Romeinen. Volgens het verhaal over de voorgeschiedenis
17
van de opstand, dat hij Civilis in de eerste Zang aan Brinio en Volkaart laat doen, werd het
vrije bondgenootschap, dat de Batavieren met Julius Caesar hadden gesloten, al door
Augustus geschonden. Deze legde garnizoenen op hun eiland, en misbruikte dat als basis
voor krijgstochten naar het Noorden om de Germaanse stammen tot aan de Elbe te
onderwerpen. En toen die stammen er eindelijk in geslaagd waren zich weer vrij te vechten,
werd dit misbruik onder Tiberius nog eens herhaald:
Tiberius heeft ons verpligt zyn legervanen
Te sterken tegen 't land van vrinden, van Germanen;
Hiertoe de manschap van ons vaderland geprest;
En 't eiland aangemerkt, gelyk een wingewest.
(blz. 18)

Evenmin als in de voorafgaande regels Arminius en het Teutoburger woud met name werden
genoemd, evenmin is dat in de geciteerde verzen het geval met Germanicus. Maar voor wie
de oude geschiedenis van deze streken ook maar enigszins kende, kon er geen twijfel aan
bestaan op welke feiten in deze passage werd gedoeld. Zoals Van Steenwijk de
voorgeschiedenis van de opstand door Civilis liet vertellen, waren de

16
17

Zie boven, blz. 707.
Zie boven, blz. 711.
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Romeinen altijd alléén maar vijanden en onderdrukkers van de Batavieren geweest, van
Augustus tot Vitellius, en met inbegrip van Germanicus!
Het is deze voorstelling, waartegen Lucretia Wilhelmina zózeer in verzet kwam, dat zij er
met een tegen-epos op reageerde. Zoals bij Van Steenwijk de verhouding tussen Romeinen
en Batavieren werd getekend, zo was het naar haar diepe overtuiging nièt geweest! Die
overtuiging had al ten grondslag gelegen aan haar Brief van Claudius Civilis aan Julius
Briganticus. In die brief werd óók de voorgeschiedenis van de opstand verteld, maar vanuit
een ander gezichtspunt! Natuurlijk waren in Civilis' tijd de Romeinen onderdrukkers van de
Batavieren geworden; dat erkende zelfs Tacitus in zijn Historiae. De opstand was dus
gerechtvaardigd en Civilis een held. Maar de onderdrukking was pas begonnen onder keizer
Caligula! Voordien had er een wederzijdse verbondenheid en vriendschap bestaan, die voor
beide partijen voordeel bracht. ‘Elk weet hoe dat Gebied [= het Roomsch Bewint] de
Batavieren eerde’, laat de dichteres haar held aan zijn neef schrijven. En de grootste zowel
als de edelste van alle Romeinen uit die vriendschap-tijd was Germanicus geweest! Als
Civilis in de brief zijn neef herinnert aan de schandelijke terechtstelling van zijn broer Julius
door de Romeinen, dan vindt hij voor die broer geen groter lof dan een vergelijking met
Germanicus:
Dus viel die eedle Held op 't schandlyk moordschavot,
18
Die geen' Germanicus in moed of deugd zou wyken.

Claudius Civilis was een held geweest, en Frans van Steenwijk had er goed aan gedaan
hem als zodanig te eren. Maar daarbij had hij schromelijk te kort gedaan aan wat het
bondgenootschap met de Romeinen oorspronkelijk voor de Batavieren geweest was, en
nog veel méér aan Germanicus: die nièt hun onderdrukker maar hun vriend was geweest,
en zeker nièt minder een held dan Civilis! Dat is de boodschap, die Lucretia Wilhelmina met
haar epos naast en tegenover de Klaudius Civilis stelt.
Bij dit verschil in interpretatie van de historie vertegenwoordigde de dichteres de
traditionele opvatting onder haar tijdgenoten. In zijn monumentale studie over
de vaderlandse geschied-uitbeelding tussen 1500 en 1800 wijst Van de Waal er
in dit verband op, dat Claudius Civilis hier te lande weliswaar evenzeer een
patriottisch symbool was als Varus' overwinnaar Arminius in Duitsland, maar op
een geheel andere wijze. Terwijl de laatste ‘als Romeinendooder werd
voorgesteld’ en vereerd om zijn strijd voor algehele onafhankelijkheid, werd het
Civilis als roem aangerekend dat hij het bondgenootschap met de Romeinen
niet verbroken maar hersteld had: op de oude voet van gelijkheid, zonder verdere
onderdrukking. Wat de Batavieren van de overige Germanen onderscheidde en
boven hen stelde, was immers hun vriendschappelijke samenwerking met de
Romeinen, hun aandeel in de Romeinse cultuur. ‘Hier de machtigste en
voorbeeldigste beschaving, die de wereld ooit had gekend, daar een klein,
onbeschaafd maar onbedorven volk, welks moed den bondgenoot onder meer
Brittanie veroverde en welks trouw diens keizers mocht beschermen’. De opstand
van Civilis had deze gelukkige situatie, toen zij door de hebzucht van Romeinse
bestuurders in onderdrukking was ontaard, opnieuw tot werkelijkheid gemaakt.
19
Niet meer en niet minder.

18
19

L.W. van Merken, Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten (Amsterdam 1762); blz.
103-123 [‘Brief van] Claudius Civilis aan Julius Briganticus’; het citaat op blz. 111.
H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800, twee delen
('s-Gravenhage 1952), deal I, blz. 97-99; de citaten resp. op blz. 97 en 99.
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Tegen deze achtergrond gezien, is het duidelijk dat Frans van Steenwijk in de Klaudius
Civilis zijn held eigenlijk meer naar Duitse dan naar traditioneel-Nederlandse opvatting had
uitgebeeld. Ik geloof overigens niet, dat wij daarbij aan Duitse beïnvloeding moeten denken.
Het lijkt mij waarschijnlijker, dat de ‘eenzijdigheid’ van zijn werk moet worden verklaard uit
de epopiserende opzet, waardoor een polariserende voorstelling van de verhouding tussen
Batavieren en Romeinen in de hand werd gewerkt. En ik heb de indruk, dat Van Steenwijk
er zich van bewust is geweest zodoende af te wijken van de gangbare opvatting. Daaraan
zou ik de voorzichtigheid willen toeschrijven, die er hem toe bracht in Civilis' verhaal over
de voorgeschiedenis van de opstand de namen van Varus, Arminius en Germanicus
achterwege te laten, het Teutoburger woud niet te noemen, en vaag te blijven over Civilis'
uiteindelijke bedoeling: algehele onafhankelijkheid dan wel herstel van het oorspronkelijke
vrije bondgenootschap. De reactie van Lucretia Wilhelmina bewijst, dat er inderdaad
aanleiding was voor een dergelijke terughoudendheid.

Het verwijt van Van Kampen
In dit verband dient ook het verwijt te worden vermeld, dat de Amsterdamse hoogleraar
(toen nog lector in Leiden) N.G. van Kampen ruim veertig jaar later de dichteres van
Germanicus deed. Hij nam het haar bijzonder kwalijk, dat zij ‘de strooptogten van Germanicus
20
met zijne Romeinen in het land der vrije Duitschers, onze Voorvaders, te land en ter zee’
21
had verheerlijkt.
Van Kampen heeft geen idee meer van de hierboven geschetste opvatting omtrent de
verhouding tussen Batavieren en Romeinen, zoals die gedurende de 17de en 18de eeuw
in de Republiek had gedomineerd. Hij oordeelt vanuit een Duits-romantisch standpunt en
komt daardoor tot grove onbillijkheid.
Op gevaar af enigermate in herhaling te vervallen, meen ik er goed aan te doen tegenover
Van Kampen's beschuldiging het standpunt van de dichteres nog eens duidelijk uiteen te
zetten. De onvaderlandslievendheid van de Germanicus is namelijk een hardnekkig
misverstand gebleken, dat er mede toe heeft bijgedragen dit epos volkomen ten onrechte
in discrediet te brengen.
Er is natuurlijk geen sprake van, dat Lucretia Wilhelmina de Duitsers - Van Kampen
bedoelt: de Germanen - in hun algemeenheid zou hebben beschouwd als ‘onze Voorvaders’.
Dat waren voor haar enkel de Batavieren, en met hen had Germanicus geen oorlog gevoerd.
Bij diens krijgstochten waren zij integendeel zijn trouwe bondgenoten geweest, en hun vorst
22
Chariovalda had bij de overtocht over de Wezer in zijn dienst zelfs de dood gevonden. In
het epos wordt Germanicus dan ook nadrukkelijk getekend als ‘de vriend der Batavieren’,
zoals de schrijfster hem in haar Toewying noemt.
En wat de ‘vrije Duitschers’ betreft: anders dan Van Kampen zag Lucretia Wilhelmina de
strijd van Arminius tegen de Romeinen niet als het heroisch verzet van vrijheidlievende
Germanen tegen de onderdrukking door vreemde overheersers. Hoe zij - vanuit de
Nederlandse traditie - de situatie interpreteerde, blijkt duidelijk genoeg uit haar epos om elk
misverstand uit te sluiten. Haar visie is als volgt:
Germanicus' vader Drusus (38-9 v.Chr.) had de Noordgrens van het Romeinse rijk van
de Rijn naar de Elbe verschoven. Dat betekende voor de Germanen in dit gebied geen
onderdrukking, maar een zegenrijke pacificatie. Er kwam een einde aan

20
21
22

Cursivering van mij (Sm).
Zie Deel I, blz. 18.
Tacitus, Annales II, 11; Germanicus, blz. 281.
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de voortdurende stammen-oorlogen, die elk begin van ontwikkeling en beschaving in de
weg stonden. Veiligheid en rechtszekerheid deden de welvaart toenemen; de verworvenheden
van de Romeinse cultuur kwamen de nieuwe rijksgenoten ten goede. Vele Germaanse
vorsten en stammen zagen dat in en steunden het bondgenootschap met de Romeinen.
Maar er waren anderen, die daarvoor te kortzichtig waren en uit misplaatste vrijheidszin de
voorkeur gaven aan de oude chaos boven de nieuwe orde. De leiding daarbij hadden de
Cherusken onder hun ontembare aanvoerder Arminius die - gesteund door de Germaanse
priesters en ‘boschnonnen’ - telkens weer nieuw leven aan het verzet tegen de Romeinen
wist in te blazen. - In het epos worden deze twee standpunten scherp tegenover elkaar
23
gesteld in de personen van Arminius en zijn broer Flavius die de kant van de Romeinen
gekozen had, en met name in het - historische (vgl. Annales II, 9)! - gesprek dat deze beiden
over de Wezer heen met elkaar voeren. De dichteres laat daarin Arminius zijn broer oproepen
tot deelname aan de strijd om de vrijheid; maar deze antwoordt: ‘Waar is de vryheid des
Germaans toch in gelegen? // Elk hunner meet die af naar 't punt van zynen degen’. Die
vrijheid is niet meer dan bandeloosheid ‘In drank of dobbelspel, of onbesuisden stryd’ (blz.
268). Daarom kiest hij voor ‘de waare vryheid’ van de Romeinen: die van recht, discipline
en vrede. - Diezelfde overtuiging ligt ook ten grondslag aan het lied, dat Lucretia Wilhelmina
haar held na zijn - schijnbaar - definitieve overwinning op Arminius door de Germaanse
vrouwen laat toezingen:
't Is vrede in ons gewest. De kryg heeft uitgewoed.
De Roomsche Veldheer heeft geen' lust aan schuldloos bloed.
Hy steekt, op ons verzoek, het wraakzwaard in de schede,
En schenkt ons rust en heil door 't schenken van den vrede.
(blz. 330)

- In de ogen van de dichteres herstelde Germanicus de pax romana in onbeschaafd gebied
‘Tot wezenlyk geluk van de overwonnelingen’, zoals zij het in haar Toewying uitdrukt. En
het was de roem der Batavieren, dat zij hem daarbij behulpzaam waren.

§ 6. Inhouds-overzicht
De Germanicus is zó rijk aan uitweidingen en neven-episoden, dat er in een inhouds-overzicht
geen sprake kan zijn van volledigheid. Ik moet mij beperken tot het aangeven van de grote
lijnen. Voor zover het gaat om belangrijke eigen vindingen van de dichteres, heb ik dat doen
uitkomen door cursivering.

Boek I (742 regels; blz. 1-34): Met heel veel moeite slaagt Germanicus erin, een einde te
maken aan een gevaarlijke muiterij van de legioenen aan de Rijn. Om hun schuld te kunnen
boeten, vragen de soldaten om oorlog tegen de Germanen.
Boek II (620 regels; blz. 35-63): Vanuit Castra Vetera rukt Germanicus het gebied van de
Marsen aan de Lippe binnen. Zij worden volkomen overrompeld tijdens een bruiloftsfeest.
- In Maguntia (Mainz) hoort de veldheer van zijn vriend Titus, hoe de eerste jaren van Tiberius'
regering verlopen zijn.
Boek III (668 regels, blz. 64-94): Uit Maguntia doen de Romeinen een inval in het land van
de Chatten, wier hoofdstad Mattium wordt veroverd en verwoest. -

23

In werkelijkheid: Flavus (de blonde).
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Flavius, de broer van Arminius, vertelt Germanicus over de aanval op de legioenen van
Varus in het Teutoburger woud, en over de familievete die daarmee samenhangt: de
vijandschap tussen Arminius en zijn schoonvader Segestes om de ontvoering van diens
dochter Thusnelda. - De zoon van deze Segestes komt de hulp van Germanicus inroepen
voor zijn vader; deze heeft zijn dochter terug-geroofd, maar wordt nu door Arminius belegerd
en verkeert in uiterste nood.

Boek IV (634 regels; blz. 95-123): Germanicus ontzet Segestes, waarbij Thusnelda hem in
handen valt. Arminius roept overal de Germanen op tot verzet en wraak. Om hem in de rug
aan te vallen trekt Germanicus met een vloot langs de Rijn en over het Flevo-meer naar de
monding van de Eems, waar hij zich verenigt met de troepen die overland daarheen waren
gezonden.
Boek V (494 regels; blz. 124-146): In een gevecht met de Bructeren wordt één van de twee
verloren gegane adelaars van Varus heroverd. Germanicus trekt naar de plaats van diens
nederlaag in het Teutoburger woud. Aan het verstrooid liggende gebeente van de gevallenen
wordt door zuivering en begraving de laatste eer bewezen. Dan rukt het verbitterde leger
tegen Arminius op.
Boek VI (432 regels; blz. 147-168): Het komt tot een uiterst gevaarlijke slag, die feitelijk
onbeslist blijft al kunnen de Romeinen het veld behouden. - Germanicus keert naar de
24
Eems-monding terug. Evenals voor de heenreis wordt het leger in tweeën gesplitst. De
ene helft wordt - onder de legaat Caecina - overland naar de Rijn gezonden, terwijl
Germanicus zelf de andere helft met de vloot zal terugvoeren. Alvorens zich in te schepen
sluit hij nog een vredesverdrag met ‘de Chauchen, die aan 's Wezers boorden woonen’ (blz.
161).
Boek VII (690 regels; blz. 169-200): Om zijn schepen voor de ondiepten bij de Eems te
verlichten, stuurt Germanicus twee legioenen overland naar de monding van de Hunze,
waar hij ze zal oppikken. Een stormvloed, die de lage kust overstroomt, doet deze troepen
zware verliezen lijden. De vloot zelf doorstaat, dank zij de zeemanschap van de Bataafse
25
bemanningen, vrij goed deze storm. - Nabij Arenacum is Germanicus enige tijd de gast
van de vorst der Batavieren. - Inmiddels heeft zich in Oppidum Ubiorum (Keulen) het gerucht
verbreid dat het leger van Caecina door Arminius vernietigd is. In paniek wil men de brug
over de Rijn vernielen om te voorkomen dat de Germanen daarvan gebruik zullen maken.
Agrippina verhindert dat door persoonlijk een bruggehoofd aan de Oostelijke oever te
bezetten. Dat redt

24

25

Uit het verslag bij Tacitus valt niet anders op te maken dan dat hij dit deed, omdat hij zich na zijn
Pyrrhus-overwinning niet sterk genoeg meer voelde om verder op te rukken (Annales I, 63). - Lucretia
Wilhelmina vermeldt echter een meer ‘eervolle’ reden: uit Germaanse krijgsgevangenschap ontvluchte
Romeinen hebben iets opgevangen over een plan van Arminius om tijdens Germanicus' afwezigheid
Maguntia te overvallen. Achteraf blijkt dit gerucht onjuist, maar door deze vinding heeft de dichteres haar
held een wijken voor de vijand bespaard. In de door haar geschetste omstandigheden had hij geen keus:
de veiligheid van Maguntia ging vóór!
Het wordt niet goed duidelijk, waar de dichteres Arenacum situeert. De manier, waarop zij de burg van
de Bataafse vorst beschrijft (blz. 181-182) maakt het echter waarschijnlijk dat zij - anders dan Van
Steenwijk (zie boven, blz. 712, noot 15) wèl aan Arnhem denkt. De burg ligt ‘op een' heuvel’, en biedt
uitzicht ‘Op weide en korenveld, op berg en bosch, op dorpen, // Geplaatst op hoogen grond, den vloed
niet onderworpen; // En op den zilvren Rhyn in 't wykende verschiet’.
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het zwaar geteisterde, maar niet vernietigde leger van Caecina die zich nu over de rivier in
veiligheid kan stellen. - Nieuw alarm: ‘Germanicus vergaan! de gantsche vloot verloren!’
(blz. 200).

Boek VIII (520 regels; blz. 201-224): Ook dit blijkt een loos gerucht; Germanicus, die zijn
vloot bij het eiland der Batavieren heeft achtergelaten, keert veilig terug. Caecina doet hem
verslag van zijn hachelijke tocht overland van de Eems naar de Rijn. - De Chaucen vragen
om hulp; Arminius valt hen aan vanwege het verdrag, dat zij met Germanicus gesloten
hebben.
Boek IX (610 regels; blz. 225-252): Germanicus besluit hen te hulp te komen en de Germanen
van Arminius overzee aan te vallen. Overal worden er schepen gebouwd voor een grote
vloot. Onderwijl worden twee invallen gedaan in het gebied van de Chatten om daar de rust
te herstellen. Liefdes-idylle tussen Flavius en Nantilde, een van de daarbij gevangen genomen
Germaanse vrouwen.
Boek X (700 regels; blz. 253-284): De vloot vaart uit. Germanicus bereikt veilig de
Eems-mond, en voert zijn leger vandaar naar de Wezer. Aan de overkant staan de Germanen.
Gesprek over het water heen tussen de broeders Arminius en Flavius. Poging van de
Germanen de door de Romeinen gebouwde brug te vernielen door brandende vlotten. Bij
het forceren van de overtocht door Germanicus sneuvelt de vorst van de Batavieren,
Cariovalda.
Boek XI (522 regels; blz. 285-308): In een grote slag op het Istidavisch veld worden de
Germanen vernietigend verslagen. Vlucht van de gewonde Arminius. Maar hij geeft het niet
op en verzamelt een nieuwe strijdmacht.
Boek XII (654 regels; blz. 309-338): Het komt tot een nieuwe slag, waarin de Germanen
opnieuw verslagen worden, al weet Arminius een ogenblik de Romeinse legerplaats binnen
te dringen. De stammen ten Westen van de Elbe onderwerpen zich of vluchten over de
rivier. - Germanicus' beschermgeest verschijnt aan de held, draagt hem op niet verder te
trekken, en voorspelt hem (een deel van) de toekomst. Terugkeer naar de Wezer. De helft
van het leger wordt overland naar de Rijn gezonden, de andere helft onder Germanicus
trekt naar de Eems en gaat aan boord van de vloot.
Boek XIII (682 regels; blz. 339-370): Op de terugweg wordt de vloot overvallen door een
orkaan, die een verschrikkelijke tol eist aan schepen en levens. Germanicus blijft gespaard
en doet, aan land gekomen, wat mogelijk is om te redden wat er nog te redden valt. - ‘Op 't
hooren van den ramp aan Romes vloot weêrvaaren’ (blz. 362) vatten de aanhangers van
Arminius moed en beramen een nieuwe aanval. Omdat deze zelf gewond is, wordt hij als
aanvoerder vervangen door Arpus, de vorst van de Chatten. - Germanicus keert terug naar
Castra Vetera.
Boek XIV (684 regels; blz. 371-402): De Germaanse opperpriester Libys weet Maguntia
binnen te komen. Met de daar gevangen Germaanse vorsten bereidt hij een samenzwering
voor, om zich van binnen-uit meester te maken van de stad; Arpus zal met zijn leger in de
buurt zijn om hulp te bieden. - Germanicus wordt gewaarschuwd voor aanvals-plannen van
Arpus, versterkt Castra Vetera en trekt naar het bedreigde Maguntia. - Daar is de
samenzwering echter al ontdekt en opgerold, vooral dank zij Nantilde, de geliefde van Flavius.
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Boek XV (604 regels; blz. 403-430): Vanuit ‘'t Ubisch oord’ (blz. 403) - waar hij vanwege
de gelukkige afloop in Maguntia zijn reis daarheen had kunnen onderbreken - trekt
Germanicus op expeditie in het land van de Marsen. Vrienden onder de Germanen hebben
hem meegedeeld, dat de laatste van Varus' verloren adelaars daar verborgen is; deze wordt
inderdaad terug-gevonden. - Huwelijk van Flavius en Nantilde. - De troepen van Arpus
worden verslagen, hijzelf sneuvelt. Voor het ogenblik is de weerstand van de Germanen
volledig gebroken. - Tiberius roept Germanicus naar Rome terug voor een triomf.
Voorbereidingen voor het vertrek.
Boek XVI (958 regels; blz. 431-474): Germanicus verlaat de Germaanse gewesten.
Beschrijving van zijn route, met de overtocht over de Alpen als hoogtepunt. Aankomst in
Rome en uitvoerige uitbeelding van de triomftocht.

§ 7. De ‘Germanicus’ als epos
In het algemeen is de overeenkomst in compositie en bewerkings-wijze tussen de Germanicus
en de David groot. Ook in haar profane epos houdt de dichteres zich met grote
nauwkeurigheid aan de overgeleverde feiten, maar veroorlooft zij zich allerlei samenhangen
en motiveringen die haar bronnen niet vermelden, om de consistentie van haar verhaal te
versterken en de adeldom van haar held beter te doen uitkomen. Doordat zij nu niet geremd
wordt door de noodzaak van Bijbelgetrouwheid, gaat zij ditmaal echter gemakkelijker en
vaker tot dergelijke toevoegingen over, ook wanneer deze meer de couleur locale dan het
eigenlijke verhaal ten goede komen.
Een punt van overeenkomst tussen haar beide epen is ook het ontbreken van merveilleux.
Eigenlijk zouden wij dit niet hebben verwacht. Uit het Voorbericht van de David blijkt, dat
Lucretia Wilhelmina verzinsels omtrent het Bovennatuurlijke ontoelaatbaar achtte in een
27
gewijde historie. De implicatie is, dat zij er geen bezwaar tegen had bij de behandeling van
profane stof. Toch laat zij ook in de Germanicus de tekening van een merveilleuse
achtergrond volkomen achterwege. Naar ik vermoed, dienen wij de reden daarvoor te zoeken
in het verschil tussen theorie en praktijk. Want al had de dichteres geen principiële bezwaren
tegen merveilleux in haar tweede epos, van welke aard had dit dan moeten zijn? Chrétien?
Maar hoe kon dit op overtuigende wijze worden gerealiseerd bij gebeurtenissen, die zowel
buiten de Christelijke als de Joodse historie en denkwereld vielen? Païen? Maar hoe kon
een Christelijk auteur de heidense mythologie serieus nemen zonder tekort te doen aan zijn
geloof? Allégorique? Maar welke achtergrond moest dan de symboliek hebben? Hoe dit zij,
in ieder geval heeft Lucretia Wilhelmina haar probleem in de Germanicus op dezelfde wijze
opgelost als in de David. Zoals zij daar toch ièts uit de sfeer van het Wonderbaarlijke had
trachten te behouden door althans de traditioneel-epische toekomst-voorspelling te
28
handhaven, zo deed zij dat nu weer. Zoals Abraham aan David verscheen, verschijnt de
Beschermgeest van Germanicus aan de held om hem aanwijzingen te geven en hem gerust
te stellen omtrent zijn verder lot. Alleen wordt ditmaal in het midden gelaten, of de verschijning
een droom is dan wel een realiteit.
Bij al deze overeenkomst is het des te opvallender, dat de Germanicus van de David
verschilt door het ontbreken van een begin mediis in rebus. Het epos ontwikkelt zich

26
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't Ubisch oord: Oppidum Ubiorum (Keulen).
Zie boven, blz. 605.
Zie boven, blz. 615-616.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

768

in de chronologische volgorde van een kroniek, vanaf het ogenblik dat Germanicus zich bij
de legioenen aan de Rijn voegt tot dat van zijn triomf in Rome. Overigens lijkt het mij niet
uitgesloten, dat de dichteres zelf dit anders zag. In boek II laat zij namelijk het verhaal doen
van wat er in Rome gebeurd is bij en na de dood van Augustus, en in boek III dat van de
omstandigheden die tot de Romeinse nederlaag in het Teutoburger woud hebben geleid.
29
Dat is dus tweemaal het verslag-achteraf van een stuk voorgeschiedenis. Als men bedenkt,
dat daarin telkens een aspect naar voren komt waardoor het verloop van het epos in sterke
mate wordt bepaald - enerzijds de jaloezie en onbetrouwbaarheid van Tiberius, anderzijds
de noodzaak om de smaad van Varus' nederlaag uit te wissen -, kan men zich voorstellen
dat de schrijfster daarin het eigenlijke begin van haar fabula heeft gezien en dus meende
met de komst van Germanicus aan de Rijn haar verhaal niet ab ovo in te zetten. Als dit juist
is, vergiste zij zich echter. In een epos behoort het begin mediis in rebus betrekking te hebben
op de hoofdhandeling, en dat is in de Germanicus niet het geval.

Opmerkelijkheden
1. Evenals in de David is ook in de Germanicus de propositio duidelijk geïnspireerd op die
van de Henriade. De dichteres is er hier zelfs in geslaagd Voltaire te evenaren in de
bondigheid van haar karakteriserende formuleringen:
Ik zing den Veldheer, die, aan 't hoofd van Romes vaanen,
De bosschen introk der krygszuchtige Germaanen;
Den moord van Varus strafte; Arminius bestreed;
Al 't Overrhynsche op nieuw de Rykswet eeren deed;
5 Vorst Druzus Zoon, wiens roem en nyd en ramp trotseerde,
Den waardigsten Romein die immer triomfeerde.
(blz. 1)

Anders dan in de David is er echter wèl een invocatio, zij het dat de schrijfster geen Goddelijke
macht aanroept om bijstand bij haar werk, maar een allegorische personificatie:
Aêloudheidkunde. Ook daarin valt de invloed van Voltaire te herkennen, die in de aanhef
van zijn epos eveneens een personificatie om hulp had gesmeekt: Vérité. Wellicht voelde
Lucretia Wilhelmina zich niet gerechtigd God te betrekken bij haar behandeling van een
profane stof. - In hoeverre het toeval is, dat haar exordium in het aantal regels en de verdeling
daarvan over propositio en invocatio (resp. 6 en 14) precies overeenkomt met dat van
Voltaire, valt moeilijk uit te maken.
2. Als in boek III Flavius aan Germanicus over de slag in het Teutoburger woud vertelt,
legt hij zozéér de nadruk op de ontvoering van Thusnelda door Arminius als achtergrond
daarvan, dat de lezer onwillekeurig herinnerd wordt aan de ontvoering van Helena als oorzaak
voor de ondergang van Troje. Ik meen - ook in verband met punt 4 - dat de dichteres deze
suggestie bewust heeft nagestreefd. Als dat inderdaad zo is, verdient zij bewondering voor
het even ongeforceerde als overtuigende resultaat.
3. In boek VII is Germanicus gast van de vorst der Batavieren. Deze toont hem het
grafteken voor Bato, en vertelt hem uitvoerig het verhaal van diens lotgevallen (blz. 184-192),
geheel overeenkomstig het verloop daarvan in de tragedie van Hooft!
4. Wanneer in boek X Germanicus afscheid neemt van Agrippina om zich naar de vloot
te begeven, maakt Lucretia Wilhelmina daarvan een fraaie - en weer vol-
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Ook in de David bestond het verhaal-achteraf uit twee afzonderlijke gedeelten; zie boven, blz. 608-609,
noten 22 en 24.
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strekt ongeforceerde - navolging van het afscheid tussen Hector en Andromache in Ilias VI.
5. Vooral in de latere boeken last de dichteres, ter afwisseling van de hoofdhandeling,
nogal eens neven-episoden van eigen vinding in, die zij overigens zoveel mogelijk koppelt
aan historisch overgeleverde namen. Verreweg de belangrijkste van deze episoden is de
liefdesgeschiedenis van Flavius en Nantilde, waarmee de - voor zover ik kon nagaan eveneens verdichte geschiedenis van de Germaanse samenzwering in Maguntia
onverbreeklijk verweven is. Om ook deze kant van Lucretia Wilhelmina's epos tot zijn recht
te doen komen, laat ik hier een samenvatting van deze historie volgen.
Bij een inval in het gebied van de Chatten (boek IX) worden de Germanen onder hun vorst
Arpus verslagen. De vorstelijke ‘burcht’, waarin de vorstin met haar dochter en andere
vrouwen van aanzien verblijft, valt in handen van de Romeinen. Om aan gevangenschap
te ontkomen, steekt de vorstin ‘met een gloênde toorts de ruime zaal in brand, // Waarin zy
met haer' stoet een wykplaats had genomen, // In hoop van allen door de vlammen om te
komen’ (blz. 244). Nog net op tijd weet echter Flavius de deur open te breken. Onder de
geredde vrouwen bevindt zich Nantilde, half de pleegdochter en half de gevangene van
Arpus. Deze had namelijk haar vader Catumarus - de wettige vorst - van de troon gestoten;
om de legitimiteit te herstellen wil hij haar nu uithuwelijken aan zijn zoon. Flavius vat
onmiddellijk liefde voor haar op, en zij is bereid die te beantwoorden als hij haar kan behoeden
voor het lot van ‘krygsslaavin’. Hij wendt zich daartoe tot Germanicus, die inmiddels ontdekt
heeft dat Nantilde's vader een trouwe bondgenoot van zijn vader Drusus is geweest. Hij
belooft dan ook de gelieven in het huwelijk te zullen verbinden na zijn terugkeer van de
vloot-expeditie tegen Arminius. - Na de ramp met de vloot beramen de Germanen een
aanslag op Maguntia (boek XIV). De opperpriester Libys bereidt in de stad een samenzwering
voor, waarbij de gevangen Germaanse edelen betrokken zijn. Zo raakt Nantilde, die in
afwachting van Germanicus' terugkeer nog steeds hun gevangenschap deelt, op de hoogte
van alle plannen. Dat brengt haar in hevige tweestrijd; zij wil haar landgenoten niet verraden,
maar ook niet meedoen aan hun aanslag op de stad: ‘Helaas! hoe doe ik best myn volk den
dood ontkomen? // Hoe veilige ik my zelf, Maguntia en Romen?’ (blz. 380). - In het berggebied
buiten de stad bewoont een geheimzinnige wijsgeer een uitgestrekt landgoed. Zijn grote
kennis van de natuur stelt hem in staat als weldoend geneesheer op te treden voor de gehele
omgeving, ook voor de Romeinen in Maguntia, maar hij weigert steeds zijn huis te verlaten.
Deze mysterieuse figuur verzoekt nu ineens aan de Romeinse commandant ‘Nantilde in zyn
verblyf op 't hoog gebergt' te spreeken’ (blz. 387). Hoe verbaasd ook, voelt deze zich te veel
aan de weldoener van de Melibocus (Harz) verplicht om te kunnen weigeren. Onder geleide
van een vriend stuurt hij Nantilde - die meent dat Flavius bij de ramp van de vloot omgekomen
is - naar diens landhuis. En dan lossen de geheimen zich op! De vreemdeling blijkt Nantilde's
vader Catumarus, die zijn dochter wilde terugzien en tevens de Romeinen waarschuwen
voor een door hem vermoede aanslag op Maguntia. Dat doet bij Nantilde elke aarzeling
verdwijnen om alles te vertellen wat zij van de samenzwering weet: ‘Myn dierbre vader leeft,
en is een vriend van Romen’ (blz. 393). Catumarus gaat mee naar de stad om het getuigenis
van zijn dochter met zijn eigen inlichtingen kracht bij te zetten. Het complot wordt opgerold,
en de commandant zendt de schuldigen ter berechting naar Germanicus. Ook Nantilde gaat
mee, ‘En Catumarus, die den Veldheer wenscht te spreeken, // Om hem de vryheid voor
zyn dochter af te smeeken’ (blz. 402). - In boek XV volgt dan het blij-einde. Germanicus
verheft Catu-
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marus in de Romeinse adelstand, schenkt Nantilde de vrijheid en bevordert haar huwelijk
met Flavius, die tot de overlevenden van de ramp met de vloot behoort. Kort daarop wordt
30
dat huwelijk in het bijzijn van Germanicus met grote praal in Maguntia gesloten.
Het verdient opmerking, dat deze merkwaardige episodische inlas verschillende elementen
bevat, die in de historische roman van de 19de eeuw geliefde motieven zullen worden, zoals:
de redding uit een brandend huis, de verdwenen vader, de geheimzinnige weldoener, de
samenzwering. Lucretia Wilhelmina praeludeert hier op de Romantiek. De dichtbrief van
31
Leife aan Erik, die door Jan de Vries ‘een voorjaarsbloem der Romantiek’ werd genoemd,
is niet de enige bloem van die aard in haar werk!

Hoogtepunten
De vertel- en beschrijvingskunst van de dichteres zijn in de Germanicus zó voortreffelijk,
dat er eigenlijk geen inzinkingen vallen te signaleren. Hoogstens kan men opmerken dat de
eerste boeken wat matter van toon zijn dan de latere, alsof de schrijfster enige tijd nodig
had om goed op gang te komen: eenzelfde verschijnsel als wij ook in de David hebben
32
waargenomen. Maar ook in die eerste boeken wordt de aandacht van de lezer al geboeid
door de levendigheid van het verhaal, de snelle overgangen, de plasticiteit van de
beschrijvingen. Vooral dat laatste is een belangrijk punt. Lucretia Wilhelmina beschikt over
voldoende documentatie ten aanzien van haar stof om vrijwel overal vage algemeenheden
te kunnen vermijden. Of het nu gaat om het verloop van een gevecht, om offer-plechtigheden,
wichelpraktijken, de sluiting van een huwelijk, de aspecten van een landschap - zij blijkt
steeds weer in staat haar lezers daarvan een concreet en gedetailleerd beeld voor ogen te
stellen. In hoeverre zij de historische gegevens wel eens aanvult, bijkleurt of verkeerd
33
interpreteert, is een kwestie van bronnen-onderzoek die ik buiten beschouwing heb gelaten.
Het is mij hier slechts te doen om het literaire effect, dat zij zodoende weet te bereiken:
meeslepend en overtuigend.
Het gemiddelde niveau ligt zó hoog, dat het niet gemakkelijk is bepaalde gedeelten als
de meest geslaagde aan te wijzen. Naar mijn persoonlijke voorkeur zou ik als zodanig de
volgende vier episoden willen noemen:
a. Germanicus' tocht naar het Teutoburger woud, de sporen van Varus' nederlaag, de
laatste eer die aan het gevonden gebeente bewezen wordt (boek V, blz. 132-145).
b. de beschrijving van het Elbe-landschap, zoals Germanicus dat na zijn overwinning
vanaf een bergtop overziet (boek XII, blz. 331-333).
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In Annales XI, 16 vermeldt Tacitus, dat Flav(i)us een dochter van Actumerus (= Catumarus) gehuwd had.
Dat is de historische basis voor de liefdesgeschiedenis bij Lucretia Wilhelmina.
Zie boven, blz. 760 en noot 13.
Zie boven, blz. 611.
Intussen kan er niet aan getwijfeld worden, dat de dichteres, bijgestaan door haar man, historisch zo
nauwkeurig mogelijk trachtte te zijn. Bij een aantal steekproeven, die ik genomen heb, werd ik steeds
weer verrast door de juistheid van haar details. Maar dat sluit een zekere mate van dichterlijke vrijheid
niet uit. Sommige bijzonderheden lijken toch meer om het effect dan om hun authenticiteit te worden
vermeld, zoals het ‘prikken’ in de Ilias om een antwoord van de goden te krijgen (blz. 313), het eiland
dat de rug van een walvis blijkt te zijn (blz. 366), de vuurspuwende berg in de Alpen (blz. 440). - Verder
dienen wij rekening te houden met de mogelijkheid van onjuistheden in de bronnen; zo kan b.v. de
verwarring van Germaanse en Keltische mythologie (zie boven, blz. 760) de dichteres niet worden
aangerekend.
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c. de orkaan op zee en de ondergang van Germanicus' vloot (boek XIII, blz. 341-359).
d. de overtocht over de Alpen (boek XVI, blz. 437-443).

Bezwaren
Bij alle bewondering voor de positieve factoren in de Germanicus mogen toch de enkele
zwakkere punten niet onvermeld blijven. Enerzijds berusten deze op een teveel, anderzijds
op een tekort.
Het teveel hangt samen met de neiging van de dichteres haar oudheidkundige kennis zo
volledig mogelijk in haar epos te verwerken. Dat brengt haar tot te gedetailleerde
beschrijvingen van plechtigheden die voor het verhaal geen bijzonder belang hebben,
waardoor de functionaliteit in het gedrang komt. Soms gaat zij nog verder en vermeldt een
bijzonderheid alleen maar om de curiositeitswaarde, zoals de hoos op zee (boek IV, blz.
122), en het drijvende veen-eiland op het Flevo-meer (boek VII, blz. 178-181). Het meest
34
uitgesproken geval is wel de manumissio (vrijlating) van Vitellius' slaaf (boek IX, blz.
231-233), voorbereid in boek VII (blz. 173) waar de slaaf het leven van zijn meester redt.
Hoe interessant dergelijke wetenswaardigheden op zichzelf ook zijn en hoe vaardig zij
worden verteld, uit compositorisch oogpunt kunnen zij niet anders dan woekeringen worden
genoemd, die als zodanig afbreuk doen aan het geheel.
35
Het tekort is hetzelfde als in de David : doordat het merveilleux ontbreekt, krijgt de centrale
idee niet voldoende gestalte om duidelijk naar voren te komen. Ditmaal doet dit zelfs nog
meer schade aan het epos-karakter van het werk, omdat ook een begin mediis in rebus
ontbreekt en de samenhang tussen de opeenvolgende gebeurtenissen losser is dan in het
Bijbeldicht. Compositorisch heeft de Germanicus niet zo heel veel meer van een Vergiliaans
epos.

§ 8. De ‘Germanicus’ als poëzie
In het hoofdstuk over de David heb ik onder de sterke punten van dit epos ook de versificatie
genoemd, en getracht - in aansluiting bij de karakteristiek daarvan door J. Wille - de aard
36
van Lucretia Wilhelmina's verskunst aan te geven. Voor de Germanicus behoef ik daaraan
niets anders toe te voegen dan dat in dit latere epos haar alexandrijnen zo mogelijk nog
voller, beeldender en moeitelozer zijn dan in het eerste.
Ter adstructie geef ik een drietal korte voorbeelden van verrassende
landschapsbeschrijvingen. Uiteraard drukt de schrijfster zich uit in de dichtertaal van haar
tijd, waarmee ons moderne gevoel voor poëzie geen congenialiteit meer heeft. Ik kan mij
echter niet voorstellen, dat de suggestieve visie in deze passages daardoor helemaal
ontoegankelijk zou zijn geworden.
In het eerste citaat beschrijft de dichteres de verrassing van het plotseling uitzicht naar
het Westen vanaf de rotsen bij Schaffhausen, als de zon door de ochtendnevels breekt:
Welk een verrukking baart by 't ryzend morgenlicht
Hier de ongelyke grond aan 's reizigers gezicht!
De ruime landstreek schynt een baare zee voor de oogen,
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Vitellius: niet de keizer, maar een officier van Germanicus!
Zie boven, blz. 615.
Zie boven, blz. 611-612.
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Zo lang 't azuur der lucht door neevlen is betoogen;
5 Doch als de zon, met goud en gloeiend rood gehuld,
De dampen optrekt, en 't gebergte in 't rond verguld,
Ryst uit die schynbre zee gehucht, of rots, of weiland,
En streelt het oog als waar' 't een nieuwgeboren eiland.
(blz. 36)

Mijn tweede voorbeeld is ontleend aan boek IX. Van alle kanten verzamelen zich de schepen
voor de oorlogsvloot van Germanicus ‘in de breede Rhynkil’:
De zilverwitte zwaan, die uit het scheutig riet
De vlugge nadring dier verscheiden vlooten ziet,
Schynt met verwondring dit verschynsel op te merken;
Zy rekt den hals, en zeilt met opgezette vlerken
5 Al dartlend daar om heen, of vormt met haaren stoet
Op haare beurt een vloot van vooglen op den vloed.
(blz. 230)

Het gaat hier om de laatste drie regels!
Tenslotte nog een paar verzen uit de beschrijving van het hooggebergte. Germanicus ziet
beneden zich de wolken, om zich heen ‘een woeste waereld’ van rotsen:
Nog hooger ziet men niets dan blinkende woestynen,
Dan ysgebergten die kristallen rotsen schynen;
Waarop de gouden zon geen' andren invloed heeft
Dan dat ze aan 't zuiver wit de schoonste kleuren geeft.
(blz. 442)

Ik zou echter aan het beeldend vermogen van de dichteres tekort doen, als ik dat slechts
zou illustreren met deze enkele korte citaten. De suggestiviteit van haar evocaties ligt immers
voor een belangrijk deel in de stuwende voortgang van haar breed vloeiende alexandrijnen,
die alleen in een wat langere passage tot haar recht kan komen. Daarom laat ik hier nog
zulk een passage volgen. Zij is ontleend aan het vijfde Boek, en betreft het eerbetoon van
Germanicus en de zijnen aan de gevallenen uit de slag in het Teutoburger woud, als zij
doorgedrongen zijn tot het toneel van de strijd. Nog steeds getuigt daar het onbegraven
37
gebeente van de wanhopige weerstand, de dood, en soms de martelingen. De eerste
reactie is er een van heftige emotie. Maar dan gaan de legioensoldaten piëteitvol aan het
werk:
Zo ras 't vergaêrd gebeent' der helden in de plassen
Naar eisch gezuiverd is, en plegtig afgewasschen,
Streeft fluks de noeste stoet der lykbezorgers aan,
Om 't krygsvolk in den dienst der zalving by te staan.
5 Zy mengen geurig kruid, dat ze in het bosch verzaamen,
38
Met mirrhe, mastic , en olyvenoly t'saamen.
De wierook word zo min als de aloë gespaard,
En 't mildgezalfd gebeente in duurzaamheid bewaard.
Thans ziet men de Eedlen, die verheven waardigheden
10 Door hun geboorterecht of door 's volks keus bekleeden,
Te voorschyn komen in hun staatlyk wit gewaad,
Met purper grootsch omboord, elk naar hunn' rang en staat.

37

Boek V, blz. 138:

Men ziet by honderden de lykgeraamten hangen
Aan 't hemelhoog geboomte; of door de razerny
Hun afgehouwen hoofd in 't bosch, aan elke zy',
Door nagels vast gehecht aan takken en aan stammen.
38

mastic: soort hars.
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Hy, wien het onheil in dien ramp zyn bloed ontroofde,
Verschynt in 't zwart gekleed, en met gedekten hoofde,
40
Terwyl de Roeper door al 't leger heenen treed,
En by herhaaling roept: De staatsie is gereed.
41
Men ziet de benden zich om 't ledig graf vergaadren,
Daar reeds de draagers met de beendren langsaam nadren.
Men voert, opdat geen hoon der Grooten schim bezwaar',
De legerteekens, op 's Helds last, voor elke baar;
Doch draagt die omgekeerd, ten teeken van verscheiên.
't Gebeente is overstrooid met bloemen en met meien.
Der zangeressen rei gaat met haar klagten voort,
Door 't speeltuig onderschraagd. Dus nadert men het oord
Daer de aard' het overschot der helden schynt te wachten.
Het plaatsen van 't gebeent' verdubbelt aller klagten:
Men werpt, naar 't oud gebruik, een hand vol gelds in 't graf,
En steekt in 't naaste veld de groene zooden af.
De Veldheer zelf torst de eerste; en plaatst ze, uit mededogen,
42
Op 't aangevulde graf, voor aller benden oogen.
Al 't leger roemt die daad, en volgt zyn loflyk spoor.
De Roomsche Grooten gaan de keurelingen voor.
Dees doen de tombe haast tot haare hoogte ryzen.
Men strooit 'er bloemen op, tot liefde- en eerbewyzen,
43
En doet, gedachtig aan vorst Numaas wyze les,
De wilg de plaats bekleên der vaale lykcipres;
En stelt dit opschrift op een' steen, tot eer der dooden:
Een deel van Romes kroost slaapt onder deeze zooden.
(blz. 142-144)

§ 9. Conclusie
De Germanicus van Lucretia Wilhelmina van Merken behoort tot het allerbeste, dat het
18de-eeuwse klassicisme ten onzent heeft voortgebracht. Haar David wordt er nog door
overtroffen, niet alleen als verbeeldingswerk en evocatie van het verleden, maar ook als
poëzie. Het is dan ook onbegrijpelijk dat dit epos in onze literatuur-historie geleidelijk steeds
meer naar de achtergrond gedrongen is en in de meest recente handboeken zelfs niet meer
44
wordt genoemd. De hatelijke opmerking van Te Winkel - bij wie ook nog iets doorklinkt van
Van Kampen's verwijt over de keuze van haar held - dat het epos ‘niets anders (is) dan de
45
weerklank van Tacitus' poëzie in proza’ is eenvoudig niet wáár! De hoofdhandeling is wel
aan Tacitus ontleend, maar zij is zo veelvuldig doorweven met uitweidingen en
neven-episoden, dat het geheel soms bijna meer doet denken aan een Tassoniaans dan
aan een klas-

39
40
41
42
43

44

45

zyn bloed: een familielid.
de Roeper: de aankondiger van plechtige momenten bij officiële plechtigheden (vertaling van het Latijnse
praeco).
benden: (versta:) keurbenden = legioenen. Vgl. in reg. 32 ‘keurelingen’ = legioensoldaten.
aangevulde: (met aarde) opgevulde.
vorst Numaas wyze les: de godsdienstige instellingen van de Romeinen, met inbegrip van de voorschriften
en regels bij begrafenissen, gingen terug op Numa Pompilius, de tweede koning van Rome (715-673 v.
Chr.).
5
G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde , deel II ('s-Hertogenbosch
1971), blz. 538. - Reinder P. Meijer noemt zelfs in zijn Literature of the Low Countries (Assen 1971)
Lucretia Wilhelmina van Merken in het geheel niet meer!
2
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , deel V (Haarlem 1924), blz. 400.
Voor de hatelijkheid van zijn opmerking zie men: Deel I, blz. 31, noot 124.
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sicistisch epos. Men denke slechts aan de liefdesgeschiedenis van Flavius en Nantilde, de
reminiscensen aan Homerus, de inlas van Baeto, de archaeologische uitweidingen, de
landschaps-beschrijvingen.
Evenmin is het wáár, dat de Germanicus ‘proza’ zou zijn. Te Winkel zal daarmee wel
bedoeld hebben, dat de schrijfster het niet verder heeft weten te brengen dan een dorre
kroniek. Daarvan is echter geen sprake! Om ons dit te realiseren, behoeven wij slechts haar
werk naast de Klaudius Civilis te stellen. Frans van Steenwijk heeft inderdaad het afglijden
van zijn epos naar het kroniekmatige niet weten te voorkomen; bij hem kregen zelfs de eigen
46
vindingen een zakelijk refererend karakter. Bij Lucretia Wilhelmina is evenwel juist het
omgekeerde het geval: de levendigheid van haar verbeeldingen bezielt ook haar verslag
van de historische gebeurtenissen. Haar dichterschap is zóveel spontaner, rijker, soepeler,
meeslepender dan dat van haar tijdgenoot, dat zij ten volle slaagt waar hij faalt. Haar epos
lééft en boeit, terwijl het zijne niet goed van de grond komt en slechts verstandelijk te
waarderen valt.
De Nederlandse literatuur-historie heeft aan de Germanicus véél goed te maken. Het
epos dient als meesterwerk in ere te worden hersteld!

46

Zie boven, blz. 727.
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Hoofdstuk XXXIX
De vaderlandse epen van Johannes Nomsz
1779; 1789
§ 1. Ter inleiding
Van de twee vaderlandse epen, die Johannes Nomsz op zijn naam heeft staan - Willem de
Eerste (1779) en Maurits van Nassau (1789) - valt enkel het eerste binnen het tijdvak
1700-1780, dat in dit tweede deel het onderwerp van mijn studie vormt. Door zijn verschijning
in 1789 behoort de Maurits formeel tot een later stadium in de geschiedenis van het
Nederlandse epos: dat van de geleidelijke neergang, ‘eb en vervloeiing’. Nu zijn de grenslijnen
tussen literaire tijdvakken uiteraard flexibel, maar willekeurig worden zij toch niet getrokken.
Er was in het geval van Nomsz dus inderdaad aanleiding tot de vraag of het aanbeveling
verdiende bij mijn bespreking van zijn eerste epos, over de grens van 1780 heen, ook het
tweede te betrekken, dan wel of het beter was dit niet te doen. Voor het laatste pleitte, dat
de Maurits in een geheel andere context van epische publikaties staat dan Willem de Eerste.
De opkomende historische epiek uit de jaren zeventig (met De Geusen als uitgangs- en de
Germanicus als hoogtepunt) had een decennium later plaats gemaakt voor een periode, die
voornamelijk gekenmerkt wordt door de eerste epen van Adriaan Loosjes en de eerste
vertaling (door Cornelis Groeneveld) van Der Messias. Bovendien heeft de Maurits een
geheel ander karakter dan zijn voorganger; dat schept distantie, ook al hangt in dit geval
het verschil niet samen met veranderende literaire tendensen.
Toch heb ik gemeend in dit hoofdstuk ook het tweede epos van Nomsz bij mijn bespreking
te moeten betrekken. De voornaamste reden is wel, dat de dichter een te rechtstreeks
verband tussen de beide poëmen heeft gelegd om het verbreken van deze samenhang te
rechtvaardigen. In de Voorrede van de Maurits deelt hij mee dat hij, na de voltooiing van
Willem de Eerste, het schema voor een epos over diens zoon al klaar had, toen de politieke
ontwikkelingen uit de jaren tachtig - de Patriottenbeweging - hem ‘door een' buiten gewonen
samenloop van omstandigheden, noodzaakten (z)yn voornemen voor een tyd, en tot rustiger
omstandigheden, uit te stellen’. Zodra die roerige jaren voorbij waren, had hij echter het
onderbroken werk opnieuw ter hand genomen. Hij wilde daarin doen uitkomen, hoe Maurits
het werk van zijn vader als grondlegger van de Nederlandse vrijheid voltooid had door de
Spanjaarden te dwingen bij het sluiten van het Twaalfjarig Bestand die vrijheid officieel te
erkennen. Hij besluit zijn Voorrede dan ook met de opmerking: ‘Men kan van [lees: dan?]
Maurits aanmerken als een vervolg van Willem den Eersten’.
In werkelijkheid is de continuïteit tussen de beide epen minder rechtlijnig dan Nomsz het
hier voorstelt. In de Patriotten-jaren vóór de Pruisische interventie ten gunste van Willem V
(september 1787) had de dichter zich in de strijd tegen de Stadhouder allerminst onbetuigd
gelaten. De nadruk, die hij op de continuïteit tussen zijn beide Oranje-epen legt, moest dan
ook (mede) dienen om deze pijnlijke discontinuïteit in zijn politieke leven te camoufleren en
misschien enigszins goed te maken. Overigens is dit een reden te meer om deze epen niet
gescheiden te bespreken.
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Tenslotte komt daar nog bij, dat Nomsz na de Maurits verder geen epen meer heeft
geschreven. In zijn even omvangrijke als veelsoortige oeuvre vormen de twee vaderlandse
heldendichten ook in zoverre een eenheid, dat zij samen zijn volledige oorspronkelijke
productie in het genre omvatten.
Daarentegen heb ik de twee epen, die Nomsz na 1780 heeft vertááld, buiten beschouwing
gelaten: de Numa Pompilius en de Jeruzalem verlost. Het eerste is een vertaling van het
proza-epos in twaalf zangen Numa Pompilius, second roi de Rome, een navolging van
Fénelon's Télémaque die de Franse auteur Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) in
1786 had uitgegeven; de snelheid, waarmee Nomsz werkte, blijkt uit het feit dat zijn vertaling
reeds in 1787 het licht zag. De Jeruzalem verlost is een overzetting van Tasso's Gerusalemme
liberata op basis van een Franse vertaling in proza. De eerste vijf zangen verschenen in
hetzelfde jaar 1789 als de Maurits, de overige vijftien werden evenwel nooit gedrukt en
bleven slechts in handschrift bewaard. Zowel in het geval van de Numa als in dat van de
Gerusalemme bracht Nomsz het Franse proza, waarvan hij uitging, in Nederlandse
alexandrijnen over.

1

§ 2. De dichter

Johannes Nomsz werd op 25 juli 1738 te Amsterdam geboren als zoon van de uit Duitsland
afkomstige zeeman Hans Nomsz en de twintig jaar jongere Alida Fransz Kuvelje. Hij verloor
zijn vader vroeg, en toen hij acht jaar was, hertrouwde zijn moeder met de tabakshandelaar
George Maijer - waardoor hij deel ging uitmaken van een welgestelde familie. Naast een
praktische opleiding in het bedrijf van zijn stiefvader ‘kreeg hij onderwijs in taal- en dichtkunde,
2
Frans en tekenen’. Omstreeks zijn twintigste jaar diende hij enige tijd op 's lands vloot,
blijkbaar ter opleiding tot zee-officier. Na de dood van Maijer in 1761 keerde hij echter naar
Amsterdam terug om zijn moeder behulpzaam te zijn bij het beheer van de tabakshandel,
die haar man haar had nagelaten. Deze terugkeer markeert tevens het begin van zijn literaire
activiteit.
In oktober 1771 huwde de toen 33-jarige Johannes Nomsz met de vier jaar oudere weduwe
Anna Maria Telghorst, die hem de halve eigendom van een suikerraffinaderij en drie
minderjarige dochters aanbracht. Bij die laatsten voegden zich al spoedig twee dochters uit
het eigen huwelijk, van wie de oudste echter reeds op driejarige leeftijd stierf.
Als tabakshandelaar en raffinadeur was Nomsz aanvankelijk een vermogend man, zoals
ook blijkt uit de aankoop van een aantal onroerende goederen en uit het feit dat hij beschikte
over een buitenhuis aan de Vecht bij Loenen. Na het overlijden van zijn vrouw in september
1783 kwam daarin echter plotseling een ommekeer. Nomsz moest toen aan zijn (stief)dochters
haar erfdeel uitkeren, terwijl het door de vrijwel volledig stagnerende handel (Vierde Engelse
zee-oorlog) met zijn zaken slecht ging en hij dus niet over liquide middelen beschikte.
Daarnaast kan ook een factor geweest zijn, dat hij te veel tijd aan zijn schrijverschap en te
weinig aan de commercie besteed had. Hoe dit ook zij, nadien is Nomsz nooit meer tot
welstand gekomen. Uit zijn levensbeschrijving blijkt, hoe hij ondanks alle pogingen het hoofd
boven water

1

2

De gegevens voor deze paragraaf heb ik grotendeels te danken aan de uitvoerige levensbeschrijving
van Nomsz in het derde hoofdstuk van: Th.M.M. Mattheij, Waardering en kritiek; Johannes Nomsz en
de Amsterdamse schouwburg 1764-1810 (Amsterdam 1980), blz. 87-137.
Th.M.M. Mattheij, Waardering en kritiek, blz. 92.
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te houden - ook door middel van zijn pen - steeds dieper in het moeras raakte. Tenslotte
werd hij, al dan niet op eigen initiatief, als armlastige zieke opgenomen in het St.
Pietersgasthuis. Daar is hij op 25 augustus 1803 overleden, 65 jaar oud.
- In de trieste geschiedenis van Nomsz' maatschappelijke neergang heeft zijn politieke
opportunisme, waarop in de vorige paragraaf al werd gedoeld, een belangrijke rol gespeeld.
Vóór de dood van zijn vrouw was de dichter in het algemeen overtuigd Prinsgezind geweest;
met name had hij daarvan in 1779 blijk gegeven met de uitgave van zijn Willem de Eerste
in niet minder dan 24 zangen. Omstreeks 1784 ging hij echter tot de partij van de Patriotten
over. Vooral als pennevoerder maakte hij zich voor hen verdienstelijk, waarbij hij er niet voor
schroomde zich in soms bijzonder krasse bewoordingen uit te drukken. Maar nadat de
Pruisische troepen in de herfst van 1787 de macht van de Prins en de Stadhouderlijke partij
hadden hersteld, ontpopte Nomsz zich opnieuw als Prinsgezinde en bezegelde dit als het
ware door de publikatie van zijn Maurits van Nassau in 1789.
Naar de mening van Mattheij hangt dit krasse opportunisme nauw samen met de financiële
moeilijkheden, waartoe de dichter na de dood van zijn vrouw vervallen was. ‘Alles wijst erop
dat Nomsz, vanaf het eerste ogenblik dat hij in materiële nood verkeert, kiest voor de partij
waarvan hij financieel iets te verwachten heeft en in het midden van de jaren tachtig waren
dat blijkbaar de patriotten’. Na 1787 werden dat echter weer de Prinsgezinden, en dus
haastte Nomsz zich ‘de vacht van een Kees’ af te leggen, waarmee hij zich om den brode
3
vermomd had.
Uiteraard werd deze politieke acrobatiek hem door zeer velen niet in dank afgenomen.
De repercussies daarop hebben dan ook mede een maatschappelijk herstel in de weg
gestaan en zijn toenemende eenzaamheid bevorderd.
De literaire productiviteit van Johannes Nomsz is enorm geweest. Naar Mattheij weet mee
4
te delen, heeft hij ruim 160 werken op zijn naam staan, oorspronkelijk zowel als vertaald.
Naast de omvang van dit oeuvre valt ook de verscheidenheid daarvan op; de auteur heeft
vrijwel alle genres beoefend. In de eerste plaats trad hij echter naar voren als toneeldichter;
er zijn niet minder dan 53 drama's van hem bewaard gebleven, waarvan er 51 ook werden
5
gedrukt. Op grond van zijn literatuur-sociologisch onderzoek komt Mattheij tot de conclusie,
dat Nomsz aan het einde van de 18de eeuw tot de meest succesvolle auteurs van de
Amsterdamse schouwburg heeft behoord. Het hoogtepunt van zijn populariteit lag tussen
6
1775 en 1784, ‘toen het jaarlijkse repertoire voor 8 % tot 11 % uit zijn stukken bestond’. De
afname daarna moet gedeeltelijk aan politieke oorzaken en Nomsz' opportunisme, gedeeltelijk
aan een verandering van de toneelsmaak worden toegeschreven.
Na het toneelwerk hebben zijn twee epen aan de dichter de meeste bekendheid gebracht.

§ 3. De uitgaven
7

Het eerste van deze epen verscheen in 1779 bij Nomsz' vaste uitgever in deze tijd, onder
het volgende titelblad:

3
4
5
6
7

Ibidem, blz. 131-132.
Ibidem, blz. 1.
Ibidem, blz. 3 en bijlage II.
Ibidem, blz. 48.
Vgl. de lijst van drukkers bij Mattheij, Waardering en kritiek, blz. 9.
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Willem de Eerste, // of // de grondlegging // der // Nederlandsche vryheid. // In
vier en twintig zangen. // door // J. Nomsz. // vignet // Te Amsteldam, by // de
Erven van David Klippink. // Met Privilegie van de Ed. Grootm. Heeren Staten
d

d

van Holl . en Westfriesl . // MDCCLXXIX.
De uitgave is in het algemeen goed verzorgd en vormt een kloek boekdeel van niet minder
dan 504 bladzijden buiten het voorwerk. Om dit aantal niet nog verder te doen uitdijen had
men echter - in verband met de ongewoon grote omvang van het epos (15610 versregels)
- op elke bladzijde 32 regels moeten afdrukken; het aanzien van de bladspiegel wordt
daardoor geschaad, omdat de interlinie nu te klein is in verhouding tot het formaat van de
letters. - Het titelvignet, ontworpen door de bekende etser-tekenaar Jacobus Buijs (1724-1801)
en gegraveerd door Theodorus Koning (1748-1829), is kennelijk speciaal voor deze uitgave
vervaardigd. Op het blad, dat door de Faam en een putto getoond wordt, vindt men de beide
titels van het epos terug: de naam van de Prins als Gvil(elmus) P(rimus), en de door hem
gefundeerde vrijheid als vrijheidshoed op een speer.
Bij de verschijning van het boek kwamen daarin slechts drie verluchtingen voor: twee
platen en een kopvignet, die bij het graveren alle drie op 1779 werden gedateerd. Als titelplaat
fungeert een portret van Nomsz, naar het leven getekend door de schilder-portrettist Jacobus
Verstegen (1735-1795) en gegraveerd door Jacobus Houbraken (1698-1780); Cornelis
Groeneveld, die in de jaren 1784-1785 de eerste Nederlandse vertaling van Klopstock's Der
Messias zou publiceren, schreef er een epigram bij. Tegenover de eerste bladzijde van de
tekst is, als een soort tweede titelplaat, een op geheel dezelfde wijze uitgevoerd portret van
Willem van Oranje opgenomen, ook nu door Houbraken gegraveerd (naar een schilderij van
Adriaan van de Venne) en ook nu vergezeld van een epigram, ditmaal geschreven door
Nomsz zelf. Tenslotte begint de Opdracht van het werk aan Erfstadhouder Willem V met
een fraai kopvignet, dat diens wapen voorstelt; het werd ontworpen door dezelfde Verstegen
die het portret van Nomsz getekend had, en gegraveerd door dezelfde Koning die het titelblad
8
had gesneden.
Er komen evenwel ook exemplaren van Willem de Eerste voor, die een veel rijkere
boekverluchting bevatten. Na de verschijning van het boek heeft de uitgever namelijk alsnog
opdracht gegeven tot de vervaardiging van een aanvullende illustratie, bestaande uit een
frontispice en 24 platen (bij elke zang één), die - zoals wel vaker gebeurde - na voltooiing
afzonderlijk verkrijgbaar werd gesteld en dan aan de tekst kon worden toegevoegd. Deze
omvangrijke opdracht werd verleend aan de beide kunstenaars, die reeds het titelvignet
hadden geleverd, en met dezelfde werkverdeling: Buijs voor het ontwerpen en tekenen,
Koning voor het graveren. - Blijkens de datering van de platen hebben zij aanvankelijk met
grote regelmaat gewerkt. Van 1779 tot en met 1782 kwamen er elk jaar vier platen klaar;
dan is er een lacune van twee jaar, maar in 1785 volgen er opnieuw vier, zodat er nu twintig
platen gereed waren. In 1787 komen er opnieuw twee bij, hoewel niet de nummers XXI en
XXII die aan de beurt waren, maar XXII en XXIV. Waarom hier van de gewone volgorde
werd afgeweken, is niet goed duidelijk, en evenmin waarom Koning daarna afhaakte. In
ieder geval moest voor de rest van het werk een nieuwe graveur worden gezocht;

8

In mijn exemplaar van Willem de Eerste komen bovendien portretten voor van Margaretha van Parma,
Hendrik van Brederode, Egmond, Hoorne, Ruychaver en Bardesius (de bewerker van de Amsterdamse
Alteratie in 1578), alle gegraveerd door Jacobus Houbraken. Voor zover ik kon nagaan, behoren deze
portretten echter niet tot de officiële uitgave en werden zij daaraan door een belangstellende particulier
toegevoegd.
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dat werd Cornelis Brouwer (?-1803), die in 1788 naar het ontwerp van Buijs de twee nog
ontbrekende platen (XXI en XXIII) en het frontispice sneed. - In het algemeen is het gehalte
van de platen vrij goed, al komen er enkele inzinkingen voor. Opmerking verdient, dat hier
voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse epos de platen als onderschrift een
citaat van één à twee regels hebben, ontleend aan het moment uit de tekst dat wordt
afgebeeld; daarmee werd een Frans voorbeeld gevolgd. Vermeldenswaardig is verder ook
nog, dat het frontispice uit 1788 op eenzelfde manier naar de inhoud van het epos verwijst
als het titelvignet uit 1779. De plaat stelt Willem van Oranje voor, die de Vrijheid (kenbaar
aan de vrijheidshoed op haar speer) uitnodigt plaats te nemen op de - door de afzwering
van Philips II - leeggekomen troonzetel van de Zeven Verenigde Provinciën, wier pijlenbundel
de rug van het gestoelte siert.
Een jaar nadat de platen voor Willem de Eerste waren voltooid, zag het tweede epos van
Nomsz het licht. Het titelblad luidt:
Maurits van Nassau, // Prins van Oranje. // In zes zangen. // Met historiesche
aanteekeningen. // door // J. Nomsz. // vignet // Te Amsteldam, by // I.B. Elwe. //
MDCCLXXXIX.
Ook ditmaal gaat het om een uitgave in quarto, maar de uitvoering is in alle opzichten
veel minder verzorgd dan die van de Willem. Het aantal regels per bladzijde is niet overal
gelijk, de drukfouten zijn heel wat talrijker dan de lijst van ‘Drukfeilen’ (toch al 16 stuks) doet
vermoeden, en de illustratie is tot een minimum teruggebracht. Feitelijk bestaat deze alleen
uit een kopvignet boven de Opdracht, waarop het wapen van de Erfstadhouder staat
afgebeeld, omgeven door de wapens van de zeven Provinciën en overstraald door het oog
van God. Deze meer ambitieuse dan fraaie voorstelling werd ontworpen door de
schilder-illustrator Jacobus van Meurs (1758-1824) en gegraveerd door Jan Lucas van (der)
Beek (1753-1818). Verder werd - waarschijnlijk om enigszins tegemoet te komen aan het
ontbreken van een (titelplaat met) portret van Maurits - als titelvignet een medaillon-vormige
‘kop’ van hem afgedrukt, vervaardigd door Gerrit Konsé (1751-1826).
Doordat de Maurits slechts 3404 versregels telt, was er ditmaal geen noodzaak het aantal
regels per bladzijde op te voeren. Het gevolg daarvan is een behoorlijke interlinie: de enige
prae van deze uitgave boven de vorige. De eigenlijke tekst eindigt op blz. 152, maar daarop
volgen nog 76 bladzijden met ‘Historische en andere aanteekeningen’. In een aantal gevallen
is de betekenis daarvan zó gering, dat men zich onwillekeurig afvraagt of zij niet mede
werden opgenomen om te voorkomen dat het boek in omvang al te zeer zou afsteken bij
zijn voorganger.
Op de verso-zijde van de laatste bladzijde trekt tenslotte nog een ‘Bericht van den Uitgever’
de aandacht. Deze deelt daarin mee, dat hij besloten heeft ook voor de Maurits ‘een stel
kunstplaten’ te doen vervaardigen:
Het zelve zal bestaan uit één tytelplaat, en zes andre platen. By de inteekening
zal geen geld worden gegeven, maar by de aflevering van het volledige stel, zal
men in ééns betalen ƒ 3:10:- Men zal van den dag der uitgave dezes werks
kunnen inteekenen tot den eersten May, 1790. En zodra 'er één teekening
vervaardigd is, zullen de inteekenaren dezelve kunnen zien ten huize van den
Uitgever, die daarvan behoorlyk advertentie zal doen.
Blijkbaar is het echter nooit tot uitvoering van dit plan gekomen. Althans, evenmin als in mijn
eigen exemplaar zijn de aangekondige kunstplaten te vinden in één van
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de zes exemplaren van de Maurits, die zich in de Nederlandse openbare bibliotheken
bevinden.

§ 4. Het voorwerk van ‘Willem de Eerste’
Het voorwerk van Nomsz' eerste epos bestaat uit een opdracht aan Erfstadhouder Willem
V in vier ongenummerde bladzijden, gevolgd door een Voorrede die zich tot de gewone
lezer richt en gepagineerd is van I tot en met XIV.

De opdracht
De toewijding kenmerkt zich naar de vorm door een overtrokken hoogdravendheid en naar
de inhoud door een hinderlijke serviliteit. De kern van het stuk ligt in de volgende regels, die
overigens voor stijl en toon niet de meest typerende zijn:
Waar toch kon ik beter voorwerp vinden, (indien eene toewyding ooit een'
redelyken grond kan hebben,) om Willem den Grooten aan toe te wyden, dan
Willem den Weldoenden? een naam Uwe Doorl. Hoogheid zo rechtvaardig
toekomende, en die niet (gelyk die van Grooten doorgaans) word gekocht door
overwinningen, of verloren door nederlagen. In 't kort, de doorluchtige verlosser
der Nederlanden kan langs het letterveld geen waardiger voorwerp naderen, dan
zyn' doorluchtigen naneef, die in onze dagen 't heil der Nederlanden zo edel
behartigt.

De Voorrede
In tegenstelling tot de opdracht is de Voorrede rustig en zakelijk van toon. Het voornaamste
bezwaar, dat men er tegen kan aanvoeren, is een te grote breedsprakigheid.
De dichter begint met te verklaren, dat zijn epos niet bedoeld is als poëtische
levensbeschrijving van Willem de Eerste. De opzet was het bezingen van diens grote daden,
met als hoogtepunt daarvan de afzwering van Philips II, die - zoals de subtitel het formuleert
- ‘de grondlegging der Nederlandsche vryheid’ betekende.
Vervolgens wordt in vier bladzijden uiteengezet, hoe uit alle feiten blijkt dat de Prins
inderdaad een gróót en bovenal een éérlijk man is geweest - een overbodige beschouwing
eigenlijk, want van die feiten moet de lezer niet door de Voorrede, maar door het epos zelf
in kennis worden gesteld. Nomsz komt tenslotte dan ook tot het inzicht: ‘doch wy moeten
iets voor het gedicht zelf overlaten’ (blz. V).
Dan volgt de hoofdmoot van de Voorrede, het punt waar het de auteur in de eerste plaats
om te doen is. Naar de mening van ‘eenige eerwaardige personen’ was het niet behoorlijk
om na zóveel jaren vrede met Spanje ‘de wreedheden der Spanjaarden van vroeger tyden,
en de mishandelingen onze natië door hen aangedaan, op te halen, en wonden op te krabben
die de tyd gesloten heeft’. Als dit juist zou zijn, dan is de dichter zowel in zijn epos als in een
9
tweetal van zijn vaderlandse treurspelen inderdaad ‘uiterst onbetamelyk’ geweest. Zo niet,
dan wordt hem met die opvatting onrecht aangedaan. ‘Het komt dan aan op een onderzoek’
(blz. VI).
De voornaamste overwegingen bij dat onderzoek zijn de volgende. Het is onmogelijk over
de vaderlandse historie van de 16de eeuw te spreken zonder de gruwel-

9

Nomsz verwijst naar: Maria van Lalain, of de verovering van Doornik (1778) en Ripperda, of de inneming
van Haarlem (1779), die beide aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog spelen, resp. in 1581 en 1573.
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daden van de Spanjaarden te vermelden, want het zijn juist hun onmenselijkheden die de
opstand rechtvaardigen en zodoende ‘de grondlegging der Nederlandsche vryheid’
legitimeren. Maar de misdaden van toen mogen niet aan het huidige Spanje worden verweten;
er moet rekening worden gehouden met de omstandigheden. Doorslaggevend daarbij is het
feit, dat de Spanjaarden van de 16de eeuw bezeten waren door een fanatieke geestdrijverij,
die aangeblazen werd door de pausen en zowel in de Nederlanden als in Mexico en Peru
tot hun barbaarse excessen leidde:
Geestdryvery! een gedrocht alleen bekwaam zwangere vrouwen te openen,
of op den buik te trappen, de volken te vervoeren tot de helsche razerny, om
andre volken, die met hen in Godsdienstige begrippen verschillen, als vyanden
van God aan te zien, en uit dien hoofde vryheid te verleenen, de vrouwen te
10
schenden, de mannen te folteren, en den zuigeling om te brengen.. (blz. X).
Sinds die geestdrijverij haar vat op de Spanjaarden verloren heeft, is echter ook hun
wreedheid verdwenen: een bewijs dat die wreedheid niet tot hun eigenlijke aard behoorde.
Maar hoezeer het Spaanse volk tegenwoordig ‘om zyne deftigheid, zedigheid, eerlykheid
en menschlievendheid alle achting waardig’ moge zijn, het trieste verleden blijft en ‘om aan
myne eigene landgenooten niet onrechtvaardig te worden’, kon en mocht Nomsz daarover
in zijn epos niet zwijgen (blz. XIV).
In een korte slot-alinea noemt de dichter terloops nog een punt, dat hij blijkbaar
vanzelfsprekend genoeg acht om er niet nader op in te gaan. De lezer moet in gedachten
houden ‘dat myn werk een gedicht en niet een historie is’ en ‘dat de dichter vryheden heeft,
die den geschiedenisschryver niet zyn geoorloofd’ (blz. XIV). Dat klinkt inderdaad vertrouwd
genoeg. Maar wat Nomsz onder dichterlijke vrijheid verstaat, zal iets geheel anders blijken
dan men verwacht.

§ 5. ‘Willem de Eerste’
Het was een enorme taak die Nomsz op zich nam, toen hij besloot Willem van Oranje te
bezingen als grondlegger van de Nederlandse vrijheid. Hij moest aan het verloop van de
gebeurtenissen uit de beginjaren van het verzet tegen Spanje illustreren, hoezeer de Prins
daarbij betrokken was geweest en hoezeer hij ze direct of indirect beïnvloed had. Maar dit
betekende, dat hij praktisch de gehele geschiedenis van de Tachtigjarige oorlog tussen 1568
en 1581 in zijn epos diende te verwerken: een periode waarin de ene belangrijke gebeurtenis
de andere verdrong en de kansen telkens weer keerden, terwijl bovendien de situatie
gaandeweg steeds gecompliceerder werd, zowel tussen de gewesten onderling als in
internationaal verband. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Nomsz er niet in is geslaagd
structureel ook maar enigszins vat op zijn stof te krijgen; daarvoor werd hij er te veel door
overspoeld. Als wij nagaan hoe zijn epos in elkaar zit, krijgen wij de indruk dat zich ongeveer
het volgende moet hebben afgespeeld.
Nomsz ging aan het werk op epische basis. Maar hij deed dat veel te lichtvaardig: zonder
doordachte opzet en een ten einde toe uitgewerkt plan. Desondanks is het hem in de eerste
tien zangen - althans formeel - min of meer gelukt aan het beoogde epos-karakter van zijn
werk vast te houden. Die zangen omvatten de periode van Alva (1568-1573); het verloop
van de gebeurtenissen valt dan nog vrij gemakkelijk

10

Deze felle passage doet onwillekeurig denken aan de karakteristiek van ‘le Fanatisme’ in de
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te overzien en laat zonder veel bezwaar een dergelijke wijze van behandeling toe. In de
periode van Requesens (1573-1576), die in de zangen XI tot en met XVI aan de orde komt,
begint echter de achtergrond van de feiten al ingewikkelder te worden. Hier zien wij bij Nomsz
dan ook de neiging naar voren komen om meer beschouwend en interpreterend te gaan
vertellen. Een ietwat geforceerde merveilleuse episode in dit gedeelte maakt onwillekeurig
de indruk vooral bedoeld te zijn als compensatie voor dit episch tekort. - In de laatste periode
tenslotte, die van 1576 tot 1581, wordt het patroon van de gang van zaken - Pacificatie van
Gent, don Juan van Oostenrijk, aartshertog Matthias, malcontenten, unies van Atrecht en
Utrecht, ban en apologie - zó complex en verwarrend, dat de auteur in het geheel niet meer
aan structurele overwegingen toe komt. Hij kan nog slechts trachten van dit alles een min
of meer samenhangend geheel te maken door te vertellen en te verklaren naar de behoefte
of de ingeving van het ogenblik.
Dit verschil in behandelingswijze van de stof beïnvloedt sterk de omvang van de zangen,
die aan elk van de drie aangegeven perioden worden gewijd. Ook quantitatief is de
drievoudigheid dus waarneembaar. In zang I-X varieert de omvang van 424 regels (in I) tot
692 (in VIII), met een gemiddelde van omstreeks 530; in zang XI-XVI ligt het aantal regels
tussen 556 (in XIV) en 786 (in XVI), met een gemiddelde van omstreeks 685; in zang
XVII-XXIV tenslotte loopt dit aantal op, van 620 regels (in XXII) tot 924 (in XX) en zelfs 1032
(in XXIV), met een gemiddelde van omstreeks 765.
In dit hoofdstuk stel ik achtereenvolgens de voornaamste eigenaardigheden aan de orde,
die zich binnen dat drievoudige kader in Nomsz' epos voordoen. Ik heb echter gemeend
ditmaal te mogen afzien van een inhouds-overzicht, zoals ik dat anders bij oorspronkelijke
epen altijd opneem. Zowel naar bouw als naar inhoud vormt Willem de Eerste te weinig een
eenheid dan dat zulk een overzicht méér zou opleveren dan de - nodeloze - opsomming
van vrijwel alle belangrijke gebeurtenissen uit de jaren 1568-1581.
Ik begin dan met het uitgangspunt van de dichter: de opzet van zijn werk als epos.

Epische (vorm-)elementen
Uit de manier, waarop Nomsz te werk is gegaan, valt niet anders af te leiden dan dat voor
hem de epische opzet uitsluitend een formele aangelegenheid is geweest. Als hij maar
zorgde voor de primair-vereiste vorm-elementen - het exordium, een verhaal-achteraf, en
een merveilleux -, kon er verder weinig misgaan. De verhevenheid van toon leverde geen
bijzondere problemen op, en ook het sprekend opvoeren van de hoofdfiguren in allocuties
kwam onder het schrijven vanzelf wel goed. Alleen verdiende het óók nog aanbeveling het
aantal boeken - als navolger van Voltaire en bewonderaar van de Henriade sprak Nomsz
overigens van ‘zangen’ - te conformeren aan de Vergiliaanse of Homerische traditie. Bij een
zóveel omvattend epos als het zijne sprak het vanzelf, dat het grootst mogelijke aantal moest
worden gekozen: 24 dus. Eigenlijk was dit in zijn geval te weinig - dat blijkt uit de abnormale
omvang van de zangen XX en XXIV -, maar ter wille van het epos-aspect diende het toch
te worden aangehouden.
In het exordium volgt Nomsz van nabij het voorbeeld van de Henriade. Dat is hem in de
11
propositio goed gelukt, maar de invocatio maakt de indruk enigszins moeizaam te zijn
ontstaan. Aangezien Voltaire ‘Vérité’ om hulp had aangeroepen,
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richt ook Nomsz zich tot een abstractum, maar waarom hij daarvoor de Wijsheid koos, blijft
in het midden. De meest opmerkelijke regels uit dit ‘gebed’ zijn die, waarin hij om hulp van
Wijsheid voor zijn ‘teedre zangster’ vraagt, niet alleen wanneer deze naar waarheid
heldenfeiten bezingt, maar ook als zij ‘Wat streelend fabeldicht in haar gezangen mengt’
(blz. 1). Het lijkt een vreemde zaak: fabeldicht in een historie-epos! En dat is het ook, zoals
straks uit de praktijk van Nomsz blijken zal.
Bij het verhaal-achteraf wordt ons duidelijk, hoe weinig begrip de dichter voor de structuur
van een epos had, en hoezeer hij werkte op basis van een vage notie omtrent de elementen
die daarin behoorden voor te komen. Het verhaal-achteraf immers veronderstelt een begin
mediis in rebus, waarvan het de noodzakelijke aanvulling vormt; de twee zijn niet van elkaar
te scheiden. Maar Nomsz verwaarloost deze twee-eenheid. Hij laat in zang II en III de Prins
van Oranje een uitvoerig verhaalachteraf vertellen zònder daartoe in zang I de noodzaak te
hebben geschapen door een proleptische begin-episode. Kennelijk heeft hij die eerste zang
beschouwd als een soort algemene inleiding, die nog niet tot het eigenlijke epos behoort.
Na het exordium geeft hij daarin een - rommelige en onsystematische - schets van de situatie,
zoals deze zich na de troonsbestijging van Philips II in de Nederlanden ontwikkelde en
tenslotte leidde tot de eerste tocht van Oranje over de Maas in 1568. Doordat Alva hem slag
weigerde, verliep evenwel het leger van de Prins en werd deze gedwongen met een klein
restant van getrouwen Frankrijk binnen te trekken om zich bij Coligny aan te sluiten. In zang
II en III volgt dan zijn verhaal aan die laatste over de onderdrukking in de Nederlanden en
zijn eigen lotgevallen. Weliswaar is dit verhaal zowel vollediger als duidelijker dan de inleiding,
maar in wezen gaat het daarin om dezelfde gebeurtenissen. De voorgeschiedenis wordt
dus twéémaal verteld! Het gevolg daarvan is een ernstige verstoring van de compositie: de
inleiding en het verhaal van de Prins maken elkaar wederzijds overbodig! Voor een
geroutineerd auteur is Nomsz hier wel héél onhandig te werk gegaan!
Het merveilleux komt tweemaal in een uitgewerkte vorm voor, eenmaal in de vierde en
eenmaal in de veertiende zang. Deze twee episoden houden echter geen enkel verband
met elkaar. Er is geen sprake van, dat Nomsz zou zijn uitgegaan van een metaphysische
visie die het hele gebeuren van zijn epos omvat en dit teleologisch verklaart. Hij had geen
besef van de mogelijkheden, die het merveilleux bood als drager van de centrale idee en
12
als basis voor de eenheid van handeling bij alle verscheidenheid van gebeuren. Bij hem
is het niet méér dan een uiterlijk versierings-element, dat hij incidenteel aanwendt waar hij
dat gewenst acht - of misschien is het beter te zeggen: wanneer hij zich weer eens herinnert
dat het in een epos af en toe dient voor te komen. - In zang IV wordt een merveilleuse
aankleding gegeven aan het feit, dat Alva alleen van de landzijde gevaar duchtte en daarom
naliet de zeesteden te versterken, waardoor de Watergeuzen hun kans kregen. De episode
(blz. 48-53) begint met een ongelukkige beschrijving van de Hel in Voltairiaans-allegorische
trant; Satan wordt er ‘Hoogmoed, trots op zyn' triomf in Eden’ (blz. 48) genoemd, en de
andere duivels heten Nijd, Haat, Wraak enz. Naar deze Hel zendt God, in antwoord op het
gebed van Oranje, de aartsengel Gabriël om er een leugengeest opdracht te geven Alva tot
valse inzichten en onjuiste beslissingen te gaan verleiden. De aangewezen duivel vermomt
zich als Wijsheid en trekt gehoorzaam naar Brussel. Hij treft daar Alva in gebed voor een
zilveren kruisbeeld aan, en blaast hem ten antwoord op dat gebed de leugenspraak in: ‘'t
Volk heeft geen magt ter
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zee om Spanje 't hoofd te bieden; // Bezet de zeesteên dus niet met uwe oorlogslieden. //
De landzy' trekke uw zorg..’ (blz. 52-53). Na aldus zijn taak te hebben verricht, duikt het
helse monster weer ‘Met donderend gerucht, in 's afgronds jammerpoel’ (blz. 53). - De
tweede merveilleuse episode is te vinden in zang XIV. Zij betreft de ondergang van een
Spaanse vloot, bedoeld ter versterking van Requesens, nog vóór haar vertrek uit de
thuishavens, als gevolg van een pest-epidemie (blz. 247-255). Ditmaal is het uitgangspunt
de Hemel (die overigens meer rationeel bespiegeld dan visionair beschreven wordt). Opnieuw
in antwoord op een gebed van Oranje zendt God vandaar Zijn Engel des Verderfs naar de
13
aarde, dezelfde Engel door wie Hij indertijd de eerstgeborenen van Egypte geslagen had.
14
Diens ‘descent from heaven’ wordt uitvoerig beschreven, evenals de wijze waarop hij de
bemanning van de schepen met de builenpest overvalt op het moment dat de ankers zullen
worden gelicht. Eerst wanneer hij de vloot volkomen ontredderd ziet, keert de Engel ‘op
Gods last, naar de opperenglenzalen’ (blz. 255) terug. - Behalve het feit dat deze twee
episoden volkomen ad hoc blijven, valt het op, hoezeer Nomsz' beschrijving van de
bovennatuurlijke wereld ieder spoor van plasticiteit mist.

Dichterlijke vrijheid
Wij hebben gezien, dat Nomsz zowel in zijn Voorrede als in zijn exordium nadrukkelijk het
recht van de dichter poneert zich in zijn werk enige vrijheid te veroorloven ten aanzien van
de historische waarheid. Op zichzelf is dat volkomen terecht; zonder speelruimte voor de
verbeelding kan geen epos bestaan. Maar die vrijheid is niet onbeperkt. Naar het oordeel
van Tasso was zij eigenlijk slechts mogelijk bij de behandeling van historische stof, die ver
genoeg in het verleden lag om te waarborgen dat de details van het gebeuren de lezer niet
meer voor ogen stonden; als deze de werkelijke gang van zaken kende, zou hij immers geen
15
afwijkende voorstelling aanvaarden. Tasso had daaruit geconcludeerd, dat historische stof
uit een recent verleden niet als onderwerp voor een epos gekozen diende te worden. In de
twee eeuwen na hem had men dat toch wel gedaan, maar door gebrek aan bewegingsvrijheid
voor de auteur was het resultaat als regel meer een kroniekmatig historiedicht dan een
verbeeldings-epos geworden. De grote uitzondering was de Henriade, maar Voltaire had
dan ook zorgvuldig vermeden in botsing te komen met de historische feiten die iedereen
kende.
Het opmerkelijke bij Nomsz is, dat hij op dit punt zijn bewonderde voorbeeld niet volgt.
Hij eist voor zich een veel grotere vrijheid op: niet alleen om op detailpunten de historie naar
eigen inzicht aan te vullen en zo nodig bij te stellen, maar ook om de werkelijke gang van
zaken geheel los te laten en te vervangen door fictie (‘fabeldicht’, zoals hij in het exordium
zegt). Waar dit op neerkomt, kan ik het best duidelijk maken aan een concreet voorbeeld.
In de zevende zang vertelt hij over de poging, die de Prins in 1572 ondernam om door een
nieuwe tocht over de Maas Alva te dwingen het beleg van Bergen in Henegouwen op te
geven, dat door Lodewijk van Nassau heldhaftig verdedigd werd. Het historisch verloop is
algemeen bekend. Alva weigert opnieuw slag en weet tenslotte het reeds half verlopen leger
van Oranje in een nachtelijke overval zodanig te teisteren, dat deze zich gedwongen ziet
tot terugtrekken. Enkele dagen later geeft Bergen zich over, waarbij Lodewijk voor zich en
de zijnen een eervolle aftocht weet te bedingen. Ziek en uitgeput als hij is, moet hij
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op een draagbaar de stad verlaten. - Nomsz laat echter de zaken geheel anders verlopen!
Bij hem geeft Lodewijk de stad over, vóórdat Oranje zijn poging tot ontzet heeft opgegeven.
Te paard komt hij de Prins opzoeken om afscheid van hem te nemen; helpen kan hij hem
niet meer, omdat hij zijn woord gegeven heeft in deze veldtocht niet meer tegen de
Spanjaarden te zullen strijden. In de daarop volgende nacht vindt dan de overval op de
legerplaats van Oranje plaats, waarbij deze slechts aan de dood ontsnapt doordat zijn hond
hem nog net bijtijds wakker blaft.
Het effect bevestigt Tasso's gelijk. Zo iets kan niet in een epos. De lezer weigert zich
gewonnen te geven aan een voorstelling van zaken die hij als onjuist herkent, en verliest
zijn belangstelling. Maar hoe valt dan te verklaren dat Nomsz - tegen alle regels en
voorbeelden in - op dit punt zo eigenzinnig te werk ging, ten koste van zijn resultaat? Ik
meen dat het antwoord gezocht moet worden in het feit, dat hij als toneeldichter tot het
schrijven van een epos gekomen is. Immers, in de contemporaine toneel-literatuur - en met
name in de vele vaderlandse tragedies die mede dank zij Wagenaar het licht zagen - was
het een normale zaak dat de historische waarheid, soms op de meest willekeurige wijze,
ondergeschikt werd gemaakt aan het bereiken van een dramatisch effect of een treffende
confrontatie op het toneel. Nomsz is er kennelijk van uitgegaan, dat voor een epos dezelfde
dichterlijke vrijheid ten aanzien van de historie gold als voor een tragedie. En dat was
toentertijd bepaald nièt het geval! Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vraag,
waaraan deze ontwikkeling in de tragedie moet worden toegeschreven. Ik volsta dan ook
met erop te wijzen, dat in het drama een historisch feit veel meer zelfstandigheid krijgt dan
in de context van een epos, terwijl bovendien de beperkte tijdsduur tot concentratie van de
handeling dwingt.
Naar mijn mening heeft dus Nomsz bij het schrijven van zijn epos de dichterlijke vrijheid
gehanteerd alsof het ging om een treurspel. Indien dit juist is, heeft hij zich daarmee schuldig
gemaakt aan wat de classicisten beschouwden als een ernstige fout: het doen dooreenlopen
van verschillende genres. Dat zegt iets omtrent het peil van zijn ontwikkeling en zijn
dichterschap. Bij iemand als zijn tijdgenote Lucretia Wilhelmina van Merken is iets dergelijks
ondenkbaar. Ook zij schrok in haar dramatisch werk niet voor een onmogelijke en
16
onhistorische voorstelling van de feiten terug. Maar in haar David en Germanicus wist zij
precies, hoever zij kon gaan.

Afwijkingen van de historie
Naast het hierboven vermelde geval van ‘fabeldicht’ in Nomsz' historie-weergave geef ik
nog enkele voorbeelden van zulke afwijkingen. Men kan zich dan enigermate een voorstelling
maken van de manier, waarop de dichter te werk ging, en in sommige gevallen vermoeden
wat hij daarmee beoogde.
In zang X moet de bittere frustratie van Alva bij het neerleggen van de landvoogdij zo
scherp mogelijk tot uitdrukking komen. Daarom laat de auteur hem ook treuren over de
smartelijke dood van zijn vriend Granvelle. Maar deze stierf in werkelijkheid eerst in 1586,
vier jaar nà Alva.
In zang XVI zien wij Requesens plotseling onwel worden en sterven tijdens een groots
feestmaal, aangericht om te vieren dat de Spanjaarden, wadend door en over de ondiepten
van het Zijpe, tot Schouwen hadden weten door te dringen en het beleg te slaan voor
Zierikzee. Requesens stierf wel onverwachts, maar enkele maanden

16

In Het beleg der stad Leyden (1774) laat zij de Spaanse bevelhebber Valdes, vermomd als soldaat, in
de belegerde stad zijn bruid Magdalena Moons opzoeken, die zich in het huis van burgemeester Van
der Werf bevindt!
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later en niet aan een maaltijd. Vermoedelijk heeft Nomsz een parallellie willen suggereren
met de maaltijd van Belsazar, waar God ingreep en de koning de dood vond (Daniël 5).
Verreweg het meest opzienbarende geval doet zich echter in zang IV voor, bij de verovering
van Den Briel door de Watergeuzen! Een van hun belangrijkste aanvoerders was Bloys van
Treslong geweest, die als zoon van een vroegere baljuw de stad goed kende en Lumey had
weten te weerhouden van een aftocht na plundering. Iedereen wist dat en kon het in
Wagenaar bevestigd vinden. Desondanks geeft Nomsz een geheel andere versie van de
gebeurtenissen. Bij hem is Treslong geen aanvoerder van de Watergeuzen, maar geheim
agent van de Prins binnen Den Briel. Als de vroedschap te lang aarzelt zich aan Lumey over
te geven, trekt deze door de opengebroken poort naar het stadhuis om al die ‘tiransgezinde’
raadsleden te doden. Maar daar komen zij hem al tegemoet, en: ‘Treslong is aan het hoofd,
Treslong, des woestaarts vriend, // Die heimlyk in de stad held Nassau had gediend’ (blz.
60). Waarschijnlijk beoogde Nomsz met zijn onhistorische episode vooral het mogelijkmaken
van deze dramatische ontmoetingsscène - die overigens op het toneel véél meer effect zou
hebben gehad dan zij in het epos heeft.
Hoe onaangenaam dergelijke incidentele mystificaties intussen voor de lezer ook zijn,
irriterender nog werkt het constante ‘fabeldicht’ waarop Nomsz hem vergast bij het verhalen
van krijgsverrichtingen. Natuurlijk houdt deze zich, wat de uitkomst van een veldtocht,
belegering of gevecht betreft, aan de historische feiten, en soms neemt hij ook wel eens
een detail uit het verloop over. Maar verder staan zijn oorlogsbeschrijvingen geheel lòs van
de realiteit. Zij stammen uit zijn eigen brein en vertonen steeds weer hetzelfde patroon: een
opeenvolging van mêlée's en tweegevechten tussen de wederzijdse aanvoerders. Dat
patroon herinnert meer aan de gevechtsbeschrijvingen bij Tasso dan aan de Vaderlandsche
Historie van Wagenaar. En gezien het feit dat Nomsz korte tijd later de Gerusalemme liberata
in de vertaling van een vertaling uitgaf, lijkt het mij alleszins gerechtvaardigd te veronderstellen
dat zij inderdaad Tassoniaans beïnvloed zijn.
Behalve van deze fictieve gevechtsbeschrijvingen maakt Nomsz ook graag gebruik van
fictieve anecdoten om levendigheid bij te zetten aan zijn verhaal. Ik heb tenminste nergens
een historische bevestiging kunnen vinden voor de episode in de negende zang, als de
vroedschap van Alkmaar in 1573, na de val van Haarlem, aarzelt over de vraag of zij troepen
van de Prins zal binnenlaten dan wel de stad overgeven aan de naderende Spanjaarden.
Volgens Nomsz forceert dan de kolonel Nicolaas Ruychaver een beslissing door de
woordvoerder van de Spaansgezinden uit het venster van de Raadzaal op straat te werpen,
waar hij zieltogend onder de samengestroomde burgers neervalt (blz. 145-146). - Even
dubieus is in de dertiende zang de scène tijdens het beleg van Leiden, waarin op de stadswal
een uitgehongerde burger het door de Spanjaarden (op een spiespunt) aangeboden brood
weigert en in zijn ontblote arm bijt, met de uitroep liever zijn eigen vlees te eten dan Spaans
voedsel te aanvaarden (blz. 235-237).
Het gevolg van dit alles is, dat de lezer niet meer begrijpt, wat hij verwachten moet. Hij
kent de geschiedenis, maar in Nomsz' presentatie herkent hij ze niet. Is het de dichter primair
te doen om de fictie of om de realiteit? En deze onzekerheid is uiteraard funest voor het
effect van een historisch epos, dat laudatieve bedoelingen heeft en aanspoort tot dankbaar
herdenken. Fictie en herdenken staan haaks op elkaar.
Een ander gevolg is, dat het vrijwel onmogelijk wordt aan te geven op welke bronnen de
dichter heeft gesteund. Hoogstens kan men zeggen, dat de Vaderlandsche
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Historie van Wagenaar zijn uitgangspunt geweest zal zijn, al was het maar voor de grote
lijn in het verloop van de gebeurtenissen. Maar ook de grote geschiedschrijvers over de
oorlog met Spanje als Bor, Hooft en Van Meteren heeft hij stellig wel geraadpleegd; Wagenaar
17
verwijst in zijn noten telkens naar hen. En als hij elders iets van zijn gading vinden kon,
heeft hij daarvan eveneens dankbaar gebruik gemaakt. Zo speelt in zijn dertiende zang de
liefdesgeschiedenis tussen Valdes en Magdalena Moons, die ertoe geleid zou hebben dat
de Spanjaarden bij het beleg van Leiden nooit tot een stormaanval zijn overgegaan, een
belangrijke rol. Bij Wagenaar is daarover niets te vinden, evenmin als in diens bronnen. Het
verhaal van Magdalena wordt echter uitvoerig verteld in het voorbericht van Lucretia
Wilhelmina van Merken's Het beleg der stad Leyden - niet naar de romantiserende voorstelling
in haar tragedie, maar naar de werkelijkheid zoals zij die heeft kunnen achterhalen. Nomsz
18
sluit nauw bij dit voorbericht aan, dat ongetwijfeld zijn bron is geweest.

Verdere opmerkelijkheden
Naarmate in de latere gedeelten van het epos een meer beschouwende manier van vertellen
de overhand krijgt over de beschrijvende van het begin, wordt ook het gevaar groter dat de
dichter zich laat verleiden tot onevenredig lange uitweidingen.
Het meest uitgesproken geval daarvan vinden wij in zang XXI. Het gaat hier om het felle
verzet van de Calvinisten in Gent, onder leiding van Datheen, tegen de religievrede, die de
Prins wilde bereiken en waarop de Pacificatie van Gent berustte (1578 en 1579). Deze
onverdraagzaamheid is voor Nomsz aanleiding tot een lange inlas over de geschiedenis
van de godsdienst: van Abraham en de aartsvaders tot de Hervorming en het verzet tegen
de leer van Rome (320 regels; blz. 407-417)! Met dat laatste komt hij dan weer aan zijn
eigenlijke onderwerp toe: ‘Doch nergens moest die leere een erger schok verduren // Van
't onverdraagsaam graauw, dan in de Gentsche muren, // En nergens wierd het volk, ter
spyt der staatsche wet, // Meer tot vervolging, woede en oproer aangezet’ (blz. 417). Deze
uitweiding is voor een goed begrip van de gebeurtenissen in Gent volkomen overbodig en
dus even storend als onverdedigbaar. Waarom Nomsz ze toch opgenomen heeft, is voor
mij dan ook onverklaarbaar. Had hij wellicht kort tevoren een godsdienst-historische
verhandeling gelezen, waarvan hij zó onder de indruk was geraakt dat hij geen weerstand
kon bieden aan de verleiding er zijn gedicht mee te ‘verrijken’?
Niet minder opmerkelijk en excessief is wat de dichter doet aan het einde van de laatste
twee zangen, al blijft hij nu binnen het raam van zijn fabula. Aan de orde komen daar
respectievelijk de ban van Philips II tegen Oranje en de apologie van de Prins. Om de inhoud
van deze beide documenten, die in het leven van zijn held een cruciaal moment markeren,
‘episch’ te kunnen verwerken, heeft Nomsz ze bij wijze van allocutie in de mond van de
betrokken personen gelegd. In de 23ste zang laat hij Philips zijn besluit tot de ban aan zijn
regeringsraad meedelen in een lange toespraak die een duidelijk herkenbare paraphrase
van het officiële stuk blijkt te zijn.

17

18

Ook latere historici komen in aanmerking. In een van de aantekeningen bij de Maurits van Nassau noemt
Nomsz in één adem met Bor, Van Meteren en Hooft ook ‘Le Clercq’ (blz. 192). Hij doelt daarmee op de
uitgeweken Hugenoot Jean Leclerc (Johannes Clericus), die van 1723 tot 1728 in Amsterdam een Histoire
des Provinces-Unies des Pays Bas (1560-1618) in het licht gaf. Er is geen enkele reden om aan te nemen,
dat hij dit werk bij het schrijven van zijn eerste epos nog niet gekend zou hebben.
Ook A.J. van der Aa steunt in zijn Biographisch woordenboek op dit voorbericht; hij neemt de
desbetreffende passage zelfs vrijwel woordelijk over. In het NNBW komt Magdalena Moons niet voor.
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En omgekeerd gebruikt de Prins, als hij in de slotzang aan de Staten voorstelt de ban te
beantwoorden met de afzwering van Philips, voor zijn argumentatie de bewoordingen van
de apologie. Op zichzelf mag deze manier om de documenten te doen spreken een gelukkige
vondst heten. Maar het effect daarvan wordt volkomen bedorven door de onhandige en
fantasieloze uitwerking die Nomsz eraan geeft. In de eerste plaats maakt hij de twee
redevoeringen véél te lang. Die van Philips telt 212 regels, (blz. 463-469), en die van de
Prins zelfs niet minder dan 732 (blz. 479-502)!! Bovendien wordt deze excessiviteit nog
geaccentueerd door het feit, dat de dichter zó summier heenglijdt over de vergaderingen
waarin deze redevoeringen zouden zijn uitgesproken, dat zij geen tegenwicht in de context
krijgen en praktisch op zichzelf komen te staan. Vooral bij de rede van de Prins is elke
verhouding zoek, niet alleen binnen de zang, maar ook ten opzichte van het epos als geheel.
Wellicht heeft Nomsz deze enorme paraphrase van de Apologie bedoeld als een waardige
afsluiting van zijn dichtwerk, een apotheose. In werkelijkheid werd zij een testimonium
paupertatis voor zijn dichterlijk gevoel en structureel vermogen.

Invloed van de Henriade
In het bovenstaande heb ik tweemaal terloops op aansluiting van Nomsz bij de Henriade
gewezen: bij de bespreking van het exordium en bij die van de geallegoriseerde Hel in zang
IV. Maar er zijn méér plaatsen in Willem de Eerste, waaruit blijkt dat de dichter zich, in zijn
bewondering voor het heldendicht van Voltaire, naar het voorbeeld daarvan heeft gericht
warmeer zich een gelegenheid voordeed. Dat is uiteraard ook opgemerkt door H.J.
Minderhoud, de nijvere speurder naar invloed van de Henriade in onze letterkunde. In het
proefschrift, dat hij aan dit onderzoek heeft gewijd, staan nauwkeurig alle plaatsen
19
aangetekend, waar hij meent deze invloed in Nomsz' eerste epos te kunnen constateren.
In het algemeen valt er ditmaal tegen Minderhoud's conclusies minder bezwaar te maken
dan in eerdere gevallen wel eens nodig is gebleken. Slechts een heel enkele maal dient een
20
door hem aangewezen ‘samenhang’ als onjuist te worden aangemerkt. Vaker komt het
voor, dat hij van ‘imiter’ en ‘imitation’ spreekt, als het voorzichtiger en juister zou zijn niet
verder te gaan dan het signaleren van een reminiscens. Daar staat tegenover, dat Minderhoud
met juistheid enkele plaatsen gereleveerd heeft, waar Nomsz typisch Voltairiaanse uitlatingen
over God, kerk of godsdienst blijkt te hebben overgenomen, soms nagenoeg letterlijk, en
soms in betrekkelijk vrije vertaling; ik verwijs voor deze plaatsen naar zijn boek (blz. 123 en
126). Ook de leugengeest, die in de vierde zang Alva komt bedriegen, en de Engel des
Verderfs, die met de builenpest een zeilklare vloot van de Spanjaarden uitschakelt (zang
XIV), blijken in de Henriade terug te vinden of althans herkenbaar te zijn.
Hoewel er dus aan invloed van de Henriade niet kan worden getwijfeld, dient daarbij toch
te worden opgemerkt, dat het in alle gevallen gaat om niet meer dan incidentele ontleningen
en overeenkomsten. Grondslag en structuur van Nomsz' epos

19
20

H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927). blz. 7 en 119-127.
Zo meent Minderhoud in Nomsz' tekening van Magdalena Moons (zang XIII) het portret van Gabrielle
d'Estrées te kunnen terugvinden (blz. 7 en 122); er is echter geen andere overeenstemming dan dat het
in beide gevallen om een aantrekkelijke jonge vrouw gaat. - Nog minder aannemelijk is de suggestie als
zou het verhaal-achteraf van de Prins aan Coligny in het epos van Nomsz een navolging kunnen zijn
van dat door Hendrik IV aan Elizabeth (blz. 120: ‘comme Henri IV à Elisabeth’); het gaat hier om een
traditioneel structuur-element van het epos.
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staan daar geheel buiten. De dichter heeft wel aan Voltaire ontleend, maar hem niet
nagevolgd.

Invloed van ‘De Geusen’?
Veel moeilijker is het uit te maken, of De Geusen van Onno Zwier van Haren enige invloed
hebben gehad op het ontstaan van Willem de Eerste.
Natuurlijk is het verleidelijk te veronderstellen, dat dit inderdaad het geval is geweest.
Nomsz zou dan zózeer door Van Haren's werk zijn gepakt, dat in hem het verlangen werd
gewekt dat af te maken in de zin waarin het oorspronkelijk bedoeld en opgezet was: als lof
op de Prins van Oranje. In dat geval zouden wij in Willem de Eerste iets als een voortzetting
van De Geusen mogen zien. Een ontwikkeling, die in 1769 met Aan het Vaderland begonnen
was, zou dan, over de verschillende versies van De Geusen heen, in 1779 haar natuurlijk
eindpunt hebben bereikt met de verschijning van Nomsz' epos. Helaas echter een
teleurstellend eindpunt, gezien de inferioriteit van Nomsz' werk in vergelijking met dat van
Van Haren.
Dat alles is evenwel niet meer dan een fraaie constructie zonder reële basis: een
luchtspiegeling. In werkelijkheid kunnen wij over eventuele samenhang tussen De Geusen
en het epos van Nomsz niets met zekerheid zeggen. Enig verband - maar dan wellicht
onbewust en zeker niet in de geacheveerde vorm van mijn luchtspiegeling - is niet
ondenkbaar, al was het maar omdat er niets valt aan te voeren dat het uitsluit. Aan de andere
kant valt er evenmin iets aan te voeren, dat het waarschijnlijk maakt. Tenzij men een indicatie
zou willen zien in het feit, dat Nomsz in zijn derde zang veel nadruk legt op het advies van
Coligny aan de Prins om Spanje van de zeezijde aan te vallen en aan de Zeeuwen
kaperbrieven uit te reiken: ‘Zo ge ééns, door Zeeuwsche hulp, de zeesteên hebt gekregen,
// Zal 't Phlips, hoe sterk zyn hart van toorne en wraaklust brand, // Bezwaarlyk zyn u ooit
te dryven uit het land’ (blz. 44). Dat is in opmerkelijke overeenstemming met ‘de wyze raad
van Coligny’, zoals Van Haren die in de 24ste Zang van De Geusen door hem doet uitspreken:
21
‘Zo g'ooyt wild Spanjen eevenaaren // Ga zoeken wat de Zeevaard kan!’ (vs. 23-24). Maar
- een bewijs van beïnvloeding is deze overeenkomst niet. Had Nomsz het motief van deze
raadgeving aan Van Haren te danken? En zelfs als het zo was, dan behoeft dit niet tevens
te betekenen dat hij onder invloed van De Geusen tot het schrijven van zijn epos besloten
heeft.
Men zou er nog op kunnen wijzen, dat Van Haren en Nomsz de opzet in 24 zangen
gemeen hebben. Maar is dat meer dan een toeval? Gezien de omvang van zijn werk is het
waarschijnlijker dat Nomsz de Homerische traditie voor ogen had dan De Geusen.
Er is dus slechts één conclusie mogelijk: non liquet. Zowel rechtstreekse samenhang als
incidentele beïnvloeding zijn niet ondenkbaar, maar blijven conjecturen.

Proeve van versificatie
Bij een veelschrijver als Nomsz verbaast het niet, dat zijn verzen nooit boven de middelmaat
uitkomen. Hij schrijft ze met vlotheid en vaardigheid, maar gunt zich de tijd niet voor bezinning
op finesses of diepgang. Als gevolg daarvan zijn ook het woordgebruik en de stijl niet
helemaal in overeenstemming met wat bij de verheven-

21

Dat Nomsz dit een belangrijk motief achtte, blijkt uit het feit, dat hij er in zijn vierde zang de merveilleuse
episode op het aansluiten, waarin God een leugengeest uit de Hel naar Alva zendt om hem te bewegen
van een versterking der zeesteden af te zien (zie boven, blz. 783-784).
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heid van een epos past: de taal is soms wat te weinig verzorgd en de rhetoriek wat te
geforceerd. Ik illustreer deze kenschets met een voorbeeld, dat tevens representatief mag
heten voor het niveau dat de dichter in zijn goede ogenblikken bereikt. Bovendien geeft het
gekozen fragment ook nog een indruk van de manier, waarop Nomsz zijn ‘fabeldicht’ door
de historie mengt.
Haarlem is gevallen. In de veroverde stad gaan de Spanjaarden zich aan onmenselijke
wreedheden te buiten; Don Frederik van Toledo, de zoon van Alva, geeft daarbij het
voorbeeld. Als climax beschrijft Nomsz tenslotte de volgende scène, waarvan slechts twee
punten historisch zijn; er werden inderdaad ruggelings aan elkaar gebonden gevangenen
verdronken (zij het soldaten en geen jongemeisjes), en de bevelhebber van het garnizoen
22
Ripperda werd inderdaad onthoofd. De ‘wreedaart’ in de eerste regel is Don Frederik.

5

10

15

20

De wreedaart vind, in 't eind' de groote markt genaderd,
Vierhonderd maagden, door zyn eerloos volk vergaderd,
Tot boeting van den lust van 't woedend legerhoofd,
Van wien 't voor dit geschenk zich allen dank belooft.
Hy neemt 'er één voor zich: hy ziet dat ze om haar magen,
Zo even, voor haar oog, door 't beulenrot, verslagen,
Noch bittre tranen stort: hy lagcht met hare smart;
Haar vrees voor 't geen haar dreigt gaat hem niet eens aan 't hart.
De schaamtlooze aartstiran wil haar, voor 't oog der benden,
Ondanks haar jammeren, op 't plein van 't raadhuis schenden:
Doch deze jonge schoone, in spyt der overmagt,
Weêrstaat, door schaamte sterk, haar' beul met mannenkracht,
Vliegt grimmende op hem aan, en doet, in 't woedend' woelen,
Zyn wang en baard de kracht van hare nagels voelen;
En scheurt, in 't worstlen, 't staal van 's dwinglands draagband af,
Waarmeê zy, in zyn' arm, zich stout den doodsteek gaf.
De woestaart, dol van spyt, gebied terstond zyn benden,
Den gantschen maagdenstoet, voor zyn gezigt, te schenden,
En daarna, rug aan rug, met koorden sterk geboeid,
Te smooren in den vloed die door de muren vloeit.
Na zulk een gruwelstuk gepleegd aan tedre vrouwen,
Beveelt hy Ripperda het hoofd van 't lyf te houwen,
En sluit het moordtooneel met kluistring van den raad,
Wiens lot hy aan 't beschik van Alva overlaat.
(blz. 134-135)

Het is niet mooi, en evenmin overtuigend. Bovendien werpt het een vreemd licht op de
verzekering van Nomsz in de Voorrede, dat hij slechts node op de wreedheden van de
23
Spanjaarden is ingegaan om rechtvaardig te blijven tegenover zijn landgenoten.

22

23

Vgl. P.C. Hooft, Neederlandsche Histoorien (Amsterdam 1642), achtste boek, blz. 315: ‘Dies deed hy [=
Alva] noch ontrent driehondert ellendighen, by paaren, ruggelinx t'zaamen kneevelen, en in den mondt
der Meere verdrenken. [...] de Ooverste Ripperda [...] onthalst’.
Zie boven, blz. 780-781. In het bijzonder denk ik hier aan de volgende zin: ‘alleen het geen 'er by Haarlems
inneming is gebeurd kan genoeg bewyzen met wat luiden onze voorvaderen te doen hadden’ (blz. VIII).
Wat er werkelijk gebeurde, was inderdaad al erg genoeg om dat te bewijzen. In zijn epos gaat Nomsz
echter niet dáárvan uit, maar van fabeldicht. Ik kan daaruit tot geen andere conclusie komen, dan dat
het betoog in zijn Voorrede een bedenksel achteraf is geweest en niet berust op de praktijk van het epos.
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Conclusie
Met zijn meer dan vijftien-en-een-half duizend versregels is Willem de Eerste naar het uiterlijk
een indrukwekkend dichtwerk. Maar inhoudelijk valt er weinig of geen goeds over te zeggen.
Alle opmerkelijkheden, waaraan wij aandacht hebben besteed, wijzen in eenzelfde negatieve
richting. De dichter geeft blijk geen enkel besef te hebben van wat er met de structuur van
een epos samenhangt. Bovendien heeft hij zó weinig vat op zijn stof, dat deze meer hèm
beheerst dan omgekeerd. En ten overvloede maakt hij ook nog onhandigheidsfouten, zoals
wij die bij een auteur van zijn ervaring niet zouden hebben verwacht. Ik denk hier aan het
verhaal-achteraf ondanks het feit dat de voorgeschiedenis al verteld werd, en aan de
ongemotiveerde uitwas over de geschiedenis van de godsdienst.
De meest ernstige misgreep van Nomsz is naar mijn mening echter: het vervangen van
algemeen-bekende en gemakkelijk naspeurbare historische feiten door een ‘fabeldicht’ dat
daarmee in strijd is. Hij doet dat vrijwel systematisch bij de weergave van krijgsverrichtingen,
maar daarnaast ook nog wel eens in andere gevallen - zoals blijkt uit zijn beschrijving van
de Spaanse wreedheden na de val van Haarlem. En daarmee tastte hij de essentie van zijn
werk als historisch epos aan. Zijn voorstelling van zaken werd ongeloofwaardig, wat betekent
dat zij niet meer voldeed aan de meest stringente eis die het klassicisme stelde:
waarschijnlijkheid.
Dichterlijke vrijheid mag niet worden tot dichterlijke willekeur. Als men voor een historisch
epos - tegen de mening van Tasso in - stof kiest uit een recent en algemeen-bekend verleden,
dan gelden daarvoor praktisch dezelfde regels als Vossius ten aanzien van Bijbelstof aan
Vondel voorhield. Men behoeft daarin slechts ‘Gods boeck’ te vervangen door ‘de historie’.
Aldus: ‘'t Geen de historie zeit noodzaeckelijck, 't geen zy niet zeit spaerzaem, 't geen hier
24
tegens stryd geensins te zeggen’. Met dat laatste heeft Nomsz in het geheel geen rekening
gehouden. En daarmee zaagde hij bij wijze van spreken de tak door, waarop hij zat.

§ 6. Het voorwerk van ‘Maurits van Nassau’
Evenals het voorwerk van Nomsz' eerste epos bestaat ook dat van zijn tweede uit een
opdracht in proza en een Voorrede. Ditmaal echter worden beide bepaald door de
krampachtige pogingen van de dichter het te doen voorkomen alsof hij altijd Prinsgezind is
geweest en nooit de Patriotten-partij heeft gesteund.

De opdracht
Nomsz draagt zijn Maurits op ‘Aan alle voorstanders der door onze voorvaderen gevestigde
constitutie; en aan hun doorluchtig Opperhoofd, den beschermer der Nederlandsche vryheid’,
25
d.w.z. aan alle Prinsgezinden en aan Erfstadhouder Willem V als hun leider. Die opdracht
ligt volgens hem voor de hand: ‘Held Maurits stond pal in het verdedigen van een'
regeeringsvorm door zynen schrandren en grooten vader gevestigd; Gy, Edele mannen!
stond pal voor de gevestigde Constitutie, door Uwe voorvaderen met zo veel bloeds betaald’.
Pal in de strijd tegen de Patriotten, bedoelt Nomsz daarmee, en hij werkt dat met pathos
verder uit:

24
25

Vgl. Vondel, Opdracht van Gebroeders (WB III, blz. 804-805, reg. 192-193).
Nomsz stelt hier de (erf)stadhouderlijke regeringsvorm dus voor als Nederlands bestel sedert de Unie
van Utrecht.
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Gy stond onbezweken in een' orkaan die den grondzuil van 's lands welstand
dreigde te verwoesten, een orkaan die tafrelen heeft opgeleverd, waarvoor ieder
rechtgeäart Nederlander een gordyn behoort te schuiven: wenschlyk ware het
dat dezelven voor eeuwig uit de gedenkboeken der Nederlanden konden worden
gewischt. (blz. II)
Nadrukkelijker had de dichter zijn Patriottisch verleden moeilijk kunnen verloochenen!
Natuurlijk - zo vervolgt hij - zal zijn epos hem de haat op de hals halen van onverzoenlijke
Patriottische partijgangers. ‘Maar aan den haat van zulke elendige wezens moet een
goedwillige geest zich niet stooren’ (blz. III). Voor hen werd de Maurits niet geschreven.
Tenslotte richt de dichter zich nog met een zegenwens tot Willem V, en spoort hij zijn
‘waarde en altyd dierbare medevaderlanders’ aan tot blijvende trouw aan het staatsbestel
der voorvaderen: ‘Volharden wy in deze aankleving. Laten wy verdoolde medeburgers
trachten te recht brengen door goedwilligheid’ (blz. V).
In het licht van Nomsz' eigen politieke activiteit tussen 1784 en 1787 is deze Opdracht
een merkwaardig staal van hypocrisie en opportunisme!

De Voorrede
De Voorrede heeft allereerst ten doel het verband tussen de Maurits en de Willem de Eerste
te onderstrepen en er de lezers toe te brengen Nomsz' tweede epos te zien als een vervolg
26
op het eerste. Ik heb daar in mijn eerste paragraaf al op gewezen. De enige aanvulling,
die daarop gegeven dient te worden, betreft de precisering van het onderwerp. In tegenstelling
tot wat hij in de Willem gedaan had, beperkt de dichter zich hier tot één enkele krijgsverrichting
van zijn held: de slag bij Nieuwpoort. Weliswaar was het niet door deze overwinning alleen,
dat Maurits de Spaanse koning dwong bij de sluiting van het Twaalfjarig Bestand de
Nederlandse soevereiniteit te erkennen. Maar zij was er wel van beslissende betekenis voor:
‘de neep den Kastiljanen op het strand van Nieuwpoort toegebragt’ (blz. XII) leidde tot de
eerste onderhandelingen over dat Bestand en mag dus als eigenlijke oorzaak van deze
Spaanse capitulatie worden gezien.
Behalve deze uiteenzetting heeft de Voorrede echter nog een ander doel. In zijn
Patriottische jaren had Nomsz een treurspel geschreven over de terechtstelling van
Oldenbarnevelt, waarin deze werd voorgesteld als slachtoffer van Maurits: Oldenbarneveld
(eerst in 1787 tweemaal uitgegeven). Het was niet goed mogelijk daarop nu een laudatief
epos over Maurits te laten volgen, zonder de onderlinge tegenstelling tussen de beide
publikaties weg te praten. Dat te bereiken is de tweede taak van de Voorrede.
Nomsz knoopt aan bij de mededeling, dat hij het werk aan zijn epos over Maurits had
moeten stopzetten gedurende de Patriottentijd: ‘een tydperk waarin het voor verradery van
het vaderland zoude zyn opgenomen geworden, goed te spreken van Maurits, of eenig prins
uit het doorluchtige huis Nassau of Oranje’. Maar - zo suggereert hij - als overtuigd
Prinsgezinde had hij zich door het gevaar toch niet helemaal de mond laten snoeren. ‘Ik had
evenwel zo veel moeds om in het midden van den orkaan myn treurspel Barneveld uit te
geven, waarin de voorrede myne denkwyze omtrent prins Maurits deed zien...’ (blz. VII).
Zowel daarin als in het stuk zelf had hij Maurits niet voorgesteld als tiran, maar als dupe van
slechte raad-
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Zie boven, blz. 775.
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gevers en vooral: ‘als naberouw hebbende over eene gestrengheid waartoe men hem had
gedrongen, overéénkomstig de geschiedenis, die ons den prins afbeeld als een man die
27
telkens vroeg, of de gryzaärt van geen pardon sprak? dat een trek aantoont om hem te
sparen; een gemoedsgesteldheid waarin het berouw natuurlyker wyze vallen kan’ (blz. VIII).
Dat berouw strekt Maurits tot eer, al blijft zijn daad verkeerd. Daarom is er geen wezenlijke
tegenspraak tussen de zienswijze van de dichter in zijn treurspel en in zijn epos. En daarom
is ook de beschuldiging aan diens adres onjuist, dat zijn tragedie anti-orangistisch zou zijn.
Het is een handige verdediging, die bovendien een kern van waarheid bevat. Inderdaad
wordt in Nomsz' treurspel Maurits niet onsympathiek voorgesteld; hij is daar eerder zwak
dan meedogenloos. De anti-orangistische uitlatingen worden enkel in de mond van zijn
tegenstanders gelegd, met name van Louise de Coligny. En inderdaad valt er een sterke
nadruk op Maurits' berouw, al overdrijft Worp met zijn opmerking dat de Prins ‘na de
28
terechtstelling teekenen van verstandsverbijstering’ vertoont. Het is zelfs niet onjuist, dat
de dichter in zijn Voorrede iets gunstigs over Maurits gezegd had, zij het in één adem met
29
een felle beschuldiging.
Desondanks is dit hele betoog al even hypocriet als de Opdracht. Het is mogelijk, dat
Nomsz' ‘om den brode’ teruggedrongen Prinsgezindheid de aanval op Maurits in de
Oldenbarneveld enigermate heeft gemitigeerd. Maar er kan geen twijfel aan bestaan, dat
het stuk een anti-orangistische bedoeling had. Dat blijkt niet alleen uit de opdracht in 1787
aan zes vooraanstaande Patriotten, maar ook uit de inhoud. De beschuldigingen tegen
Maurits mogen dan in de mond gelegd zijn van diens tegenstanders, zij bepalen niettemin
de strekking van het geheel. Wie kon er twijfelen aan de integriteit van Louise de Coligny
en van Oldenbarnevelt zelf? In de opgewonden sfeer van de Patriotten-dagen hadden zij
30
trouwens al gelijk, omdat zij tegen de Prins waren. En de heftigheid van Maurits' berouw
onderstreept tevens de zwaarte van zijn schuld! Er was voor Nomsz heus niet ‘zo veel
moeds’ nodig geweest om in de Patriottentijd met zijn Oldenbarneveld voor de dag te komen!
Integendeel, want hij huilde mee met de wolven in het bos.

27
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trek: begeerte.
J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, deel II (Groningen 1908), blz.
149.
Voorbericht Oldenbarneveld, blz. IX: ‘(Barneveld) dien martelaar van eerlykheid voor zyn vaderland! Zo
Maurits hem, door rechters, door zyne kuiperyen en degen aangesteld, van kant hielp, zelden wierd de
uitstap [= misstap] van eenig vorst door dieper wroegingen geboet. Dit getuigenis zyn wy Maurits
verschuldigd’.
Typerend is in dit verband de anecdote, die Mattheij (Waardering en kritiek, blz. 116-117) vermeldt. In
1784 woonde Nomsz in Utrecht een Patriotten-bijeenkomst op de kamer van Jacobus Bellamy bij, en
droeg daar een passage uit zijn Oldenbarneveld voor. ‘Zijn voordracht werd “[...] door de jongelieden die
het aanhoorden, onstuimig toegejuicht en hun geestdrift kende geen perken, toen Nomsz den regel
voorlas: “'k Sterf liever vrij, dan slaaf van Nassau's prins te wezen””’. - De bewuste regel stamt uit een
monoloog van Oldenbarnevelt in het zesde toneel van het tweede bedrijf. Overigens staat daar in
werkelijkheid: ‘'k Sterf liever vry, dan slaaf van Nassaus prins te sterven’ (cursivering van mij). Het laatste
woord wordt door het rijm vereist, maar past niet goed in de context. Men zou inderdaad ‘wezen’
verwachten, of nog liever ‘leven’. De tekst van Nomsz maakt een wat moeizame exegese nodig: ‘Ik sterf
liever nu dadelijk als vrij man dan later - na mij door het vragen van genade aan Maurits onderworpen
te hebben - als slaaf van de Nassause prins een natuurlijke dood te sterven’.
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§ 7. ‘Maurits van Nassau’
Het grote verschil tussen Nomsz' beide epen is, dat de Maurits niet gewijd is aan de veelheid
van gebeurtenissen uit een bepaalde periode, maar zich beperkt tot één enkel geschiedkundig
feit. Als gevolg daarvan vertoont dit epos méér innerlijke samenhang en valt er zelfs iets
van structuur op te merken. Dat maakt het wenselijk, in dit geval wèl een kort overzicht van
de inhoud te geven, als uitgangspunt voor een bespreking van de karakteristieke punten.

Inhouds-overzicht
Eerste zang (524 regels; blz. 1-23): Na de moord op zijn vader had Maurits een opdringen
van de Spanjaarden weten te verhinderen. Maar nu is hij bevreesd voor de macht, die
Albertus van Oostenrijk in de Zuidelijke Nederlanden heeft opgebouwd. Om daar iets tegen
te kunnen doen heeft hij echter de steun nodig van Oldenbarnevelt, met wie hij in onmin
leeft. Daarom geeft hij in een lange allocutie opdracht aan Frederik Hendrik om een geheime
ontmoeting tussen hem en de Raadpensionaris voor te bereiden. De bespreking vindt plaats
en leidt tot een verzoening. In samenwerking wordt nu een veldtocht op touw gezet.
Tweede zang (452 regels; blz. 24-43): Een vloot wordt bijeengebracht, een leger verzameld.
Namen van Maurits' helden. Vertrek van de vloot naar Zeeland. Oldenbarnevelt vat opnieuw
wantrouwen tegen Maurits op; dient deze het land of zichzelf? In Vlissingen maakt de Prins
aan de zijnen het doel van de tocht bekend: Vlaanderen bevrijden door de verovering van
Nieuwpoort. De eerste stap zal de inname van de vesting Philippine zijn, aan de overkant
van de Schelde. De vloot vertrekt daarheen.
Derde zang (576 regels; blz. 44-69): Landing bij Philippine en verovering van de sterkte.
Het leger trekt over land verder, terwijl de vloot langs de kust naar Nieuwpoort vaart. Op het
horen daarvan zendt Albertus van Oostenrijk troepen uit om Maurits tegen te houden. Zij
worden echter verslagen door diens voorhoede onder bevel van Frederik Hendrik; deze
behaalt persoonlijke roem in een tweekamp tegen Fabi (uit het oeroude geslacht van de
31
Romeinse Fabii!), die na zijn nederlaag bijzonder edelmoedig behandeld wordt. Aankomst
van het leger bij Nieuwpoort; de Spanjaarden volgen. Een Albanees daagt de Staatsen uit
tot een persoonlijk tweegevecht. Maurits wijst Ryhoven als zijn kampvechter aan.
Vierde zang (684 regels; blz. 70-99): Lange beschrijving en verklaring van de mis (176
regels; blz. 70-77). De Albanees sterkt zich door het bijwonen daarvan voor de tweekamp.
Maurits onderbreekt het bombardement van Nieuwpoort voor de duur van het duel. Ryhoven
doodt zijn tegenstander, nadat deze zich als verraderlijk heeft ontpopt. - Maurits zendt, als
bewijs van zelfvertrouwen, de vloot weg. Bij een eerste treffen met de Spanjaarden doodt
hij de bevelhebber van Albertus' ruiterij, waarna die op de vlucht slaat. - Terugkerend in zijn
tent, vindt Maurits daar Oldenbarnevelt, die hem per schip een kort bezoek is komen
brengen... en hem blijft wantrouwen. - Wederzijdse voorbereidingen voor de beslissende
slag de volgende morgen. Albertus spreekt zijn troepen toe: Maurits versterkt zich door
lezing van Psalm 60, en gaat ter ruste.
Vijfde zang (620 regels; blz. 100-127): De Droom krijgt van de Slaap opdracht Maurits de
toekomst te tonen. Hij neemt daartoe de gedaante aan van Maurits' verre
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In zijn Voorrede merkt Nomsz op: ‘Het voorval met den jongen Fabi is ééne der schoonste trekken in het
leven van den doorluchtigen overwinnaar Maurits, en in dat van zyn' waarlyk grooten broeder Fredrik
Hendrik. Het is ten naaste by zo als wy het in ons gedicht hebben beschreven’ (blz. XII). Ik heb daarover
echter geen gegevens gevonden.
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voorvader, de Rooms-koning Adolf van Nassau, en maakt zich als zodanig aan de Prins
bekend. Dan voert hij deze - ‘op een kar gestegen // Van heldre wolken’ (blz. 106) - naar
het paleis van Gods raadsbesluit en toont hem zijn opvolgers: Frederik Hendrik, Willem II,
Willem III (de grootste van allen), Willem IV en Willem V. Uitvoerig laat Adolf zijn nakomeling
zien, hoe de strijd van de Patriotten tegen de laatste begrepen moet worden in het kader
van de wedijver tussen Engeland en Frankrijk: dat laatste land probeert altijd Nederland af
te trekken van zijn natuurlijke bondgenoot. Maar de Pruisische veldtocht van 1787 maakt
dan voorgoed een einde aan de terugstelling van de Erfstadhouder. En deze bewijst zijn
adel door géén wraak te nemen op zijn verslagen vijanden. - Met dat beeld voor ogen schrikt
Maurits wakker.
Zesde zang (548 regels; blz. 128-152): De volgende dag komt het tot de grote slag.
Beschrijving van de mêlée, met heldendaden van weerszijden. Horatius de Vere neemt
Mendoza, admirant van Arragon, gevangen, maar zijn broeder Francis sneuvelt. De
Spanjaarden wijken. - De Infante Isabella Clara Eugenia begeeft zich vanuit Ostende naar
het slagveld om de haren te zien overwinnen. Als zij hen op de terugtocht vindt, spreekt zij
hun moed in, zodat zij opnieuw aanvallen. Maurits breekt echter door hun linies heen, en
Isabella ziet haar leger op de vlucht slaan. - De Faam - ‘Snelgroeijend reuzenbeeld'’ (blz.
144) - verspreidt het nieuws. Spanje tracht door de gevangen genomen Mendoza tot
onderhandelingen te komen over vrede of een bestand. Maurits verzet zich daartegen;
volgens hem willen de Spanjaarden slechts tijd winnen om zich te versterken. Oldenbarnevelt
en de Staten zijn echter vóór, en de Prins moet voor hen bukken. Maar wel weet hij te
bereiken, dat de Spaanse koning de soevereiniteit van de Nederlanden moet erkennen en
zich ‘geen graaf des lands’ (blz. 149) meer noemt.

Historie zonder historiciteit
Reeds uit dit korte overzicht blijkt, hoezeer Nomsz ook in zijn tweede epos een grote mate
van dichterlijke vrijheid ten opzichte van de historische feiten hanteert. Wie ook maar
enigermate vertrouwd is met de geschiedenis van de slag bij Nieuwpoort, herkent onmiddellijk
de vele afwijkingen. De inval van Vlaanderen was geen initiatief van Maurits - die het plan
te gewaagd vond -, maar van Oldenbarnevelt en de Staten. Het doel van de tocht was niet
Nieuwpoort, maar Duinkerken. De verovering van Philippine lag niet in de bedoeling en was
het gevolg van tegenwind, die het onmogelijk maakte het leger overzee naar Ostende te
brengen. Een gevecht van enige omvang tussen Maurits' voorhoede en de Spanjaarden
heeft niet plaats gevonden. Het bezoek van Oldenbarnevelt aan de Prins vóór Nieuwpoort
is onzin; de raadpensionaris maakte met enkele andere gedeputeerden de gehele tocht
mee. Van de Engelse gebroeders Vere laat Nomsz Horatio overleven en Francis sneuvelen,
terwijl de werkelijkheid andersom was. En het toppunt van dichterlijke vrijmoedigheid - of
moeten wij eerder aan onvoldoende kennis van zaken denken? - is zijn voorstelling als zou
de Spaanse Infante vanuit Ostende naar het slagveld gereden zijn! Ostende was toen in
Staatse handen en werd eerst in 1604 na een driejarig beleg door de Aartshertogen
ingenomen!
Ook het verloop van de beslissende slag, zoals Nomsz die beschrijft, komt slechts op
enkele ondergeschikte punten met de werkelijkheid overeen. Daartoe behoort vooral een
systeemloze reeks namen van aanvoerders aan beide kanten. Maar niets is er bij Nomsz
te vinden over de ongelukkige slag bij Leffinge, waar Ernst Casimir door de Spanjaarden
verslagen werd en drieduizend man verloor; niets over de hachelijke situatie doordat het
gros van Maurits' leger zich aan de verkeerde kant
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van het (alleen bij eb doorwaadbare) water bevond dat de haven van Nieuwpoort met de
zee verbond; niets over de vertragende acties van Lodewijk Gunther van Nassau met zijn
ruiterij, in afwachting van de eb die het Maurits mogelijk zou maken zijn hoofdmacht in de
strijd te werpen. En daarmee zijn juist de meest karakteristieke en dramatische momenten
uit de strijd door de dichter onbenut gelaten!
Evenals hij dat in Willem de Eerste gedaan had, erkent Nomsz ook ditmaal in zijn exordium
nadrukkelijk, dat hij bewust de historische waarheid met ‘fabeldicht’ vermengd heeft. In de
invocatio zegt hij van zijn Muze:
Zy zinge, in alles vry, ontdaan van zelfbelang;
Het lieflyk fabeldicht vermeng' zich in haar' zang;
De strenge waarheid zelf beziel' de groote deelen
Der menigte van groote, en schoone kunsttafreelen...
(blz. 2)

Gezien zijn praktijk meen ik, dat wij de intentie van deze regels mogen interpreteren als:
mijn Muze zij historisch in de grote lijn en de hoofdzaken (‘de groote deelen’), maar zoveel
mogelijk fictief in de uitwerking en de details daarvan.

Maurits en Oldenbarnevelt
Het ligt voor de hand, dat Nomsz in zijn epos uitvoerig aandacht besteedt aan de tegenstelling
tussen Maurits en Oldenbarnevelt. In zijn Voorrede had hij zijn treurspel over de terechtstelling
van de laatste verdedigd door te verwijzen naar Maurits' berouw achteraf, waarop hij zoveel
nadruk gelegd had. Maar berouw impliceert schuld en daarvan achtte ook hij de Prins niet
geheel vrij te pleiten. - Het opmerkelijke is nu, dat hij in zijn epos die schuld naar de kant
van de raadpensionaris verschuift. Niet voor de afloop van het conflict, al wordt er zelfs in
32
die richting een allusie gemaakt. Maar wèl voor het ontstaan daarvan! Om dat aannemelijk
te maken wijkt Nomsz enigszins af van Wagenaar, volgens wie het wantrouwen van
Oldenbarnevelt tegen de Prins pas begon nà diens grote overwinning bij Nieuwpoort, en
wel - zo voegt hij daaraan toe - zonder aanwijsbare reden. Nomsz laat evenwel al vóór de
inval in Vlaanderen een tegenstelling tussen de twee bestaan; vandaar dat in de eerste zang
Frederik Hendrik als bemiddelaar tussen hen moet optreden. In diezelfde zang wordt uitvoerig
bespiegeld, wat er achter die tegenstelling steekt. Het is nu eenmaal een karaktertrek van
de Nederlander, dat hij altijd zijn leiders gaat wantrouwen als er geen onmiddellijk gevaar
33
van buiten dreigt. Die trek deed zich ook bij Oldenbarnevelt gelden. Omdat Maurits wat
eigenzinniger en ongeduldiger
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Bij zijn karakteristiek van Oldenbarnevelt merkt Nomsz op, dat deze tot zijn dood toe een man van gezag
had kunnen blijven, ‘Zo hoofdigheid, die meest met ouderdom genaakt, // Hem niet van 't gruwzaamst
lot een offer had gemaakt’ (blz. 9); m.a.w. als hij niet te koppig was geweest om gratie te vragen.
De passage is te merkwaardig om niet te worden geciteerd:

Dit 's onzer volken aart: door hoogen nood gedreven,
Zal 't hart aan wien hen helpt het grootst vertrouwen geven;
Maar naauwlyks half gered uit hun gedreigd gevaar,
Is tegen 's redders wit terstond de wantrouw daar,
En de achterdocht spreekt straks in ieder Nederlander;
Ja, de eerzucht van den één' bedwingt die van den ander,
Daar 't volk, by 't sterkst gezwets op onäfhangklykheid,
Door Grooten, die 't vervloekt, verblind word omgeleid;
Dus is ons volk, dat zich laat slingren en doet vreezen,
Nooit recht geschikt om slaaf, of waarlyk vry te wezen.
(blz. 7)
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optrad dan zijn vader, zag de raadpensionaris hem dadelijk als ‘een' man belust op
overheering’ die hij zoveel mogelijk diende af te remmen. En Maurits van zijn kant ‘Kon toen
in Barneveld niet dan een vyand zien’ (blz. 10). De door Frederik Hendrik bemiddelde
verzoening is dan ook niet van lange duur. Tot driemaal toe laat Nomsz in zijn epos
nadrukkelijk het ongemotiveerde wantrouwen bij Oldenbarnevelt boven komen: bij het vertrek
34
van de vloot naar Zeeland (blz. 38); bij zijn bezoek aan Maurits vóór Nieuwpoort (blz. 89);
bij zijn verzet tegen de wens van de Prins om na Nieuwpoort geen onderhandelingen te
beginnen, maar de oorlog met alle kracht voort te zetten (blz. 146, met de daarbij behorende
‘Aanteekening’ op blz. 233-235). En de dichter laat er geen twijfel aan bestaan, dat hij op
dit laatste punt Maurits volkomen gelijk geeft.

Structureel karakter
Het epos-karakter van de Maurits is uiterst zwak - ondanks de hier aanwezige eenheid van
handeling eigenlijk nog zwakker dan dat van Willem de Eerste. Alleen het exordium en de
merveilleuse droom van Maurits in de vijfde zang doen uitkomen, dat Nomsz met zijn werk
formeel een heldendicht beoogde. Ditmaal vertelt hij volkomen ab ovo, zonder spoor van
een begin mediis in rebus of verhaal-achteraf. In regelmatige kroniekvorm laat hij de feiten
op elkaar volgen, al zijn die feiten dan ook lang niet altijd in overeenstemming met de historie.
En tenslotte: de bespiegelend-interpreterende verteltrant, die wij voor het laatste gedeelte
35
van de Willem hebben gesignaleerd, is hier dominant in het gehele gedicht.

Het exordium
Opvallend is, dat in het exordium het Homerische model wordt gevolgd, met inbouw van de
propositio in de invocatio: ‘Myn dichtnimf! zing den held die zyn' doorluchten vader, //
Vermoord op Spanjes last door 't lood van een' verrader, // Grootmoedig wraak verschafte...’
(blz. 1). Dit ongebruikelijke model hebben wij eerder ook in de Klaudius Civilis van Frans
36
37
van Steenwijk aangetroffen. En gezien het contact tussen beide dichters behoeft er, dunkt
mij, niet aan getwijfeld te worden of Nomsz heeft deze vorm van aanhef aan hem ontleend.
Anders dan Van Steenwijk heeft diens minder ontwikkelde navolger echter niet begrepen,
dat een Homerische aanhef uitgaat van de invocatio, zodat er geen tweede aanroep op kan
volgen. Na zich in de eerste van de hierboven geciteerde regels te hebben gericht tot zijn
Muze, meent Nomsz dan ook daar nog een invocatio naar Vergiliaans en Voltairiaans model
aan te moeten toevoegen, waarin hij de Poëzie smeekt de eerder aangeroepen Muze te
willen sterken. Een invocatio van de tweede graad!
Van deze laatste aanroep maakt de dichter niet alleen gebruik om zijn lezers voor

34

Naar aanleiding van dit ongemotiveerd wantrouwen waarschuwt de dichter:

Dus is der menschen aart. Laat, laat ons ernstig trachten
Ons voor den eersten stap tot achterdocht te wachten:
Uit haar ontspruit in 't hart die onuitwischbre haat,
Die, schoon die zich somtyds een wyl verzoenen laat,
Zich door een' schyn van kwaad, in weêrwil der verzoening,
Meer dan voorheen ontsteekt, en haakt naar wraakvoldoening.
(blz. 38)
35
36
37

Zie boven, blz. 782 en 787.
Zie boven, blz. 710.
Th.M.M. Mattheij, Waardering en kritiek, blz. 92-93.
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38

te bereiden op het mengsel van waarheid en fabeldicht dat hen wacht, maar ook om hen
te herinneren aan eerder episch werk van zijn hand, oorspronkelijk zowel als vertaald:
Gy, schoone Poëzy! daal neder uit den hoogen:
Kom! dat uw gunst myn nimf weêr sterkte mededeel',
Als toen zy Willem schetste op Neêrlands krygstooneel,
Als toen gy haar de deugd van Numa hebt doen zingen,
5 En held Bouillon den muur van Salem in deed dringen.
(blz. 1)

De droom van Maurits
De gehele vijfde zang wordt in beslag genomen door de episode van Maurits' droom: het
enige merveilleux dat het epos bevat. Deze droom is een rechtstreekse navolging van de
beroemde zevende zang uit de Henriade, waarin Saint Louis de geest van Hendrik IV de
geheimen van hemel en hel toont, om hem vervolgens in het ‘palais des destins’ zijn
nakomelingen te laten zien. Om ook aan zijn held een passende gids te geven, laat Nomsz
de Droom (die van de Slaap opdracht heeft gekregen Maurits een blik in de toekomst te
gunnen) de gedaante aannemen van Maurits' verre voorzaat de Rooms-koning Adolf van
Nassau (± 1255-1298), die in de slag bij Worms het leven verloor tegen zijn mededinger
Albrecht van Habsburg. Dat is een gelukkige vondst. Niet alleen verkrijgt Nomsz daarmee
een volkomen adaequate tegenhanger van Saint Louis (zelfs een tijdgenoot!), maar bovendien
kan zodoende de slag bij Nieuwpoort worden voorgesteld als een herhaling, maar nu met
omgekeerde afloop, van de strijd tussen Nassau en Habsburg, die in 1298 bij Worms was
39
gevoerd.
Evenals in de Henriade Saint Louis het Hendrik IV doet, voert ook Adolf nu Maurits op
een hemelse wagen naar ‘'t ongenaakbaar licht, verr' boven 't starrenveld’ (blz. 106). Maar
anders dan zijn Franse voorbeeld toont hij zijn nazaat niet de hemel en de hel; hij voert hem
rechtstreeks naar ‘'t onvergangklyk hof van 't Godlyk raadsbesluit’ (blz. 108): het ‘palais des
destins’ uit de Henriade (VII, 278). Merkwaardig is de argumentatie, die de dichter hem ter
verklaring daarvan in de mond legt:
Een Christen, wél bewust van 't geen Gods wet gebied,
Een vorst, die 't voorschrift kent van zedelyke pligten,
Moet naar des afgronds poel geen' wondertogt verrichten,
Ten einde een aklig vuur zyn' geest een schets verschaff',
5 Hoe God het kwaad kastyd, door afgemeten straf,
En even noodeloos heeft hy in de englenzalen
Te zien, dat God de deugd met zyn genadestralen
Begunstigt van zyn' troon; neen, 't zuiver Godlyk woord,
Dat door de waereld word aan allen kant gehoord,
10 Door all' wat hooren wil, leert ons ten alle tyden
Hoe God het goed beloont, en 't kwade zal kastyden;
Voor wie dat woord verwerpt, zal 't ook onnoodig zyn
Het loon der deugd te zien, en aller boozen pyn.
(blz. 108)

38
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Zie boven, blz. 796.
In een ‘Aanteekening’ merkt Nomsz daarover op: ‘Het is zekerlyk [...] opmerklyk, dat een voorzaat van
den Oostenrykschen aartshertog Albertus, die hier het leger aanvoerde tegen den prins Maurits, drie
eeuwen te voren Adolph van Nassau, voorzaat van Maurits, om hals bragt op eene wyze die alles minder
dan vorstlyk was, en dat Maurits den nazaat van dezen heerschzuchtigen vorst by Nieupoort te schande
maakte’ (blz. 188-189).
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De Bijbel alleen is genoeg!
De blik in de toekomst, die in het hof van Gods raadsbesluit aan Maurits wordt gegund,
loopt uiteraard parallel met wat Hendrik IV in het ‘palais des destins’ te zien krijgt. Maar
tevens zijn er zulke treffende overeenkomsten met de droom van Oranje in Van Haren's De
Geusen, dat toeval uitgesloten mag worden geacht. Natuurlijk zijn er ook opvallende
verschillen; zo is er b.v. bij Nomsz niets terug te vinden van de uitgebreide aandacht, die
Van Haren aan zeevaart en handel van de Republiek wijdt. Maar het beeld van Willem III
als de grootste van alle Oranjes na de Zwijger, de plaats die aan De Ruyter wordt toebedeeld,
de schrik van de dromende vorst bij het ontdekken van de moord op Cornelis en Jan de
40
Witt - dat alles doet ons in het visioen van Maurits aan als déjà vu. En daar komt nog iets
bij. In de Henriade worden aan de held schimmen getoond, maar in De Geusen (toekomstige)
schilderijen uit een kunstkabinet; bij Nomsz wordt zowel van ‘schimmen’ (blz. 111) gesproken
als van ‘tafrelen’ (blz. 112).
De droom van Maurits eindigt met de apotheose van de stadhouderlijke Restauratie in
1787. Daarna laat Nomsz zijn held ontwaken, op dezelfde manier als Voltaire dat met de
zijne gedaan had: ‘..en ce moment le héros ne vit plus // Qu' un assemblage vain de mille
objets confus’ (VII, 471-472). Datzelfde overkomt ook Maurits: ‘'t Gezigt word niets gewaar
dan flaauwe schemeringen, // Dan beelden die elkaêr elk oogenblik verdringen’ (blz. 125).
De vijfde zang is zowel inhoudelijk als structureel het best geslaagde gedeelte van de
Maurits. Maar dat komt, doordat Nomsz zowel inhoud als structuur vrijwel integraal kon
ontlenen. Hem komt slechts de relatieve verdienste toe, niet onhandig de ontleende motieven
naar eigen behoefte te hebben gemodificeerd.

De mis in zang IV
Structureel is de uitwas over de mis vergelijkbaar met die over de geschiedenis van de
godsdienst in de XXIste zang van Willem de Eerste. Maar inhoudelijk is hij véél verrassender
door de grote mate van begrip en tolerantie tegenover anders-denkenden, waarvan hij blijk
geeft. De dichter beschrijft hier in grote lijnen de gang van zaken bij het celebreren van de
mis, met verklaring van de symboliek achter de handelingen en gebeden van de priester.
Bijvoorbeeld:
De priesterlyke kusch gegeven aan de altaren,
Verbeeld aan 't zuchtend' hart der neêrgebogen schaeren,
Den snooden gruwelkusch, waarmede Iscariöt
Den heiland levren moest aan 's overpriesters rot.
(blz. 71)

En in een later stadium van de dienst:
De priester keert zich om, en geeft het volk den zegen:
Die omkeer moet het volk met ernst doen overwegen,

40

Nomsz maakt daarvan gebruik om Adolf van Nassau een waarschuwing in de mond te leggen, die met
terugwerkende kracht ook enigermate op Oldenbarnevelt kan worden betrokken:

Alöm waar trotse burgergrooten
Een moedig vorstlyk huis ontzind voor 't voorhoofd stooten,
Het weren van 't bewint, verdiend door deugd en moed,
Gaan zelden in 't bestier de groote zaken goed;
En doorgaans zal 't gemeen den ramp des lands verhalen,
Op hen wier wrevlige aart door niets zich laat bepalen.
(blz. 111)
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Hoe Petrus, weêrgekeerd van zyn verloogchening,
Vergifnis als een loon van zyn berouw ontfing.
(blz. 72)

Bij een zo netelige materie als de mis mogen wij veilig aannemen dat Nomsz niet op eigen
gezag aan het woord is, maar steunt op de autoriteit van een onverdacht deskundige, een
theoloog. En dan is het gerechtvaardigd te denken aan Ds. Jan Scharp (1756-1828),
achtereenvolgens predikant te Axel, Noordwijk-binnen en (vanaf 1789) Rotterdam, met wie
Nomsz in Noordwijk connecties heeft gehad en die hij ‘Vertrooster van myn' geest in harden
41
tegenspoed’ noemt. Scharp was, bij uitgesproken rechtzinnigheid, voor zijn tijd ongewoon
verdraagzaam jegens andersdenkenden. Of Nomsz zijn wijsheid aangaande de mis aan
een van diens vele geschriften dan wel aan mondelinge gedachtenwisseling te danken heeft
gehad, durf ik niet uitmaken. Ook niet, of hij de bedoelingen van Scharp altijd goed begrepen
en in de Maurits altijd goed weergegeven heeft; gezien de slordigheden op historisch gebied,
die in zijn epos voorkomen, is er reden tot enige scepsis op dat punt. Het zou een interessante
studie kunnen zijn, de bewuste passage te toetsen aan de opvattingen van Scharp en andere
tijdgenoten, en een onderzoek in te stellen naar een eventuele gedrukte bron. Ik heb evenwel
gemeend deze nadere exploratie aan anderen te moeten overlaten; zij zou mij te ver hebben
afgevoerd van mijn eigenlijke onderwerp. Alleen vermeld ik terloops nog, dat Nomsz aan
zijn beschrijving en verklaring van de mis een uitvoerige ‘Aanteekening’ wijdt (blz. 174-176),
waarin - als bovenstaande hypothese juist is - de tolerantie van Scharp een duidelijke echo
42
vindt.

Invloed van de Henriade
Bij de bespreking van de droom van Maurits is reeds gebleken, dat ook in Nomsz' tweede
epos invloed van de Henriade onmiskenbaar is. Niet alleen op dit punt. In zijn proefschrift
43
weet H.J. Minderhoud nog allerlei andere ontleningen en parallellen aan te wijzen. Opnieuw
releveert hij een aantal passages, waarin Nomsz bepaalde verzen uit de Henriade min of
meer letterlijk in zijn eigen tekst heeft verwerkt. Verder merkt hij terecht op, dat de tweekamp
tussen Turenne en Aumale (Henriade X, 16-163) in de Maurits is nagevolgd. Alleen denkt
hij daarbij ten onrechte in de eerste plaats aan het tweegevecht tussen Frederik Hendrik en
Fabi in zang III; de eigenlijke navolging vindt men in dat van de Albanees en Ryhoven als
kampioenen voor hun partij in zang IV. - Juist is ook Minderhoud's opmerking, dat Nomsz
in de Henriade het uitgangspunt vond voor zijn wijzen op het misbruiken van de mis (door
de Albanees om zich te sterken voor de tweekamp met Ryhoven); maar zijn veronderstelling
dat de beschrijving van de celebratie een uitwerking zou zijn van enkele

41
42

43

Th.M.M. Mattheij, Waardering en kritiek, blz. 128.
Het slot van deze Aanteekening luidt als volgt: ‘Laten wy toch éénmaal beginnen rechtvaardig te zyn, en
de vrucht daarvan zal eene verstandige verdraagsaamheid wezen, wy zeggen ééne verstandige
verdraagsaamheid, dat is eene die niet alle schadelyke en schandelyke dolingen verdraagt, maar in liefde
verdraagt alles wat God, en den Zaligmaker niet in hunne eere kwetst, en de burgerlyke samenleving
niet ontrust, of de grondwetten van den staat niet aantast, en geene van deze menschöntëerende stappen
kan men redelyker wyze de instelling der Misse toeschrijven. Integendeel, een oprecht Roomschgezind
leek kan die met vrucht bywonen, en 'er de bekrachtiging tot een dagelyks geheiligd leven in vinden’ (blz.
176).
H.J. Minderhoud, La Henriade..., blz. 7-8 en 127-132.
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regels uit de Henriade is niet houdbaar, omdat zij te weinig verklaart. En onaanvaardbaar
is ook zijn opvatting, dat wij in de tekening van de Spaanse Infante (zang VI) het beeld van
Gabrielle d'Estrées zouden moeten herkennen. Minderhoud zoekt nu eenmaal achter elke
vrouwenfiguur, die hij in een epos met Henriade-trekken aantreft, de geliefde van Hendrik
IV.

Invloed van ‘De Geusen’
In de droom van Maurits hebben wij genoeg overeenkomst met de droom van Oranje uit De
Geusen aangetroffen om tot invloed van Onno Zwier van Haren te mogen besluiten. Wanneer
deze conclusie juist is, mogen wij wellicht ook veronderstellen dat Nomsz' voorliefde voor
vergelijkingen met enerzijds Bijbelse en anderzijds klassieke situaties eveneens een gevolg
45
is van zijn lectuur in De Geusen.

Invloed van de ‘Gerusalemme liberata’
Ook de invloed van Tasso, wiens Gerusalemme liberata Nomsz - waarschijnlijk onder het
werken aan de Maurits door - aan het vertalen was, doet zich een enkele maal gelden.
Afgezien van de gemeenschappelijke voorkeur voor mêlées en voor tweegevechten tussen
de aanvoerders tijdens een slag is dit vooral het geval op de volgende drie punten.
In zang I (blz. 18-19) wordt Frederik Hendrik, op weg naar Oldenbarnevelt om te pogen
hem met Maurits te verzoenen, vergeleken met Gabriël in de eerste zang van de
Gerusalemme, als deze uit de hemel neerdaalt naar de vlakten van Tortosa om aan Godfried
van Bouillon Gods opdracht over te brengen Jeruzalem te gaan bevrijden. Een enigszins
wonderlijke vergelijking, omdat Maurits implicite op één lijn gesteld wordt met God.
In zang IV is, zoals wij hierboven hebben geconstateerd, de tweekamp tussen Ryhoven
en de Albanees een navolging van die tussen Turenne en Aumale in de Henriade. Maar
deze beide Fransen strijden te voet, met het zwaard als enig wapen. Daarentegen bekampen
Ryhoven en de Albanees elkaar als Middeleeuwse ridders, eerst met de lans te paard en
vervolgens te voet met het zwaard (blz. 79-82). Ik meen, dat dit verklaard moet worden uit
het feit dat Nomsz óók de tweekamp tussen Tancredo en Argant in de zesde zang van de
Gerusalemme voor ogen gehad en de details van het gevecht gedeeltelijk dááraan ontleend
heeft.
In de laatste zang tenslotte doet de onwaarschijnlijke rit van de Spaanse Infante naar het
slagveld bij Nieuwpoort onwillekeurig denken aan het optreden van de heldhaftige Klorinde,
in de derde zang van Tasso, tegen het leger van de Christenen.

Conclusie
Evenmin als over Willem de Eerste valt er over de Maurits van Nassau eigenlijk iets goeds
te zeggen. Er komen enkele interessante bijzonderheden in voor, maar dat is dan ook vrijwel
het enige pluspunt. Ten aanzien van inhoud en structuur doen zich dezelfde bezwaren
44

Minderhoud verwijst naar de volgende passage, waarin Christus de bekering van Hendrik IV tot het
Rooms-Katholicisme bewerkstelligt (Henriade X, 489-492):

Le Christ, de nos forfaits victime renaissante,
De ses élus chéris nourriture vivante,
Descend sur les autels à ses yeux éperdus,
Et lui découvre un Dieu sous un pain qui n'est plus.
45

Zie boven, blz. 675-676.
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het geheel zich wat prettiger laat lezen dan het
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eerste epos, moet uitsluitend worden toegeschreven aan het feit dat het korter is en - door
de beperking tot één centrale gebeurtenis - gemakkelijker te overzien valt. De droom van
Maurits is relatief een hoogtepunt. Maar hoe relatief deze lof is, blijkt dadelijk als wij deze
droom vergelijken met die van Oranje bij Van Haren. Dan blijft er weinig over om bewondering
te wekken.

§ 8. Een vergelijking tot besluit
Nomsz zal er zich stellig niet bewust van zijn geweest, dat hij met zijn beide vaderlandse
epen op reeds gebaande wegen trad. Toch was dit het geval. Ruim honderd en dertig jaar
vóór hem had Lambert van Bos in zijn historie-epen Belgias en Mauritias praktisch dezelfde
stof geëpopiseerd. Weliswaar is de Belgias beperkter van opzet dan Willem de Eerste en
omvat zij slechts de eerste jaren van het verzet tegen Spanje (het tijdperk van Alva), maar
Willem van Oranje staat er evenzeer als held in het middelpunt. En de Mauritias heeft met
Maurits van Nassau gemeen, dat het daarin gaat om één enkel wapenfeit: de slag bij
46
Nieuwpoort.
Behalve tussen de epen is er ook overeenkomst tussen de auteurs. Lambert van Bos had
als classicus een wetenschappelijke basis, die bij Nomsz ontbreekt, maar afgezien daarvan
is de parallellie tussen hen merkwaardig groot. Beiden waren veelschrijvers en beoefenden
nagenoeg alle genres; beiden leverden zowel oorspronkelijk werk als vertalingen; beiden
vertonen in hun epen de invloed van Tasso; beiden beschikten slechts over een klein poëtisch
talent.
Tegen de achtergrond van al deze overeenkomsten steekt het verschil in de qualiteit van
hun episch werk wel heel schril af. Omtrent de Belgias hebben wij indertijd opgemerkt, dat
Van Bos duidelijk de bedoeling had daarmee de Vergiliaanse traditie van het epos voort te
47
zetten, maar bleef steken in een te uiterlijke aanwending van een reeks epische imitaties.
48
De Mauritias hebben wij - althans als historie-epos - zelfs geslaagd genoemd. Dat is wel
heel wat positiever dan de conclusie, waartoe wij ten aanzien van Nomsz' beide epen
49
moesten komen: dat er eigenlijk niets goeds over te zeggen valt.
De oorzaak van dit verschil in qualiteit ligt natuurlijk in de eerste plaats in de
dichterlijk-creatieve capaciteiten van de beide auteurs. Lambert van Bos moge dan een
poeta minor zijn geweest, een sterker dichter dan Nomsz was hij evenzeer! Maar daarnaast
doet zich toch ook een meer algemene factor gelden: het verval van de epische traditie, dat
zich in de loop van de achttiende eeuw had voorgedaan. Van Bos kende het klassieke epos
en de voorschriften van het genre - ook al ging hij meer van algemene concepties uit dan
50
van een grondige studie - op een manier waarvan bij Nomsz en zijn tijdgenoten geen sprake
meer is! Zelfs niet bij iemand als Lucretia Wilhelmina van Merken, die dank zij haar echtgenoot
het klassieke erfdeel

46
47
48
49
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Zie Deel I: voor de Belgias blz. 456-472, en voor de Mauritias blz. 472-484.
Zie Deel I, blz. 471-472.
Ibidem, blz. 484 en 527.
In dit verband wijs ik op het typerende verschil tussen de beide auteurs in hun hanteren van de dichterlijke
vrijheid. Ook Lambert van Bos vermengt in zijn historie-epen ‘fabeldicht’ met de overgeleverde waarheid.
Maar bij hem is er geen sprake van, dat het eerste in de plaats zou komen van de laatste. De bekende
feiten vindt men bij hem alle terug, en dichterlijke vrijheid veroorlooft hij zich slechts binnen het kader
van de mogelijkheden die zij openlaten. Een fraai voorbeeld daarvan vindt men in canto II van de Mauritias
(zie Deel I, blz. 477-478).
Zie Deel I, blz. 527.
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exemplair beheerste. Ook bij haar is er de primaire bekommernis om de juiste vormgeving
niet meer, die voor de eerste beoefenaars van het Renaissancistische epos vanzelfsprekend
was. Als gevolg van de talloze aanpassingen en modificaties, waaraan men in de loop van
de 18de eeuw door de veelvuldige beoefening van het Bijbel-epos in al zijn
verschijningsvormen gewend was geraakt, had het genre gaandeweg voor lezers en auteurs
een zó vrijblijvend en pluriform karakter gekregen, dat de oude regels nauwelijks meer
serieus werden genomen. Iedere dichter zocht, op een vage basis van conventionele
uiterlijkheden, naar zijn eigen weg en vorm. Voor auteurs van formaat was deze regelloosheid
geen bezwaar - getuige de Germanicus -, maar voor die van mindere rang betekende zij
een handicap te meer. Nomsz is daar een van de slachtoffers van geworden.
De vergelijking tussen de historie-epen van Lambert van Bos en die van Johannes Nomsz
illustreert niet alleen de inferioriteit van de laatste, maar ook de teloorgang van een
rechtstreekse bezieling door de Oudheid.
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Hoofdstuk XL
De Bijbelhistorie van Jozef de Wolf
1780
§ 1. Niet zonder aarzeling
Het is niet zonder aarzeling, dat ik tenslotte besloten heb een afzonderlijk hoofdstuk aan de
geversificeerde Bijbelhistorie van de Vlaamse priester-dichter Jozef de Wolf te wijden. Zij
kan namelijk in geen enkel opzicht beschouwd worden als een epos in de eigenlijke zin van
het woord. Weliswaar vermelden de titelbladen van de beide delen dat het werk in
‘Helden-Veersen’ geschreven werd, maar deze term is hier niet meer dan een synoniem
voor ‘alexandrijnen’ (naar het Franse ‘vers héroïques’). Van enige poging tot aansluiting bij
de structuur van het epos is in de algemene opzet niets bespeurbaar. De auteur behandelt
zijn onderwerp zelfs niet als een samenhangend en doorlopend geheel, maar in principe
broksgewijs: Bijbelboek na Bijbelboek. In eerste instantie meende ik dan ook stilzwijgend
aan de Bijbelhistorie van De Wolf te moeten voorbijgaan, omdat zij niet binnen het kader
van mijn onderwerp viel.
Bij nader inzien ben ik daarop echter teruggekomen. In de voorafgaande hoofdstukken
zijn meermalen geversificeerde Bijbelhistories aan de orde geweest, die ook niet als werkelijke
epen konden worden beschouwd. Weliswaar lag de situatie daar anders dan in het geval
van De Wolf. Al waren de bewuste Bijbeldichten dan geen epen, zij konden toch worden
gezien als - soms vèr afwijkende - verschijningsvormen van het genre. Ondanks alle
eigenaardigheden, die bepaald werden door de geloofsopvattingen en ook wel eens door
de beperkte ontwikkeling van de auteur, was altijd wel duidelijk dat deze op zijn manier eventueel negatief - uitgegaan was van de gedachte aan het Bijbel-epos. Voor De Wolf geldt
dit laatste niet. Zijn aandacht voor de afzonderlijke Bijbelboeken doet veeleer vermoeden,
dat hij een soort rijmbijbel voor ogen had. Maar al is zijn werk dan geen verschijningsvorm
van het epos, desondanks vertoont het in zakelijke Bijbelgetrouwheid en fundamentalistische
vermijding van eigen toevoegsels zóveel overeenkomst met dat van de Noord-Nederlandse
Bijbel-versificatoren, dat het als de Zuid-Nederlandse aequivalent daarvan mag worden
aangemerkt. En als zodanig meende ik er niet aan te moeten voorbijgaan.
Het merkwaardige feit doet zich namelijk voor, dat in de letterkunde van de Zuidelijke
Nederlanden het Bijbel-epos nooit tot ontwikkeling is gekomen en er - voor zover uit de
1
stukken valt na te gaan - vrijwel onbekend is gebleven. Dat verschil met de Republiek kan
niet zonder meer worden verklaard als een gevolg van de godsdienstige tegenstelling tussen
de beide landen; in Frankrijk was gedurende de 17de eeuw het Bijbel-epos wel degelijk ook
door Rooms-Katholieke auteurs beoefend. Veeleer moeten wij denken aan het gebrek aan
spankracht en de toenemende

1

Ik ken slechts een Brugse nadruk van Vondel's Joannes de Boetgezant uit 1697 (zie Deel I, blz. 643) en
een eveneens Brugse nadruk van Hoogvliet's Abraham de Aartsvader uit 1788 (zie boven, blz. 214-215).
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lusteloosheid in de Oostenrijkse Nederlanden, die ook op cultureel gebied nieuwe
ontwikkelingen in de weg stonden. Hoe dit zij, deze achtergrond maakt het begrijpelijk dat
Jozef de Wolf in zijn Bijbelhistorie niet uitging van een conceptie naar Bijbel-episch model.
Hoe had hij dat model moeten leren kennen?
Tweemaal in de loop van de 18de eeuw is er evenwel in de Zuidelijke Nederlanden een
werk verschenen, dat aan het Bijbel-epos van het Noorden in zijn verschillende
verschijningsvormen herinnert en er in bepaalde opzichten mee parallel loopt: Het leven en
de dood van Jesus Christus door Michiel de Swaen, en de Bijbelhistorie van De Wolf. In het
eerste geval was de overeenkomst zó uitgesproken, dat er geen twijfel kon bestaan aan de
wenselijkheid in het kader van mijn genologisch onderzoek ook deze parallel-verschijning
te betrekken. Ten aanzien van de Bijbelhistorie daarentegen was twijfel alleszins
gerechtvaardigd. Ik heb echter laten prevaleren, dat de ‘epische parallellie’ tussen Noord
en Zuid zo volledig mogelijk diende uit te komen.

§ 2. De dichter
Omtrent de persoon van Jozef de Wolf zijn wij sinds kort wat beter ingelicht, dank zij de
2
onderzoekingen van J. Smeyers. De dichter werd in 1748 te Dendermonde geboren en in
1774 tot priester gewijd. Van 1779 tot 1781 was hij als ‘surveillant’ werkzaam aan het
Theresiaanse college in Gent. Nadien ontbreken echter alle gegevens, terwijl ook De Wolf's
‘overrompelende produktiviteit’ als auteur plotseling ophoudt. Naar alle waarschijnlijkheid is
de jonge priester zodanig in moeilijkheden geraakt met de kerkelijke autoriteiten, dat hij
meende beter uit hun gezichtskring te kunnen verdwijnen. Dat zou passen bij de karakteristiek,
die Smeyers op grond van de publikaties van hem geeft: een ‘getormenteerde figuur’, wiens
koortsachtige literaire activiteit gezien moet worden als ‘een voortdurende poging om zijn
geloof en religieuze opvattingen, die hem als geestelijke nauw aan het hart moesten liggen,
te verzoenen met de nieuwe ideeën, die hem fascineren en die hij tegelijk vreest’. De bewuste
3
nieuwe ideeën zijn die van het rationalisme.
Onder de vele en velerlei publikaties van De Wolf is zijn Bijbelhistorie niet een van de
opmerkelijkste. Smeyers heeft er dan ook geen afzonderlijke aandacht aan gewijd. Hij
volstaat met de terloopse mededeling dat De Wolf's ‘berijmingen van Oud en Nieuw
Testament tamelijk vlot en levendig (klinken)’ - dit in tegenstelling tot het ‘dor en vervelend
gerijmel in immer doordravende alexandrijnen’, dat hij in andere geschriften ten beste geeft.

§ 3. De uitgave
Hoewel de Bijbelhistorie in twee delen werd uitgegeven, waren deze kennelijk bedoeld om
te worden bijeengebonden - zoals dan ook gebeurd is in het enige exemplaar dat mij van
4
deze editie bekend is. De uitgave is in quarto-formaat.

2

3

4

J. Smeyers, De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, in: De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord
en Zuid (= deel VI van: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden), Antwerpen-Amsterdam 1975,
blz. 329-595. Over Jozef de Wolf aldaar, blz. 491-501.
Smeyers merkt in dit verband o.m. op: ‘Als hij zijn lezers hartstochtelijk waarschuwt tegen een overtrokken
overgave aan de rede, wil hij ook ergens zichzelf overtuigen en wapenen. Vandaar het complexe,
obsederende karakter van zijn werk’ (blz. 498).
Het bevindt zich in de Universiteits-bibliotheek te Gent. In de Nederlandse openbare bibliotheken is geen
exemplaar van dit werk aanwezig.
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Het titelblad van het eerste deel luidt:
Historie // van het oud // Testament, // Behelzende alle de bezegende en bestrafte
Voorvallen der // godelyke Toelaeting, tot kennis der wetgestelde pligten, // in de
onbegonnen en altyd levende magt en wysheyd van // den albezielenden en
kragtgevenden God. // In Helden-Veersen, door J. de Wolf. // Vani sunt omnes
5
homines, quibus non subest scientia Dei. // vignet // Tot Gend, // By C.J. Fernand,
op den Reep in S. Augustinus. 1780.
De druk maakt een vrij slordige indruk, en de bladspiegel doet met zijn 40 versregels
overladen aan. Achter de tekst worden een aantal ‘Erratas’ [sic] verbeterd en volgt een ‘Tafel’
van de inhoud.
Gelijktijdig, althans in hetzelfde jaar, zag ook het tweede deel het licht, onder het volgende
titelblad:
Historie // van het nieuw // Testament, // Getrokken uyt de heilige Vaders en
andere // geestelyke Schryvers. // Zeer nut en dienstig voor alle menschen. // In
Helden Vaersen, door J. de Wolf. // Pro anima tua ne confundaris dicere verum.
6
Eccl. // vignet // Tot Gend, // By C.J. Fernand, Drukker en Boekverkooper, op
den // Reep in S. Augustinus. // M.DCC.LXXX.
De uitgave is conform aan die van het eerste deel. Alleen ontbreken ditmaal achter de tekst
een opgave van drukfouten en een ‘Tafel’.

§ 4. ‘Historie van het oud Testament’
De auteur draagt - in een hyperbolisch en weinig samenhangend vers van 108 alexandrijnen,
dat verder geen aandacht verdient - het eerste deel van zijn werk op aan zijn mede-priester
en vriend C.A.F. van Beughem (1744-1820), principaal van het Theresiaanse college in
Gent. Vervolgens richt hij zich tot zijn lezers in een Voorreden, die deels uit proza en deels
uit verzen bestaat. Het proza zet in ietwat geforceerde termen het nut van dit boek uiteen,
waarna de verzen op grond daarvan tot lezing aansporen.
Daarna begint de eigenlijke Historie. Uiteraard baseert de priester-auteur zich daarvoor
op de Vulgaat, die ook de door Protestanten als ‘Apocriefen’ aangeduide boeken omvat.
Zijn bewerking begint dus met Genesis en eindigt met de twee boeken van de Maccabeeën.
Op grond van de titel, die De Wolf aan het werk gaf, verwacht de lezer onwillekeurig dat
dit beperkt zal blijven tot een weergave van de historische gedeelten uit het Oude Testament,
met voorbijgaan aan de wetgevende, dichterlijke en profetische boeken of passages. En
aanvankelijk lijkt het erop, dat dit ook inderdaad de opzet van de dichter is. Uitvoerig vertelt
hij het boek Genesis na, maar uit Exodus, Leviticus en Numeri laat hij praktisch alles weg
wat betrekking heeft op wetten en inzettingen. Aan Deuteronomium als enkel wetgevend
boek gaat hij in zijn geheel voorbij, om zijn verhaal voort te zetten met Jozua, Richteren,
Ruth en de vier Boeken der Koningen (I en II Samuël, I en II Koningen). Daarna worden de
twee boeken

5
6

Vani sunt... scientia Dei: Nietig zijn alle mensen, aan wie de kennis van God ontbreekt (Boek der
Wijsheid 13:1).
Pro anima tua... dicere verum: Ter wille van uw ziel schaam u niet de waarheid te zeggen
(Ecclesiasticus 4:24). - De aanduiding Eccl. (= Ecclesiastes = Prediker) is kennelijk een drukfout
voor Eccli. (= Ecclesiasticus = Jezus Sirach).
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der Kronieken, als herhaling van de geschiedenis der koningen, weer ongenoemd
overgeslagen.
Maar dan gaat langzamerhand steeds duidelijker een ander principe overheersen - een
principe dat trouwens in het hierboven beschreven gedeelte als onderliggende stroming ook
al aanwezig was. De auteur hééft en vráágt niet alleen belangstelling voor de historie uit het
Oude Testament, maar ook voor de Bijbelboeken waaruit dit is samengesteld. Van het begin
af heeft hij daarom die boeken zorgvuldig van elkaar onderscheiden en vóór elk daarvan
een klein wetenschappelijk aperçu gegeven over titel, inhoud, tijd en verdere
wetenswaardigheden. Tevens heeft hij tweemaal (bij Exodus en bij Leviticus) de continuïteit
van de historie gerelativeerd en het belang van de afzonderlijke boeken onderstreept door
het begin van het nieuwe boek in zijn verstekst te markeren door een klein exordium. - In
de tweede helft van De Wolf's boek wordt nu praktisch de behandeling van èlk Bijbelboek
met zulk een eigen aanhef ingezet. En de aperçu's nemen niet alleen in omvang toe, maar
worden ook gegeven voor Bijbelboeken die in de verstekst worden overgeslagen, zoals de
7
Psalmen en het Hooglied. Bovendien is het historische karakter niet meer het enige criterium
voor opname in de berijming. In een Nota merkt de auteur naar aanleiding van de boeken
van Den Wyzen Man (Spreuken, Prediker, Hooglied, Boek der Wijsheid, Ecclesiasticus) in
dat verband tot zijn verontschuldiging op:
Alhoewel in deze Zede-boeken geene historische Punten te vinden zyn, die
deel konnen maeken van onze Historie van het oud Testament, men heeft niet
te min zeer dienstig geoordeeld, tot voordeel van den godvrugtigen Lezer, de
volgende Zedelessen uyt den wyzen Man, dat is, uyt de hier voorgenoemde
boeken hier by te voegen.
(blz. 155-156)
Het zijn slechts korte fragmenten die worden ‘bygevoegd’, maar de gang van de primair
beoogde Historie wordt er grondig door verstoord. En die verstoring wordt definitief, als De
Wolf ook ten aanzien van de profetische boeken -met uitzondering van Jeremia en Baruch
- hetzelfde gaat doen. De terugkeer tot de historie in de laatste 22 bladzijden, met de boeken
der Maccabeeën, kan deze discontinuïteit niet meer goed maken.

Manier van vertellen
De manier, waarop De Wolf vertelt, is al even weinig consistent als zijn historische opzet.
Soms is hij, ook wanneer het om belangrijke gebeurtenissen gaat, opvallend kort; in andere
gevallen is hij wat uitvoeriger zonder dat duidelijk wordt waarom. Verbanden leggen doet
hij niet; hij stipt enkel, met meer of minder details, de feiten aan. In het algemeen is zijn
weergave van de historie dan ook weinig helder. Men moet eigenlijk het verloop van de
gebeurtenissen kennen om ze bij hem goed te kunnen volgen. En dat zal, dunkt mij, ook
wel het uitgangspunt van De Wolf zijn geweest; hij wilde zijn lezers de Bijbelse feiten niet
als iets onbekends bijbrengen, maar hen er opnieuw aan herinneren.
De betrekkelijke vlotheid en levendigheid, die Smeyers in de Bijbel-historie heeft opgemerkt,
kan ik - althans in dit eerste deel - niet terugvinden. De karakteristiek

7

De reden voor het voorbijgaan aan het Hooglied wordt als volgt aangegeven: ‘Wy zullen hier nogtans
geene uyttreksels van geven, om dat dezen boek, volgens de leering van de heylige Vaders, maar
bezonderlyk dient voor zeer verstorvene en zeer geestelyke zielen, en zonder bekwaeme uytleggingen
niet wel van ider-een verstaen kan worden’ (blz. 155).
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van de verzen, die zich aan mij opdringt, is veeleer: stuntelig en dor. Alleen in de eigen
exordia en aanroepen komt de auteur soms wat meer op dreef, al zijn ook deze stukken te
stereotiep en onsamenhangend om geslaagd te kunnen heten. Ik geef als voorbeeld de
inzet voor het (apocriefe) boek Judith:
Helddaedig mynen geest, draeft in den gulden wagen,
Dat nu in 't vlug gareel de peerden zyn geslagen,
8
Dat nu de zon van deugd beluystert myne pen,
Op dat ik d'heldendaed van eene Judith ken.
5 Het wonderbaer vertoog komt stilzaem aengedreven,
9
Nabuchodonozor gaet ons den ingang geven..
(blz. 136)

Pretentieus, maar onmachtig!

Het taalgebruik
Het taalgebruik schiet meermalen ernstig te kort. Naast vrij frequente woordvervormingen
10
ter wille van het rijm getuigen daar onder meer de volgende drie gevallen van:
a. Om zijn broeders te beproeven laat Jozef als onderkoning van Egypte zijn zilveren
beker in de korenzak van Benjamin verbergen (Genesis 44:2):
Hy doet als vooren 't geld in hunne zakken steken,
En doet nog in den zak der jongen Benjamin
Zyn zilver beker doen, om hun gemoed te zien.
(blz. 29)

b. Als Elia op de berg Karmel de onmacht van de Baäl-priesters heeft aangetoond, laat hij
hen door het volk grijpen en ter dood brengen (1 Koningen 18:40):
Het volk na zyn bevel heeft seffens dood gesmeten
Des kragteloozen God van Baäl de Propheten.
(blz. 115)

(Versta: ‘Het volk heeft op zijn bevel dadelijk de profeten van Baäl, de machteloze god,
doodgeslagen’.)
c. Judas Maccabeüs heeft een grote overwinning behaald op Lysias (2 Maccabeeën
11:1-12):
Den vyand wierd aldus gesneuveld en doorwond,
En men gaf dankzegging aen God de aerde rond.
(blz. 196)

Strijd tussen geloof en ratio?
Tenslotte valt er nog een curieuse bijzonderheid te vermelden, die wellicht gezien moet
worden als symptoom van de strijd tussen geloof en ratio, welke volgens Smeyers de priester
11
Jozef de Wolf tot een ‘getormenteerde figuur’ maakte. In zijn weergave van het boek Job
laat hij de ‘Prolog im Himmel’ tussen God en Satan uit de eerste twee hoofdstukken zonder
enige toelichting vervallen.
8
9
10
11

beluystert: luister verlene aan.
Nabuchodonozor: de koning van Assyrië, wiens veldheer Holofernes de stad Bethulië belegerde, waar
Judith woonde.
B.v. gekwollen (voor: gekweld) om te rijmen met opgezwollen (blz. 87).
Zie boven, blz. 805.
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§ 5. ‘Historie van het nieuw Testament’
Ook het tweede deel van De Wolf's Bijbelhistorie wordt voorafgegaan door een Opdracht
(in 12 alexandrijnen) en een Voorreden. De destinataire wordt ditmaal niet genoemd, maar
uit de beginverzen van de Opdragt aen *** kan, dunkt mij, moeilijk iets anders worden afgeleid
dan dat als zodanig opnieuw C.A.F. van Beughem bedoeld is:
Om dat myn zwakke konst kan tot geen sterren draeven,
En dat zy ligt gemeyn tot naer de dood begraeven,
Zy durft niet meer bestaen te zeggen wie zy agt,
Die zy eerst heeft genoemd, eert zy nu in 't gedagt.

De Voorreden heeft eenzelfde karakter als die uit het eerste deel en dringt bij de gebruikers
van het boek op ernstige lezing aan:
Ik verhope dat de gene die de waerheyd beminnen dit Werk zullen noodig vinden,
en zig verryken door hunnen iver voor de moeyte die ik heb aengewend. Indien
ik heb gemist, vergeeft myne onwetendheyd, in het oordeel dat God mynen
Vergelder is. Ik wensch dat gy hier uyt plukt dat eeuwig zegent.
- De opzet van dit tweede deel is veel minder tweeslachtig dan die van het eerste. Ditmaal
staat duidelijk de historie op de voorgrond; niet minder dan 148 van de 156 bladzijden zijn
aan de gebeurtenissen van de Evangeliën en de Handelingen der Apostelen gewijd. De
Brieven worden niet alleen weggelaten, maar ook volledig verzwegen. De enige afwijking
van het historische principe is, dat de laatste acht bladzijden van het boek handelen over
de Openbaring van Johannes. Na een uitvoerig aperçu geeft de auteur daarvan drie
fragmenten in versvorm: ‘Afbeelding van den Zoon des Menschen, die aen Joannes verschynt’
(Openb. 1); de brieven aan de zeven gemeenten (Openb. 2 en 3); ‘Beschryving van het
nieuw Jeruzalem’ (Openb. 21 en 22).
De aandacht voor de afzonderlijke Bijbelboeken is hier vanzelf op de achtergrond geraakt,
doordat de auteur in het belangrijkste deel van zijn boek niet van de vier Evangeliën als
zodanig uitgaat. Hij vertelt het leven van Jezus aan de hand van een Evangeliën-harmonie,
waarin ze zijn samengevat en met elkaar in overeenstemming gebracht. Of deze harmonie
geheel of gedeeltelijk zijn eigen werk is geweest, wordt nergens uitdrukkelijk uit de doeken
gedaan. In de mededeling op het titelblad, dat de auteur zijn Historie heeft ‘Getrokken uyt
de heilige Vaders en andere geestelyke Schryvers’, meen ik echter een aanwijzing te mogen
zien dat deze niet op eigen kompas voer en hoogstens de gegevens uit meerdere bronnen
tot een sluitend geheel heeft gemaakt.
Een tweede merkwaardigheid is, dat de geschiedenis van Jezus - en daarna ook die van
de Apostelen - niet als een doorlopend geheel wordt verteld, maar in de vorm van een lange
reeks perikopen. Elk daarvan wordt voorafgegaan door een aperçu, dat herinnert aan de
inleidingen bij de Bijbelboeken in het vorige deel, maar hier onwillekeurig meer het karakter
12
van een argumentum krijgt. Ter illustratie laat ik één van deze perikopen in haar geheel
volgen:

12

Een aperçu geheel overeenkomstig die bij de boeken van het Oude Testament vindt men hier slechts
bij de Openbaring van Johannes. De overgang tussen de Evangeliën-harmonie en de Handelingen der
Apostelen wordt enkel aangegeven door een ‘kop’ tussen twee perikopen: ‘Begin van de werken der
Apostelen’.
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De geboorte van Christus door den Engel bekend gemaekt aen de Herders. Christus word
13
besneden, en Jesus genoemd. Luc.2. Het jaer der wereld 4004.
Messias is gebaerd: hy dryft van ons de nagten,
En geeft het morgen licht, dat wy zoo lang verwagten;
De Herders, op 't aenhoor, zeer vlytig en verblyd,
Die loopen nae den stal, daer 't kind in doekskens leyd.
5 Die hemel, aerd' en zee heeft aen zyn wil en kragten,
Ligt op een weynig stroy, verworpen in de nagten;
Die sterren, zon en maen aen d'hemel heeft gesteld,
Word door den scherpen wind hier in de kribb' gekweld.
Als d'Herders zien het Kind, den Schepper aller dingen,
10 Zy nedrig zynen lof, in volle blydschap zingen,
En roepen overal met eene blyde stem:
‘Den God die men verwagt is reeds in Bethlehem.
(blz. 5)

Dit éne voorbeeld geeft een vrij volledig beeld van de manier, waarop De Wolf in het algemeen
te werk gaat. Uit de bewoording van het aperçu blijkt duidelijk, welke perikoop hier aan de
orde is: Lucas 2:8-21 (de aankondiging van de geboorte door een Engel; de aanbidding van
de herders; de besnijdenis van Jezus). Maar in de corresponderende verzen is slechts een
gedeelte van deze feiten terug te vinden. De aankondiging door de Engel wordt niet vermeld,
alleen de aanbidding van de herders ‘op 't aenhoor’ (na het horen van die aankondiging).
De besnijdenis en naamgeving van Jezus komen in het geheel niet ter sprake. De auteur
heeft kennelijk niet de bedoeling gehad, de gebeurtenissen uit de aangegeven perikoop nog
eens op zijn manier na te vertellen; hij wilde er slechts aan herinneren en voor een ogenblik
14
de aandacht van zijn lezers bepalen bij enkele aspecten die hem in het bijzonder troffen.
Zelfs in de perikopen over het lijden en sterven van Jezus wijkt de auteur niet van deze
manier van stof-behandeling af. Hij vertelt niet plastisch en legt geen nadruk op de pathetiek;
hij laat het bij verwijzen. Slechts een heel enkele maal klinkt even een toon van persoonlijk
meeleven door. Een uitgesproken en daarom treffend voorbeeld daarvan vindt men aan het
begin van de perikoop over de kruisdraging en kruisiging. Na de geseling en de bespotting
rukken de soldaten Jezus de mantel van spot-koning weer af (Mattheüs 27:31):
15

Zy greepen Jesus aen, als raezende, met snokken,
En hebben met geweld zyn mantel afgetrokken,
Die vastgesteven was in het geklonterd bloed,
't Welk met een nieuwe smert de wonden open doet.
(blz. 103)

- Maar zoals bij De Wolf steeds meerdere uitgangspunten elkaar doorkruisen, is dat ook
hier het geval. Naast en door de verwijzende behandeling van de feiten heen loopt tevens
een ander principe: dat van een zo nauwkeurig mogelijke weergave van

13

14
15

In een noot bij de vorige perikoop heeft de auteur dit jaartal verklaard. ‘De Geleerde weten hoe de
Tydrekenaers verschillen in het jaer aen te wyzen, op het welk Christus geboren is; wy volgen hier de
rekening die meest in het gebruyk is, stellende deze Geboorte op het jaer der wereld 4004’ (blz. 4).
Dat is in overeenstemming met wat ons ook in het eerste deel omtrent zijn manier van vertellen is
opgevallen (zie boven, blz. 807).
met snokken: met rukken, met ruw geweld.
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Jezus' prediking en leer. In het gedeelte over de Evangeliën is een opvallend groot aantal
versregels voorzien van een aanhalingsteken om te doen uitkomen dat het daarin om Zijn
woorden gaat. Aan de Bergrede worden zo niet minder dan zes bladzijden besteed (26-31),
en aan ‘het Sermoen van Christus naer het Avond-mael’, uitlopende op het gebed van
Johannes 17, eveneens zes (88-93). Ook de gelijkenissen krijgen het volle pond, soms met
een klein exordium, zoals in die van de rijke man en Lazarus (Lucas 16:20-31):
Aenziet den ryken Vrek, in fyne purp're kleeren,
Aenschouwt dit zedestuk, het wekt de ziel tot leeren:
Hy was in schoon gewaed zeer pragtig opgedost,
Zyn disch was allen dag zeer cierlyk en vol kost.
(blz. 62)

Het taalgebruik
Over het algemeen is het taalgebruik wat beter verzorgd dan in het eerste deel. Ik heb dan
ook een stil vermoeden, dat Smeyers zijn uitspraak over de betrekkelijke vlotheid en
levendigheid van de verstekst vooral op zijn ervaringen met de Historie van het nieuw
Testament heeft gebaseerd. De ‘levendigheid’, die hij vermeldt, zou dan kunnen teruggaan
op een aantal gevallen van verrassend woordgebruik, zoals dat van Zacheus die haastig
uit zijn vijgeboom klimt als Jezus hem roept (Lucas 19:6): ‘Hy slibbert van den boom met
vreugd en met verlangen’ (blz. 71), en dat over de wonderbare visvangst na de Opstanding
(Johannes 21:6): ‘Zy trokken 't net aen land, waer in de visschen zwadd'ren, // Die, als zy
zien de locht, nog d'een op d'ander gladd'ren’ (blz. 113). Daarnaast komen er echter ook in
dit deel hinderlijke woordvervormingen voor ten behoeve van het rijm. Ik geef daarvan enkele
voorbeelden, om te voorkomen dat De Wolf's taalgebruik zou worden overschat.
Wanneer Lazarus ziek is geworden, zenden zijn zusters daarvan bericht aan Jezus
(Johannes 11:1-3):
Als in Bethanien lag Lazarus gekronken,
En bang al bevende wierd van de dood gewonken,
Doen zyne zusters dit aen Christus, droef, verstaen,
Die te Bethabera was, over de Jordaen.
(blz. 67)

Niet alleen zijn gekronken en gewonken - voor ‘gekrenkt’ (= verzwakt; WNT VIII, 156-157)
en ‘gewenkt’ - alleen verklaarbaar uit de behoefte aan een slepend rijm, maar bovendien is
de vierde regel in metrisch opzicht onverdedigbaar.
Als Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in een nieuw graf gelegd heeft, moet hij
zijn werk onderbreken vanwege de sabbat (Lucas 23:50-54):
Den Sabbat was nae-by, aen God heel toegeweden,
Hierom is hy van 't graf weer nae zyn huys getreden.
(blz. 107)

Toegeweden - voor ‘toegewijd’ - is een geval van dezelfde aard, maar nog extremer in zijn
vervorming.
Tenslotte. In Handelingen 3:1-8 geneest Petrus een kreupele door hem bij de rechterhand
te grijpen en op te richten:
Met zyne regte hand heeft hy hem opgelongen;
Hy is in het geloof vol blydschap opgesprongen..
(blz. 118)
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Opgelongen - als voltooid deelwoord van ‘oplangen’ (= naar boven halen, optrekken; WNT
XI, 968) - is al even ongelukkig als ‘toegeweden’: geen woord meer, maar een klank.

§ 6. Conclusie
Er doen zich in het besproken werk van Jozef de Wolf te veel tegenstrijdige tendensen voor
om precies te kunnen zeggen wat het nu eigenlijk geworden is. De titels van de beide delen
zouden een geversificeerde Bijbel-historie doen verwachten. Maar enerzijds geeft de auteur
minder, en anderzijds meer. Minder: door te rekenen op lezers die aan een half woord
genoeg hebben, en daarom aan de gebeurtenissen te refereren in plaats van ze voluit te
vertellen. Meer: in zijn eerste deel door ook aan de niet-historische Bijbelboeken (op twee
na!) aandacht te besteden, en in het tweede door uitvoeriger de prediking van Jezus weer
te geven dan de geschiedenis van Zijn leven. Onbevredigend is ook, dat de beide delen zo
weinig op elkaar zijn afgestemd; dat over het Oude Testament geeft, binnen de verdeling
in Bijbelboeken, telkens een continu verhaal, terwijl de historische gedeelten van het Nieuwe
Testament in perikopen worden verteld. Onduidelijk blijft verder, waarom in het tweede deel
de Brieven van de Apostelen volkomen worden genegeerd, maar de Openbaring van
Johannes eenzelfde behandeling krijgt als de niet-historische boeken uit het Oude Testament
(op twee na).
Het is allemaal te rommelig, inconsistent en verwarrend: te veel haastwerk, zoals ook uit
het taalgebruik valt af te leiden. Literair gesproken kan de Bijbelhistorie van Jozef de Wolf
dan ook niet anders dan een mislukking worden genoemd, zonder poëtische betekenis.
Er is evenwel één positieve factor, al wordt het resultaat daardoor niet gered. De auteur
gelóóft in de zin van zijn werk. Het meest overtuigend is hij dan ook in de kleine exordia, die
hij aan onderdelen daarvan doet voorafgaan en waarin iets persoonlijks kan doorklinken.
Overtuigend in menselijke zin, niet in poëtische. Maar hij meent wat hij zegt, al komen zijn
woorden niet of nauwelijks boven conventioneel gerijmel uit. Zo bijvoorbeeld in de inleiding
op zijn behandeling van ‘De XII. Kleyne Propheten’ (I, 175-176):
O God! gy die de zee doet om en weder rollen,
En aen de oevers doet in schuym de baeren grollen,
Gy die het onweêr stilt en 't huylende tempeest,
Vergunt my door uw kragt een levendigen geest:
5 Laet my uw wonderheyd doen door de wolken dond'ren,
Doet uw Orakel-stem in d' yz're eeuw verwond'ren;
16
Schoon ik onweerdig ben, met een bevlekten mond,
Geeft doch myn geesten kragt, en maekt myn ziel gezond.
Ik zal dan van myn schip de zeylen heel ontvouwen,
10 'k Steek van den oever af in 't godelyk betrouwen,17
Ik vaer met open konst, 'k ontdek 't Propheets-gezigt
In 't hemelsch zonne-vuer, dat ons de waerheyd licht.

16
17

met een bevlekten mond: zinspeling op Jesaja 6:1-7, waar (in een hemelvisioen) de lippen van de profeet
door een seraf gereinigd worden met een gloeiende kool van het altaar.
Ik zal dan... betrouwen: ik zal dan, in vertrouwen op God, van wal steken (= met mijn werk beginnen).
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Hoofdstuk XLI
Resumé van de vierde periode
§ 1. Ordening
Bij de bespreking van het epische werk uit de vierde periode heb ik - ter wille van de
samenhang in het beeld van de auteur - ook de Maurits van Nassau van Johannes Nomsz
betrokken, al verscheen dit werk eerst in 1789 en behoort het dus feitelijk tot een ander
tijdvak. In dit resumé dient het daarom buiten beschouwing te blijven. Omgekeerd echter
moeten daarin wèl de twee epen een plaats vinden die ik - eveneens vanwege de auctoriale
samenhang - bij de derde periode heb besproken, hoewel zij tijdens de vierde het licht zagen:
1
de Debora van Anna van der Horst (1769) en de Zoografia van Jan Lagendaal (1773). Op
basis van deze correcties blijkt de vierde periode in totaal 14 epen te hebben opgeleverd:
zeven Bijbelse en zeven profane.
Uit de verhouding tussen de beide subgenres komt al dadelijk een belangrijk gegeven
naar voren. Voor het éérst sedert 1700 heeft het profane epos zijn achterstand op het Bijbelse
ingelopen en een quantitatieve gelijkwaardigheid bereikt. Uit ons overzicht zal moeten blijken,
in hoeverre dat ook qualitatief het geval is.
Alvorens tot een vergelijking te kunnen overgaan, dienen wij evenwel ons materiaal nader
te ordenen. Zowel in de groep van de Bijbelse als in die van de profane epen komt namelijk
een tweetal werken voor, dat ten opzichte van de overige vijf een te afwijkend karakter
vertoont om een bespreking van de zeven als min of meer samenhangend geheel mogelijk
te maken. De enige manier om daaraan tegemoet te komen, is die afwijkingen uit de groep
te lichten en afzonderlijk aan de orde te stellen. Bij het Bijbelse genre zijn het twee werken
van Zuidnederlandse herkomst, die als zodanig buiten de epos-traditie van het Noorden
staan. In de profane groep gaat het om een allegorisch en om een vertaald epos, die geen
enkel verband houden met de contemporaine ontwikkelingstendensen en zó ‘toevallig’ zijn
dat zij even goed in een andere periode hadden kunnen verschijnen.
Voor een zinvolle bespreking van de epische resultaten uit de vierde periode kunnen wij
dus het best uitgaan van een indeling in vieren: a. Zuidnederlandse publikaties; b. Incidentele
verschijningen; c. De groep Bijbel-epen; d. De groep profane epen.

§ 2. Zuidnederlandse publikaties
De Zuidnederlandse publikaties, die bij de bespreking van de vierde periode aan de orde
zijn gekomen, waren: Het leven en de dood van Jesus Christus door Michiel de Swaen
(1767) en de Historie van het oud en het nieuw Testament door Jozef de Wolf (1780). In
beide gevallen geldt, dat de bewuste werken géén eigenlijke epen zijn en ook niet als zodanig
werden bedoeld. Zij werden echter besproken om een vergelijking mogelijk te maken tussen
het Bijbel-epos uit het Noorden en de Bijbeldich-

1

Zie boven, blz. 592.
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ten uit het Zuiden, die daarmee het meest parallel lopen. Het grote verschil is, dat er in het
Noorden altijd op de een of andere manier aan een epos wordt gedacht, terwijl dit in het
Zuiden niet het geval is.
Voor de Bijbelhistorie van Jozef de Wolf behoeft daaraan niets te worden toegevoegd. Bij
het werk van Michiel de Swaen is evenwel een aanvulling nodig. Ook hij heeft geen epos
voor ogen gehad; zijn dichtstuk behoort onmiskenbaar tot de (meditatief-meebelevende)
lyriek. Maar deze lyriek stoelt op een vertellende onderbouw, die met recht beschouwd mag
worden als een - zij het dan onzelfstandige - verschijningsvorm van het epos. De dichter
geeft duidelijk blijk van vertrouwdheid met het genre. Wij mogen daarbij echter vooral niet
denken aan de Noordnederlandse Bijbel-epen. Want hoewel zijn werk eerst in 1767 in druk
verscheen, had De Swaen er in 1694 de laatste hand aan gelegd, bijna twintig jaar voordat
in de Republiek de stroom daarvan op gang kwam. De bewuste vertrouwdheid moet dan
ook worden toegeschreven aan zijn lectuur van de Aeneis (al dan niet in vertaling), van een
aantal 17de-eeuwse Franse epen, en naar alle waarschijnlijkheid óók van Vondel's Joannes
2
de Boetgezant.

§ 3. Incidentele verschijningen
De twee profane epen, die door het jaar van uitgave tot de vierde periode behoren, maar
daarin zó geïsoleerd staan dat zij de indruk wekken er ‘toevallig’ deel van uit te maken, zijn:
de Zoografia van Jan Lagendaal uit 1773, en de vertaling van de Lusiade van Lambartus
Stoppendaal uit 1777.
Over de Zoografia behoef ik slechts te herhalen, dat het hier gaat om een tè vreemdsoortig
en ‘verziekt’ werk dan dat een bespreking daarvan in zijn historische context enige zin zou
3
hebben.
Wat de Nederlandse tekst betreft, die Stoppendaal van Camões' Os Lusiadas geleverd
heeft, deze is slechts de vrij stuntelige overzetting van een Franse proza-vertaling, die op
haar beurt de literaire bewerking was van een letterlijke transpositie. De Nederlandse uitgave
is in zoverre ‘toevallig’, dat zij bepaald werd door die van de Franse editie een jaar tevoren.
Beide publikaties mogen (en moeten) evenwel als typerend worden beschouwd voor de
4
overgangstijd van klassicisme naar romantiek.

§ 4. De groep Bijbel-epen
Na eliminatie van de afwijkingen blijven er voor de vierde periode een vijftal Bijbel-epen ter
bespreking over:
1767:

David door Lucretia Wilhelmina van Merken;

1769:

Debora door Anna van der Horst;

1769:

Het Leven van den Aartsvader Joseph door
Jurriaan Wesselsz.;

1771:

Mozes door Nikolaes Versteeg;

1779:

De eerste waereld door Jan Macquet.

Van deze vijf vertonen er twee in bepaalde opzichten een ongewoon karakter: die van
Wesselsz. en Macquet.
2
3
4

Zie boven, blz. 627.
Zie boven, blz. 592.
Zie boven, blz. 739.
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man of knecht, en heeft hij slechts een zeer rudimentair onderwijs genoten. Vooral dat laatste
blijkt duidelijk uit zijn werk, en dit tekort wordt nog eens onderstreept door de meer dan
schandelijke manier waarop de tekst werd gezet en gecorrigeerd. In literair opzicht heeft de
Joseph dan ook geen enkele waarde; het enige positieve punt is de onmiskenbare
geloofsernst van zijn auteur.
In zekere zin kan De eerste waereld van Macquet de tegenhanger van Wesselsz.' Joseph
worden genoemd. Hier overheerst de eruditie, maar ontbreekt de geloofsernst. ‘Du haut de
son savoir’ demonstreert de auteur met speels vernuft achtereenvolgens drie verschillende
imitationes: eerst van Du Bartas, dan van Milton, en tenslotte van Geßner. Aan deze
drievoudigheid maakte hij de rest van zijn dichtstuk zózeer ondergeschikt, dat dit het karakter
van een Vergiliaans epos verloor. Bovendien zijn de imitaties in het algemeen niet geslaagd.
Het eindresultaat is dan ook even teleurstellend als de opzet pretentieus was.
De overige epen werden alle drie geschreven naar Hoogvlietiaans model. De meeste
zelfstandigheid ten opzichte daarvan vindt men in de David van Lucretia Wilhelmina van
Merken. De dichteres bezingt nièt het gehele leven van haar held, maar beperkt zich tot de
periode vóór diens koningschap; daardoor werd de eenheid van handeling in haar werk min
of meer bewaard. Verder laat zij elke vorm van merveilleux chrétien principieel achterwege,
op gevaar af zodoende te vervallen tot het kroniekmatige. Desondanks is haar epos zowel
poëtisch als structureel van een zó hoog gehalte, dat het in zijn soort een meesterwerk mag
worden genoemd.
De Debora van Anna van der Horst en de Mozes van Nikolaes Versteeg zijn op een lager
plan alleszins redelijke vertegenwoordigers van het genre. Van deze twee wint de Debora
het door de originaliteit en levendigheid van bepaalde passages, maar het geheel stelt teleur
door een al te rudimentair merveilleux en - vooral - door een systematische vermijding van
het persoonlijke in de figuur van de heldin. - Versteeg sluit in zijn Mozes zo rechtstreeks
mogelijk bij het voorbeeld van Hoogvliet's Abraham aan, evenwel zonder dat ook maar uit
de verte te kunnen benaderen. Wat er in zijn werk te waarderen valt, is meer van
ambachtelijke en verstandelijke dan van dichterlijke aard. De literair-historische betekenis
van zijn epos ligt dan ook in het feit, dat daarmee de reeks heldendichten over Bijbelse
figuren wordt afgesloten, die met Vondel's Joannes de Boetgezant begonnen was en in de
Abraham van Hoogvliet een nieuwe impuls had gekregen.
- Uit het bovenstaande valt tevens het antwoord af te lezen op de ‘vraag naar de toekomst’,
waarvoor wij ons in het resumé van de derde periode gesteld zagen. Zou de nieuwe
(over)gevoeligheid van piëtistische en Duitse herkomst, die wij hier en daar hadden
waargenomen, verder doorzetten en een min of meer dominerende rol gaan spelen in de
5
Bijbelse epen van de eerstvolgende jaren? In de vierde periode blijkt dat zeer uitdrukkelijk
nièt het geval te zijn geweest. In het werk van Lucretia Wilhelmina van Merken, Anna van
der Horst en Nikolaes Versteeg wordt de klassicistische lijn onverminderd voortgezet, terwijl
bij Wesselsz. en Macquet de afwijkende eigenaardigheden in geen enkel opzicht verband
houden met een neiging tot sterkere gevoels-expressie.

§ 5. De groep profane epen
Ook van de profane epen blijven er, na aftrek van de buitenbeentjes, vijf ter behandeling
over. Het zijn:

5

Zie boven, blz. 597.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

816

1771:

De Geusen door Onno Zwier van Haren;

1772:

De Spanjaerdt binnen Rotterdam door
Adriaen van der Vliet;

1774:

Klaudius Civilis door Frans van Steenwijk;

1779:

Germanicus door Lucretia Wilhelmina van
Merken;

1779:

Willem de Eerste door Johannes Nomsz.

Het opmerkelijke van dit vijftal is, dat het uitsluitend vaderlandse epen omvat. Daarmee
is ook voor het profane epos de ‘vraag naar de toekomst’ beantwoord, die zich in het resumé
van de vorige periode aan ons had voorgedaan. Zou dit ooit tot ontwikkeling komen en waar
6
zou het dan een terrein vinden, waarop het zich kon ontplooien?
Bij het stellen van deze vraag heb ik tevens opgemerkt, dat de algemene bewondering
voor Feitama's bewerking van de Henriade kracht zou kunnen bijzetten aan het voorbeeld
van Voltaire, die zijn stof aan de nationale historie ontleend had. En ongetwijfeld heeft deze
voorgang de opkomst van een vaderlandse epiek hier te lande gunstig beïnvloed. Maar de
doorslaggevende factor is hij niet geweest. Als zodanig moet de verschijning van Wagenaar's
Vaderlandsche Historie worden aangemerkt, waardoor de feiten uit het verleden systematisch
en gemakkelijk toegankelijk werden voor alle belangstellenden. Daarnaast hebben de
toneelschrijvers - die trouwens ook van Wagenaar konden profiteren - door hun vaderlandse
tragedies de interesse voor deze stof versterkt en de aandacht gevestigd op de mogelijkheden
daarvan voor literaire verwerking.
Intussen is het beschikbaar komen van een bruikbare materie alléén niet voldoende. Het
kruit komt pas tot ontbranding door het vuur van een lont. In dit geval hebben De Geusen
van Onno Zwier van Haren als zodanig gefungeerd. Weliswaar vermeldt de dichter in de
ontstaansgeschiedenis, die hij van zijn werk geeft, géén van de hierboven genoemde impulsen
- hij memoreert slechts persoonlijke en historische achtergronden -, maar dit neemt niet
weg, dat de gunstige ambiance ook op hem heeft ingewerkt.
Overigens doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat De Geusen, die de gangmakers
van het vaderlandse epos in onze literatuur zijn geworden, in formeel opzicht zelf géén epos
mogen heten. Deze moeilijkheid wordt niet opgelost door het feit, dat de dichter zijn werk
7
wèl als zodanig beschouwd wilde zien; dat maakt integendeel de zaak nog gecompliceerder.
Maar dit is slechts één van de vele ingewikkelde problemen, waarvoor De Geusen ons
stellen, zowel ten aanzien van de interpretatie als van de structuur. Het bestaan van deze
cruces is een aanwijzing dat het werk in zijn uiteindelijke vorm, ondanks de lange ontstaanstijd
en alle omwerkingen, toch nog altijd niet helemaal voldragen en geperfectioneerd is. Aan
de andere kant verleent juist dit problematische en voorlopige aan het gedicht een
eigenaardige charme, die zelfs bestand blijkt tegen de steeds zwaardere ballast aan
geleerdheidsvertoon bij elke nieuwe bewerking. Dat paradoxale karakter geldt trouwens
over de gehele linie. De Geusen zijn op te veel punten aanvechtbaar om geslaagd te kunnen
heten, maar er gaat iets onweerstaanbaar fascinerends van uit.
Er kan niet met de stukken worden aangetoond, dat de andere vier vaderlandse epen hun
ontstaan aan het voorbeeld van De Geusen te danken hebben. Maar voor De Spanjaerdt
binnen Rotterdam en Willem de Eerste kan daaraan, gezien de overeenkomst in behandelde
stof, toch eigenlijk niet worden getwijfeld. In het geval van Adriaen van der Vliet pleit daarvoor
bovendien, dat zijn kleine epische drieluik

6
7

Ibidem.
Zie boven, blz. 689-695.
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buiten het kader van zijn andere werk valt. En in het epos van Johannes Nomsz valt zelfs
8
een spoor van rechtstreekse beïnvloeding waar te nemen.
Bij de Klaudius Civilis ligt de zaak op het eerste gezicht wat moeilijker. Maar er kunnen
in dit epos een tweetal reminiscenties aan De Geusen worden aangewezen, en daaruit blijkt
dat Frans van Steenwijk in ieder geval het werk van Van Haren gekend heeft. Verder moeten
wij in aanmerking nemen, dat naar de toenmalige opvattingen Civilis als vrijheidsheld een
9
prototype van Willem van Oranje was. Er zijn dus wel degelijk verbindingen.
Alleen de Germanicus vormt een uitzondering. Lucretia Wilhelmina van Merken schreef
haar epos niet om aan te sluiten bij het voorbeeld van De Geusen, maar als protest tegen
de voorstelling die Van Steenwijk in zijn Civilis gegeven had van de verhouding tussen de
10
Batavieren en de Romeinen in de eerste eeuw van onze jaartelling. Intussen is haar werk
zodoende - zij het indirect - toch ook weer een gevolg van Onno Zwier's voorgang. Het sluit
óók daarbij aan, in zoverre uit haar doelstelling blijkt dat de Germanicus ondanks zijn
Romeinse held wel degelijk moet worden gezien als een vaderlands epos.
Het verdient aandacht, dat het profane epos bij zijn uiteindelijke doorbraak onmiddellijk een
peil bereikt, dat geheel op het niveau ligt van dat bij zijn Bijbelse aequivalent. Binnen de
vierde periode overtreft het zelfs eigenlijk dit laatste. Terwijl daar in literair opzicht alleen de
David naar voren springt, doen dit hier zowel de Germanicus als - ondanks alle
tekortkomingen - De Geusen. Op het tweede plan moet de Klaudius Civilis hoger worden
gewaardeerd dan Versteeg's Mozes en De eerste waereld van Macquet, terwijl ook de
Debora er in structureel opzicht voor onderdoet. Het kleine drieluik van Adriaen van der Vliet
legt weinig gewicht in de schaal, maar doet aan het algemene beeld ook geen afbreuk. En
wat de mislukkingen in beide groepen betreft: Nomsz vertoont in Willem de Eerste heel wat
meer ontwikkeling en vakkennis dan Wesselsz. in zijn Joseph - al doet de eenvoudige
oprechtheid van de laatste sympathieker aan dan de zelfingenomenheid van de eerste.

§ 6. Aanvullende opmerkingen
In deze paragraaf komen twee punten aan de orde, die in het bovenstaande tussen schip
en wal zijn geraakt en toch verdienen te worden opgemerkt. Het eerste betreft de invloed
van de Henriade, het tweede een zogenaamd heldendicht.

De invloed van de ‘Henriade’
In het resumé van de derde periode heb ik vastgesteld, dat de invloed van de Henriade op
11
het Nederlandse epos door H.J. Minderhoud in zijn desbetreffend proefschrift opnieuw d.w.z. zoals ook voor de tweede periode het geval was geweest - sterk overschat werd. En
ik voegde daaraan de vraag toe, of de vierde periode Minderhoud wellicht méér gelijk zou
12
geven.
Numeriek blijkt dat inderdaad zo te zijn. In niet minder dan zes epen uit deze

8
9
10
11
12

Zie boven, blz. 801.
Zie boven, blz. 708.
Zie boven, blz. 761-764.
H.J. Minderhoud, La Henriade dans la littérature hollandaise, diss. Utrecht (Parijs 1927).
Zie boven, blz. 596.
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periode valt invloed van Voltaire's epos op te merken. Maar in de meeste gevallen gaat
die invloed minder ver dan Minderhoud meende te kunnen aannemen. Dat geldt in het
bijzonder voor de twee Bijbelse epen, de David en de Mozes, waar hij uitgesproken miniem
14
is. In het profane genre doet het voorbeeld van Voltaire - zoals bij de grotere overeenkomst
in behandelde stof te verwachten viel - zich sterker gelden. Zo is in De Geusen diens invloed
ook merkbaar in een episode die Minderhoud niet vermeldt; daar staat evenwel tegenover
15
dat enkele ‘ontleningen’, die deze aangeeft, als zodanig niet houdbaar zijn. Ook van de
ontleningen, die Minderhoud in de Klaudius Civilis signaleert, blijft bij nader toezien niet zo
heel veel over; Frans van Steenwijk vertoont in zijn epos wel sporen van Voltaire, maar meer
16
als nawerking van zijn vroegere bewondering dan als rechtstreekse invloed. Alleen in het
geval van Nomsz' Willem de Eerste zijn vrijwel alle afhankelijkheden, die Minderhoud aanwijst,
17
inderdaad juist. Dat komt, doordat Nomsz de ontvangen impulsen niet op zijn eigen manier
verwerkt, maar onveranderd overneemt wat hij meent te kunnen gebruiken. Ook daarmee
bewijst hij, onder de betrokken dichters als creatief auteur een van de minsten te zijn.

Een zogenaamd heldendicht
Bij mijn bespreking van de epen uit de vierde periode ben ik stilzwijgend voorbijgegaan aan
een publikatie, waarvan het titelblad uitdrukkelijk een ‘Heldendicht’ aankondigt. Om de kans
op een misverstand uit te sluiten, dien ik dat alsnog te motiveren.
Het gaat om een uitgave in octavo-formaat, met het volgende titelblad:
De // Konst // van den // Oorlog. // Heldendicht // in ses zangen. // Beschreven,
// door Zyne Majesteit // den // Koning van Pruissen. // Unde Prius nulli velarunt
18
tempora Musae. // Lucret. Lib. I. // Naar het Frans gevolgt, // door // J. van
Woensel. // Lieutenant ter Zee. // vignet // Te Amsterdam. // By Gerrit Bom,
Boekverkoper, // MDCCLXIX.
Het boekje bevat een proza-vertaling van L'art de la guerre, dat in 1750 door de Pruisische
koning Frederik II de Grote (1712-1786) gepubliceerd was in Recueil des oeuvres du
philosophe de Sans-Souci. Het motto is van de koning, maar de benaming ‘Heldendicht’
komt voor rekening van de vertaler, die daarmee een onjuiste indruk wekt. In werkelijkheid
is L'art de la guerre namelijk een leerdicht in Franse alexandrijnen, waarmee Frederik de
Grote zijn jonge officieren aan de hand van illustere voorbeelden nog eens nadrukkelijk de
beginselen van de krijgskunst onder het oog

13

14
15
16
17
18

Minderhoud noemt er slechts vijf (David; Mozes; De Geusen; Klaudius Civilis; Willem de Eerste), maar
ziet daarbij over het hoofd dat in de Germanicus de propositio duidelijk geïnspireerd is op die van de
Henriade (zie boven, blz. 768).
Zie boven, blz. 615-616 en blz. 647, noot 22.
Zie boven, blz. 676-677.
Zie boven, blz. 722-724.
Zie boven, blz. 788-789.
Het motto is ontleend aan Lucretius, De rerum natura I, 930. Voor een goed begrip van de zin
moet men deze regel verbinden met zijn context in vs. 928b-929: ‘iuvatque novos decerpere flores
// insignemque meo capiti petere inde coronam // unde prius nulli velarint tempora Musae’ (= ik
houd ervan onbekende bloemen te plukken en voor mijn hoofd een roemrijke krans te zoeken,
afkomstig van plaatsen waarvan de Muzen niet eerder de flora hebben gebruikt om er iemands
slapen mee te omwinden). - Het motto doelt dus op de nieuwe (= nog door niemand bezongen)
stof, die de dichter zich ter behandeling gekozen heeft.
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bracht. Als leerdicht valt dit dichtstuk buiten het bestek van mijn studie, zodat ik er in dat
kader alleen over kon zwijgen.
Nu echter het woord ‘Heldendicht’ op het titelblad een motivering van dat zwijgen nodig
maakt en het boekje dus toch moest worden genoemd, maak ik van die gelegenheid gebruik
nog twee curieuse bijzonderheden mee te delen, één over de uitgave en één over de vertaler.
Wat de uitgave betreft: de voornaamste attractie daarvan wordt gevormd door een zevental
platen van de befaamde Amsterdamse boek-illustrator Simon Fokke (1712-1784). Het stel
omvat een frontispice en verder een - soms bijzonder geslaagde - gravure bij elk van de zes
boeken. Het opmerkelijke is evenwel, dat de onderschriften in het Frans gesteld zijn:
Frontispice; L'art de la Guerre. Ch:I; L'art de la Guerre. Ch:II; enz. Dat doet de vraag opkomen,
of de gravures in eerste instantie niet bestemd zijn geweest voor een editie van de Frànse
tekst, hetzij door een Nederlandse, hetzij door een buitenlandse uitgever. Een onderzoek
in de Nederlandse openbare bibliotheken bracht echter geen spoor van een dergelijke uitgave
20
aan het licht. Hoewel dit geen afdoend bewijs is voor het feit dat zij nooit bestaan heeft,
moet dus toch rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat de platen ondanks hun
Franse onderschrift voor de vertaling van Van Woensel vervaardigd werden.
De vertaler, luitenant-ter-zee Joan van Woensel (1740-1816), heeft zijn werk - zoals blijkt
uit de Opdracht daarvan aan Erfstadhouder Willem V - meer uit bewondering voor de
krijgskundige inhoud dan uit literaire overwegingen verricht; dat verklaart de
vanzelfsprekendheid, waarmee hij met een proza-vertaling volstond. Het verklaart misschien
ook, waarom hij als zee-officier carrière heeft gemaakt; op 1 april 1797 werd hij gepensioneerd
met de rang van schout-bij-nacht. In 1781 trad hij - inmiddels bevorderd tot kapitein-ter-zee
- in het huwelijk met Anna Helena Kaupe, stiefdochter van de ons welbekende
tabakshandelaar, raffinadeur, toneel- en eposdichter Johannes Nomsz. In verband daarmee
is het curieus op te merken, dat deze in het voorbericht van Willem de Eerste (blz. II) L'art
de la guerre in het Frans citeert, maar tien jaar later in zijn aantekeningen bij Maurits van
Nassau (blz. 225 en 226) tweemaal over de Kunst van den Oorlog spreekt en enkele
passages daaruit vrij in het Nèderlands weergeeft. Blijkbaar had hij tussen 1779 en 1789
de vertaling leren kennen van de man, die zijn stief-schoonzoon geworden was.

19
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Zie Deel I, blz. 49-51.
Ik betuig hier mijn dank aan de Heer G. Gunneman van de bibliografische afdeling aan de UB te Utrecht
voor zijn hulp bij dit onderzoek.
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Hoofdstuk XLII
Een blik terug en een blik vooruit
De titel van dit hoofdstuk doet zijn tweeledig karakter goed uitkomen. Met de blik terug beoog
ik een korte nabeschouwing over het tweede tijdvak (1700-1780) uit de geschiedenis van
het Renaissancistisch-klassicistische epos in Nederland, waarvan wij de bestudering zo juist
voltooid hebben. De blik vooruit is bedoeld als eerste vluchtige verkenning van het derde
tijdvak (1780-1850) dat nu aan de beurt van behandeling is, met voorzichtig speuren naar
de problemen die daar mogen worden verwacht.

Blik terug
Omstreeks 1780 komt het tweede tijdvak tot een einde, dat even duidelijk gemarkeerd is
1
als zijn beginpunt het bij de overgang van de 17de naar de 18de eeuw was geweest. In de
periode tussen 1767 en 1780 bereikt het Nederlandse epos namelijk zijn hoogste peil. De
David en vooral de Germanicus van Lucretia Wilhelmina van Merken vormen kort na elkaar
twee toppen, die nadien niet meer worden geëvenaard. Op een lager plan kan de Klaudius
Civilis van Frans van Steenwijk zich daarnaast redelijk handhaven. Ook De Geusen dragen
- ondanks hun aanvechtbaar karakter als epos - zeer positief tot het gelukkige resultaat van
de jaren zeventig bij. In vergelijking hiermee kan er voor de jaren tachtig slechts van
achteruitgang worden gesproken. En hoewel er zich in de volgende decennia nog wel eens
oplevingen en opmerkelijkheden voordoen, blijft de neergaande lijn in het algemeen toch
doorgaan. Met 1780 heeft inderdaad het tijdvak van ‘eb en vervloeiing’ ingezet.
Overigens is het niet in de eerste plaats vanwege het qualitatieve hoogtepunt in de
zeventiger jaren, dat ik het tweede tijdvak heb aangeduid als ‘hoogwater’. Ik heb daarbij
vooral gedacht aan het opmerkelijk grote aantal epen, die daarin het licht hebben gezien.
En in tegenstelling tot wat gedurende het eerste tijdvak (1550-1700) het geval was geweest,
domineren nu niet meer de vertalingen, maar oorspronkelijke werkstukken. De auteurs
hebben hun draai gevonden en gaan liever eigen wegen dan die van anderen. Hun epische
publikaties volgen op elkaar met een regelmaat en frequentie, die werkelijk doen denken
aan de golven van een opkomende vloed.
Deze opvallende productiviteit doet zich echter niet over de gehele linie voor. Zij blijft
beperkt tot een zeer bepaalde categorie: die van het Bijbelse epos. Voor de beoefening van
het profane heldendicht is er, als men enkele vertalingen buiten beschouwing laat,
aanvankelijk in het geheel geen belangstelling. Het duurt tot 1741, eer met de Friso van
Willem van Haren het eerste oorspronkelijke niet-Bijbelse epos uit onze 18de-eeuwse
literatuur het licht ziet. En in de drie decennia, die daarna nog aan de doorbraak van een
vaderlandse epiek in de zeventiger jaren voorafgaan, komt er slechts één ander bij: Willem
de IV. door Margareta Geertruid van der Werken

1

Zie Deel I, blz. 763.
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(1756). Bij die doorbraak verschijnen er dan wel enkele vaderlandse heldendichten kort na
2
elkaar, maar desondanks blijft in het tweede tijdvak het aantal profane epen, in verhouding
tot dat van de Bijbelse, te gering om enig werkelijk gewicht in de schaal te kunnen leggen.
Het episch ‘hoogwater’ van de 18de eeuw is bijna geheel van Bijbelse aard!
Voor de ontwikkeling van het Nederlandse epos heeft deze eenzijdigheid vèr-strekkende
gevolgen gehad. De vereiste eerbied voor het gezag van de Schrift bracht namelijk voor de
beoefening van het Bijbelse sub-genre bijzondere moeilijkheden mee, zowel met betrekking
tot de verbeeldings-vrijheid van de dichter als tot de toepassing van de regels voor het
heldendicht. Al bij de opkomst van het Bijbelse epos in de eerste periode (1700-1727) deden
zich daarover grote tegenstellingen voor tussen dichters uit de school van Vondel en
fundamentalistische auteurs. Even leek het er zelfs op, dat de laatsten het zouden winnen
en het Bijbel-epos zou worden teruggebracht tot niet meer dan een kroniekmatige
Bijbel-versificatie. Dat gevaar werd door de verschijning van Hoogvliet's Abraham de
Aartsvader in 1728 afgewend. Maar al verzekerde dit voorbeeld het voortbestaan van de
Vondeliaanse lijn, het kon niet verhinderen dat daarnaast de fundamentalistische richting
als onderstroom bleef doorwerken en invloed uitoefenen. Bovendien had Hoogvliet daar wel
duidelijk het beginsel van de dichterlijke vrijheid tegenover gesteld, maar nièt op basis van
een onderzoek naar de regels van het genre. Bij het schrijven van zijn werk had hij zich
méér gericht naar het toevallige voorbeeld van enkele bewonderde epen dan naar de theorie
3
van het Vergiliaanse epos. Als gevolg daarvan week hij op sommige punten ongemerkt van
de voorschriften af. Zijn voornaamste onregelmatigheid was het verwaarlozen van de eenheid
van handeling, waardoor hij de opgekomen misvatting omtrent het Bijbel-epos als
4
biographisch heldendicht in de hand werkte. Maar ook ten aanzien van het Wonderbaarlijke
wees hij een verwarrende weg. Doordat hij de duivel uit het merveilleux chrétien bande,
verloor dit zijn tweezijdig karakter als bovennatuurlijke achtergrond van de strijd tussen goed
5
en kwaad, zoals deze zich manifesteerde in het gebeuren op aarde. Daarmee raakte het
merveilleux bij Hoogvliet zijn eigenlijke bestaansrecht kwijt en kreeg het, in plaats van een
structurele, vooral ornamentele betekenis; de voorliefde van de dichter voor allegorische
6
personificaties droeg daar ook nog het nodige toe bij. - Zo werd dus bij de beoefening van
het Bijbel-epos het gezag van de theorie zowel door de praktijk van de fundamentalisten
als door het voorbeeld van de Abraham aangetast.
Wanneer wij in aanmerking nemen dat ook de latere Bijbel-epici hun werk niet baseerden
op een studie van het genre, maar zich evenals Hoogvliet lieten leiden door hun lectuur,
intuïtie en gezond verstand, dan begrijpen wij hoe onder deze omstandigheden de houding
tegenover de regels in de loop van de 18de eeuw steeds losser en onverschilliger werd. In
de voorgaande hoofdstukken hebben wij dat dan ook herhaaldelijk kunnen constateren. En
uiteraard deed deze onverschilligheid zich ook gelden bij de enkelingen, die zich in deze
tijd zetten tot het schrijven van een

2
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De Zoografia (1773) van Jan Lagendaal kan om zijn uitzonderlijk karakter in dit verband buiten
beschouwing worden gelaten.
Zie boven, blz. 252-253.
Zie boven, blz. 200-201.
Zie boven, blz. 243-244.
Zie boven, blz. 244-246.
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profaan epos; zij wisten niet anders meer. In de vloed van Bijbel-epen was de epische theorie
7
verloren gegaan.

Het gemiddelde peil
In het algemeen kan het peil van de Bijbel-epen uit het tweede tijdvak in literair opzicht niet
anders dan teleurstellend worden genoemd. Doorgaans ligt het net even boven het nulpunt
tussen wat nog juist aanvaardbaar is en wat niet meer. Een enkele maal is er een
onverwachte uitschieter naar boven, maar het omgekeerde komt eveneens voor.
Het zou onjuist zijn, dit onbevredigende peil uitsluitend te zien als het gevolg van de zo
juist besproken factoren: de tegenstelling tussen voorstanders van de dichterlijke vrijheid
en fundamentalisten enerzijds, de teloorgang van de epische theorie anderzijds. Natuurlijk
hebben zij tot het ongunstige resultaat bijgedragen, maar de primaire oorzaak daarvan zijn
zij niet. Die ligt in het feit, dat de Bijbel-epen uit de bewuste acht decennia in hoge mate de
vrucht zijn van massa-productie. Het schrijven van Bijbelse dichtstukken in de vorm - of
althans in de trant - van een epos was een mode geworden, waaraan ook vluchtige
beoefenaren van de poëzie meenden te moeten meedoen om in eigen en anderer ogen te
kunnen meetellen. En zulke beoefenaren waren er véél in een rationalistisch georiënteerde
tijd, waarin de mening kon postvatten dat ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’. - Zodra echter
de beoefening van een literair genre tot mode-verschijnsel wordt, kan men niet meer
verwachten dat een hoog gemiddelde wordt bereikt. Massa-productie nivelleert, en nivellering
werkt altijd naar beneden.
Als wij daarvan uitgaan, moeten wij er ons feitelijk over verbazen, dat in dit geval de
massa-productie betrekkelijk nog zoveel leesbaars heeft voortgebracht. De Bijbel-epen van
Hoogvliet en Lucretia Wilhelmina van Merken moeten ongetwijfeld tot de belangrijke literatuur
van hun tijd worden gerekend. En daarnaast komen dichtstukken voor, die bij alle bezwaren
toch ook een gevoel van waardering wekken; het meest uitgesproken voorbeeld daarvan is
8
De Godvrucht op den troon (1753) van Jan Maan. Bovendien is het in het algemeen zo,
dat de bezwaren slechts de vormgeving betreffen; de feitelijke inhoud van het werk wordt
er niet door aangetast. Het minst overtuigend op dit punt is De eerste waereld (1779) van
Jan Macquet, waar men niet helemaal het gevoel kan overwinnen dat het de auteur meer
9
te doen was om het spel van zijn imitaties dan om zijn eigenlijke onderwerp. Maar dat is
een uitzondering die de regel bevestigt.
Daarmee zijn wij toe aan het meest opmerkelijke aspect van het Bijbelse epos uit de 18de
eeuw: de diepe ernst en de toewijding waarmee de auteurs hun werk hebben verricht. In
dat opzicht is er, afgezien dan - misschien - van Jan Macquet, geen verschil tussen begaafde
dichters als Arnold Hoogvliet en rijmelaars als Jurriaan Wesselsz. Voor allen gelijkelijk gelden
de onaantastbaarheid van de Heilsgeschiedenis en de vanzelfsprekendheid van het geloof
daarin. In de voorgaande hoofdstukken heb ik meer dan eens naar aanleiding van bepaalde
gevallen op deze geloofsernst gewezen. Wij dienen er ons echter rekenschap van te geven
dat de veelvuldigheid,

7
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Merkwaardig is, dat juist in deze tijd de ‘Nederlandse stemmen over het epos’ (zie Deel I, blz. 165-206)
beginnen te klinken. Maar zowel bij Frans de Haes als bij Macquet staan de theoretische beschouwingen
los van hun praktijk. En ook de Verhandeling over het Heldendicht van Rhijnvis Feith heeft geen enkele
betekenis gehad voor de beoefening van het genre.
Zie boven, blz. 477-478.
Zie boven, blz. 815.
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waarmee die ernst voorkomt, er een representatieve waarde aan verleent. Hij geldt niet
alleen voor de afzonderlijke dichters bij wie hij zich manifesteert, maar moet in belangrijke
mate als kenmerkend worden gezien voor de samenleving, waartoe zij behoren en waarvan
zij de exponenten zijn. In literair opzicht moge de vloed van Bijbel-epen dan niet zoveel te
betekenen hebben, uit sociologisch oogpunt is hij van des te meer belang. Er blijkt namelijk
uit, dat in de 18de eeuw voor grote groepen van ons volk het Christelijk geloof géén zaak
van gewoonte en dode vormen was, maar een reële inhoud had die intens werd doordacht
en beleefd. Uit een geheel andere hoek is het Bijbel-epos als mode-verschijnsel even
typerend voor de 18de eeuw als b.v. de veelheid van spectatoriale geschriften of de wildgroei
aan dicht- en kunstgenootschappen.

Hoogtepunten
Zowel bij het Bijbelse als bij het profane epos zijn de hoogtepunten zó apert, dat zij zonder
moeite kunnen worden aangewezen. In beide gevallen zijn het er echter twee en is het niet
zo gemakkelijk uit te maken, hoe de eerste en de tweede plaats moeten worden verdeeld.
Verreweg de beste Bijbel-epen zijn: Abraham de Aartsvader (1728) van Arnold Hoogvliet,
en David (1767) van Lucretia Wilhelmina van Merken. In structureel opzicht is het laatste
werk sterker dan zijn voorganger, maar de Abraham wint het in poëzie en verbeeldingskracht.
Op grond daarvan moet naar mijn mening het epos van Hoogvliet het hoogst worden gesteld,
maar de David doet er weinig voor onder.
Hoewel het aantal profane epen slechts acht bedraagt, liggen ook hier twee koplopers
ver vooruit. Het zijn de Gevallen van Friso (1741) van Willem van Haren en de Germanicus,
opnieuw van Lucretia Wilhelmina van Merken. Van deze twee is de Friso naar inhoud en
opzet ongetwijfeld het belangrijkste werk, maar bij het opschrift-stellen werden zijn
mogelijkheden slechts zeer ten dele gerealiseerd. Daarentegen heeft Lucretia Wilhelmina
in haar Germanicus een even evenwichtig als boeiend resultaat weten te bereiken. De eerste
plaats komt háár dan ook toe, al spijt ons dat voor de Friso.
Hoogtepunten zijn uiteraard relatief. Geen van de vier genoemde epen reikt tot de hoogten
van wereldliteratuur. Variërend op een bekende uitspraak zou men zelfs kunnen zeggen,
dat zij slechts belangrijk zijn zoals de Dom van Utrecht hoog is: namelijk voor Nederland.
Overigens is de Dom altijd nog ruim honderd en tien meter hoog. En dat is - om het met een
volkse uitdrukking te zeggen - toch niet niks!

De Zuidelijke Nederlanden
Een laatste conclusie mag in deze terugblik niet ontbreken. Gedurende het gehele tijdvak
1700-1780 heeft de literatuur van de Zuidelijke Nederlanden geen enkel oorspronkelijk epos
10
in druk zien verschijnen. Voor het Bijbelse epos heb ik daarop reeds gewezen. Wat het
profane betreft, onderstreept de geïsoleerde uitgave van Cocke-let's Aeneis-vertaling voor
11
schoolgebruik (1747) alleen maar het tekort.

10
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Zie boven, blz. 804-805 en 813-814.
Zie boven, blz. 429-435.
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Blik vooruit
Als wij bij de overgang van het tweede naar het derde tijdvak een taxerende blik werpen op
het werk dat ons nog wacht, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het daarbij in belangrijke
mate zal gaan om de volgende vier punten:
I. De voorliefde voor vaderlandse onderwerpen, die in de jaren zeventig tot doorbraak
gekomen was, zet onverminderd door en dringt het Bijbelse epos steeds verder naar de
tweede plaats. Daarbij verwijdert de vormgeving zich echter voortdurend meer van het
Renaissancistisch-klassicistische model. Dat maakt haast van geval tot geval de vraag
dringender, waar de grens moet worden getrokken tussen wat nog als een verschijningsvorm
van het epos beschouwd kan worden en wat niet meer. Omstreeks 1825 begint op de
titelbladen de aanduiding dichtstuk voor te komen, al dan niet met vermelding van het aantal
zangen waaruit dit bestaat. Moeten wij daaruit afleiden dat de auteurs hun epos-pretenties
- uiteraard niet te verwarren met epische (= vertellende) bedoelingen - hebben losgelaten?
Het probleem spitst zich in het bijzonder toe op De Hollandsche natie (1812) van Jan
Frederik Helmers, en het Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla
(1821) door Hendrik Tollens. Kan het eerste werk, ondanks zijn veelheid van onderwerpen
en ondanks de inzet met een Ossianistische bardenzang, toch nog als nabloei van het
18de-eeuwse epos worden gezien? En hoe staat het met De overwintering? Hier zal ernstig
aandacht moeten worden besteed aan een kleine studie van W.J.M.A. Asselbergs (Anton
12
van Duinkerken), die ten onrechte tot dusver vrijwel onopgemerkt is gebleven. Asselbergs
stelt, dat het gedicht volgens de opvattingen van 1819 (zijn ontstaansjaar) geen episch
gedicht is en dat Tollens er dit ook in het geheel niet van wilde maken. Naar zijn mening
zou de dichter beoogd hebben een ‘tafereel van beschrijvende of liever schilderende poëzij’
te geven: een genre dat zich naar de toen geldende inzichten in James Thomson's The
seasons (1726-1730) tot een afzonderlijke dichtsoort ontwikkeld had. Indien Asselbergs
gelijk zou blijken te hebben, dan zou dit nieuwe genre - eventueel op Tollens' voorbeeld ook andere dichters kunnen hebben beïnvloed.
II. In tegenstelling tot het vaderlandse loopt het Bijbelse epos in het tijdvak tussen 1780 en
1850 praktisch dood. Zijn laatste opleving heeft het in een drietal onvoltooid-gebleven
dichtstukken, die al in de eerste zangen zijn blijven steken. Het belangrijkste daarvan is De
ondergang der eerste wareld (1820) van Willem Bilderdijk; het fragment omvat vier gehele
zangen en een gedeelte van de vijfde. Nog minder - slechts één zang - is er gereed gekomen
van ‘een Heldendicht, 't welk men De wereldstaat zou kunnen noemen’ door Mr. Johannes
Kinker, opgenomen in het derde deel van diens Gedichten (1821); de geciteerde karakteristiek
is van de dichter zelf, die verder meedeelt dat zijn fragment geschreven werd om gevolg te
geven aan de uitdaging van Bilderdijk om ‘een of meer duivels te scheppen, welke de zijne
13
[sc. in De ondergang der eerste wareld] mogten overtreffen’. En tenslotte is er de Henoch
van Pieter Leonard van de Kasteele, waarvan zelfs de eerste zang niet voltooid werd; het
schamele begin werd eerst na de dood van de dichter uitgegeven door zijn zoon (1844).
Zeker bij de proeve van Kinker, maar toch ook bij de fragmenten van Bil-
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W.J.M.A. Asselbergs, Tussen Vosmaer en Tollens, Mededelingen der Kon. Nederl. Akademie van
Wetenschappen, afd. Letterkunde, deel 31, nr. 1 (Amsterdam 1968).
Mr. J. Kinker, Gedichten, derde deel (Amsterdam 1821), Voorrede blz. XXII en XXIII.
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derdijk en Van de Kasteele kan men zich overigens afvragen, in hoeverre hier nog van een
Bijbels epos kan worden gesproken. Ossianistische en Klopstockiaanse invloeden hebben
de dichters niet alleen ver van de Hoogvlietiaanse traditie, maar ook ver van het Bijbelverhaal
gevoerd. De vraag dringt zich op, of het misschien mede dááraan moet worden toegeschreven
dat deze werken in de verbeelding bleven steken.
III. Opvallend is het - verhoudingsgewijs - grote aantal epos-vertalingen dat gedurende het
derde tijdvak het licht ziet, alsmede de diversiteit daarvan. In het bijzonder zullen wij aandacht
hebben te besteden aan de overzettingen van Klopstock's Der Messias (driemaal volledig)
en van de Songs of Ossian (waaronder de epen Fingal en Temora), omdat deze werken
voor bepaalde dichters richttinggevend zijn geweest, zoals hierboven al is gebleken. De
vertaling van andere ‘moderne’ epen, zoals die van Geßner en De Florian, ligt min of meer
in het verlengde van deze aansluiting bij het nieuwe. Maar merkwaardig genoeg worden in
dit tijdvak óók de ‘klassieke’ epen weer graag ter hand genomen. Voor het eerst na lange
tijd komen er opnieuw overzettingen van de Ilias, de Odyssee en de Aeneis, fragmentarisch
zowel als volledig. En ook de Gerusalemme liberata, de Paradise lost en de Henriade komen
nog eens aan de beurt. Moet deze terugkeer naar het verleden worden verklaard als een
uitingsvorm van het romantische heimwee? En waarom worden deze vertalingen nu - anders
dan vroeger - meestal (niet altijd!) in proza gegeven?
IV. En tenslotte: de Zuidelijke Nederlanden gaan voor de slot-acte weer meedoen. In 1811
verschijnt in Brugge Jeruzalems herstelling, ‘gedicht in twaalf boeken’, van de priester Alberik
Stichelbaut (1754-1837): ‘het verhaal van de bevrijding van het Joodse volk uit de
Babylonische gevangenschap, zijn terugkeer en de wederopbouw van de tempel’. Naar de
geest sluit dit werk intusen meer bij het tweede tijdvak aan dan bij het derde; de dichter staat
14
onder invloed van Hoogvliet en Lucretia Wilhelmina van Merken. Heeft zijn ontdekking van
deze voorbeelden te maken met het wegvallen van de grens tussen Noord en Zuid onder
de gemeenschappelijke Franse bezetting?
Deze vier punten zijn slechts een greep. Uiteraard is er veel méér dat de aandacht verdient,
ook in de eerste helft van het tijdvak die hierboven nauwelijks aan bod is geweest. Ik denk
b.v. aan het merkwaardige epische werk van Adriaan Loosjes, aan dat van de blinde dichteres
Petronella Moens (1762-1843) die in haar tijd een beroemdheid was, aan de Socrates (1790)
van Helmers, aan Joseph, of de broederhaat, ‘zedendicht in Prosa’, (1815) van Willem
Emmery de Perponcher.
Maar een blik vooruit beoogt geen volledigheid. Ik mocht dus selectief zijn.

14

J. Smeyers, De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, in: Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, deel VI (Amsterdam-Antwerpen 1975), blz. 329-595; de mededelingen over Stichelbaut
op blz. 393.
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Chronologische lijst van de Nederlandse epen verschenen tussen 1700
en 1780
In de kolom ‘Auteur’ wordt de naam van de schrijver vermeld, zoals hij voorkomt op de
titelpagina van de (eerste) uitgave.
Tenzij in de kolom ‘Bijzonderheden’ aangegeven wordt in proza, zijn al de vermelde werken
in dichtvorm.
In de kolom ‘Herdrukken of titel-uitgaven’ worden de titel-uitgaven aangegeven met een *,
terwijl een pijltje verwijst naar de editie die opnieuw werd gebruikt.
Met het oog op hun betekenis in het kader van deze studie werden ook dichtstukken van
Michiel de Swaen, Onno Zwier van Haren en Jozef de Wolf opgenomen, die feitelijk geen
verschijningsvormen van het epos zijn. Ter onderscheiding werden zij echter gecursiveerd
en tussen vierkante haken geplaatst.
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Verschenen
jaar
1700

plaats
's-Gravenhage

Auteur

1712

Amsterdam

J.v. Hoogstraten De Kruisheld,
of het leven
van den
grooten
apostel Paulus

1714

Rotterdam

Joan de Haes

1715

Amsterdam

[Isaak Verburg]

1716

Rotterdam

Koenraet Droste Het leven van
de Koning en
Propheet
David

1719

Rotterdam

Koenraet Droste

De Odysse van
Homerus

1720

Amsterdam en
Rotterdam

Isaak Verburg

De gevallen van
Telemachus zone
van Ulysses, Of
vervolg van het
vierde boek der
Odyssea van
Homerus

1721

Rotterdam

Koenraet Droste

De Ilias van
Homerus

1723

Delf

Joan de Haes

Jonas de
Boetgezant

1723

Leiden

Dirk Smout

Het leven van
den Heiland
Jesus
Christus,
volgens de
Harmonie der
vier H.
Evangelisten

D. Ghys

Titel
oorspronkelijk vertaald of bewerkt
De gevallen van
Telemachus,
soone van Ulysses;
of Vervolg van het
vierde boek der
Odyssea van
Homerus

Judas de
Verrader
De gevallen van
Telemachus zoone
van Ulysses, Of
vervolg van het
vierde boek der
Odyssea van
Homerus
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jaar
1700

Bijzonderheden
Herdrukken of titel-uitgaven
Vertaling-in-proza van
Fénelon's Les avantures de
Télémaque naar de eerste
Nederlandse publikaties van
de Franse tekst door de
Haagse uitgever Adriaen
Moetjens in 1699

1712

Opgezet door Arnold
Gouda 1712
Houbraken, maar voltooid en
in vorm gebracht door Jan
van Hoogstraten

1714

Navolging van Vondel;
‘vervolg’ op Joannes de
Boetgezant

1715

Verbeterde herdruk in proza
van Ghys' vertaling uit 1700,
op basis van de Franse tekst
volgens de editie van Adriaen
Moetjens in 1701

1716

Poging tot het samenstellen
van een fundamentalistisch
Bijbel-epos

1719

Moderniserende herschrijving ←*Rotterdam 1722
van de Odyssee in de trant
van Houdar de Lamotte

1720

Definitieve versie van de
Amsterdam 1730
vertaling-in-proza van
↑*Rotterdam 1750
Fénelon's Télémaque, naar Amsterdam 1770
de eerste volledige edities
van de Franse tekst;
herziening en uitbreiding van
de vertaling uit 1715

1721

Moderniserende herschrijving ←*Rotterdam 1722
van de Ilias als van de
Odyssee in 1719

1723

1723

Rotterdam 1720 (in
‘Gedichten van Joan de
Haes’)
↑*Delft 1724 (in ‘Alle de
gedichten van Joan de Haes’,
bezorgd door Hubert
Kornelisz. Poot)

←*Delft 1724 (in ‘Alle de
gedichten van Joan de Haes’,
bezorgd door Hubert
Kornelisz. Poot)
Een Evangeliën-harmonie op ←*Leiden 1728
wetenschappelijke grondslag
in de vorm van een
‘geversificeerde Bijbelhistorie’
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Verschenen
jaar

plaats

Auteur

Titel
oorspronkelijk

1725

Amsterdam

G. Klinkhamer

1728

Rotterdam

Arnold Hoogvliet Abraham de
Aartsvader

1728

Haarlem

J. van Zanten

't Paradys
verlooren

1730

Amsterdam

L.P.

Het Paradys
verlooren

1730

Leiden

Laurentius
Steversloot

1733

Amsterdam

[Sybrand
Feitama]

1737

Rotterdam

Dirk Smits

Israëls
Baälfegorsdienst, of
gestrafte wellust

1740

Amsterdam

G. Klinkhamer

Het leven van den
propheet Elisa

vertaald of
bewerkt

De Kruisgezant, of
het leeven van den
apostel Petrus

Jona de Profeet
Telemachus
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jaar
1725

Bijzonderheden
Herdrukken of titel-uitgaven
Navolging van J. van
Hoogstraten's De Kruisheld
uit 1712

1728

Vanaf de vierde druk met een tweede druk: Rotterdam 1729
portret van de dichter en bij
elk van de twaalf boeken een nadruk: Haarlem 1734
plaat van Jan Punt
derde druk: Rotterdam 1736
vierde druk: Rotterdam 1744
vijfde druk: Rotterdam 1746
zesde druk: Rotterdam 1754
zevende druk: Rotterdam
1762
achtste druk: Rotterdam 1766
negende druk: Rotterdam
1776
tiende druk: Rotterdam 1780
nadruk: Brugge 1788
elfde druk: Amsterdam 1792
‘Nieuwe uitgave’, bezorgd
door Bernard ter Haar:
Nijmegen 1841

1728

Vertaling van Milton's
Paradise lost in ‘blank verse’

1730

Opgezet als transpositie van ←*Amsterdam 1742
Van Zanten's ‘rymelooze
Maat’ in alexandrijnen, maar
gaandeweg ook door andere
bronnen beïnvloed. - L.P. =
Lambertus Paludanus =
Lambert van den Broek. De
titeluitgave vermeldt als
auteur: L. van den Broek

1730

Serie berijmde preken in
epos-vorm

1733

Fénelon's Télémaque uit het Amsterdam 1763 (bezorgd
Franse proza overgebracht in door Frans van Steenwijk)
Nederlandse alexandrijnen. Feitama gaf zijn werk niet
onder zijn naam uit, maar
‘onder de Zinspreuk Studio
Fovetur Ingenium’

1737
1740

Rotterdam 1753
Opgenomen in Klinkhamer's Amsterdam 1756 (in de
Leerzaame zinnebeelden en tweede druk van Leerzaame
Bybel-stoffen, blz. 103-201
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zinnebeelden en
Bybel-stoffen)
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Verschenen
jaar

plaats

Auteur

Titel
oorspronkelijk

1741

Amsterdam

Willem van
Haren

Gevallen van
Friso, koning der
Gangariden en
Prasiaten

1743

Rotterdam

Frans de Haes

Poëtische
uitbreiding en
bespiegeling over
... den Verloren
Zoon

1743

Amsterdam

Adriaan van
Cattenburch

Het leven van
Israëls koning
David

1744

Amsterdam

G. Klinkhamer

Henrik de
Vierde, Koning
van Vrankryk
en Navarre

1747

Antwerpen

Franciscus
Cockelet

Nederduytsche
Overzettinge
der XII.
boecken van...
Aeneas

1748

Amsterdam

Frans van
Steenwyk

Gideon

1752?

Amsterdam

Fredrik Duim

Jakob den
Aartsvader

1753

Amsterdam

[Sybrand
Feitama]

1753

Leiden

Hendrik
Snakenburg

Het leven van
Jozef

1753

Rotterdam

Jan Maan

De Godvrucht op
den troon, of de
triömf van Daniël,
in den leeuwenkuil

vertaald of
bewerkt

Henrik de
Groote

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

833

jaar
1741

Bijzonderheden
Het eerste oorspronkelijke
profane epos in onze
18de-eeuwse literatuur

Herdrukken of titel-uitgaven
Amsterdam 1758
Amsterdam 1824 (in
Dichterlijke Werken van
Willem en Onno Zwier van
Haren)
Deventer 1874 (in Leven en
Werken van W. en O.Z. van
Haren, Friesche edellui,
bezorgd door Johannes van
Vloten)

1743

Bijbels epos (de Uitbreiding) Rotterdam 1744
verbonden met een
niet-epische Bijbelzang (de
Bespiegeling)

1743

Enerzijds een leven van
David, op fundamentalistische
wijze ‘in Dichtmaat gesteld’,
anderzijds een uitvoerige
commentaar in proza

1744

Eerste vertaling van Voltaire's ←*Amsterdam 1766
Henriade

1747

Proza-vertaling van de
Aeneis, met noten en
bijvoegsel, bedoeld als
leerboek over de Oudheid.
Hier en daar invloed van
Vondel's proza-vertaling van
de Aeneis uit 1646

1748

Poging in een Bijbels epos zo
dicht mogelijk aan te sluiten
bij het model van de Henriade

1752?

In het ‘Berecht aan den Lezer’
is een fel requisitoir tegen
Hoogvliet opgenomen (niet
van Duim's hand)

1753

Vertaling en bewerking van
Voltaire's Henriade tot wat
een Nederlands heldendicht
zou kunnen en moeten zijn. Ook ditmaal gaf Feitama zijn
werk uit ‘onder de Zinspreuk
Studio Fovetur Ingenium’

1753

Onvoltooid Bijbel-epos, door
Frans de Haes persklaar
gemaakt en opgenomen in de
door hem bezorgde
posthume uitgave: Poëzy van
Hendrik Snakenburg, blz.
477-604

1753

In de lijn van Hoogvliet
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Verschenen
jaar

plaats

Auteur

Titel
oorspronkelijk

1756

Leiden

Margareta
Willem de IV.
Geertruid vander
Werken

1761

's-Gravenhage

[H. Backhuyzen]

1762

Amsterdam

Jacobus Jordaan De lydende en
verheerlykte Heiland

1764

Enkhuizen

Anna van der
Horst

De gevallen van Ruth

1765

Amsterdam

Mr. Willem
Hendrik Sels

Salomon, koning van
Israël

1765

's-Gravenhage

Carolus Vlieg

De val van Adam

1766

Rotterdam

J. Lagendaal

Hiöb, de geestelyke
Palmboom

1767

Amsterdam

Lucretia
Wilhelmina van
Merken

David

1767

Brugge

[M. de Swaen

Het leven en de dood
van onsen Saligmaker
Jesus Christus]

1769

Groningen

Anna van der
Horst, nu
Roelfzema

Debora

1769

Amsterdam

J. Wesselsz.

Het leven van den
Aartsvader Joseph

1771

Rotterdam

Nikolaes
Versteeg

Mozes

vertaald
of
bewerkt

De dood
van Abel
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jaar
1756

Bijzonderheden
Het eerste epos door een
vrouwelijk auteur

1761

Proza-vertaling van de
Franse bewerking door
Michaël Huber van Salomon
Geßner's Der Tod Abels (in
poëtisch proza)

1762

Mysticistisch piëtisme

Herdrukken of titel-uitgaven
←*Leiden 1762

1764
1765
1765

Het eerste oorspronkelijke
epos, dat invloed vertoont van
Paradise lost

1766

De lotgevallen van Job in de ←*Amsterdam 1769
vorm van een (uitgebreide)
geversificeerde Bijbelhistorie,
de samenspraken als
Bijbelberijming

1767
1767

Amsterdam 1768
Reeds in 1694 voltooid

1769
1769

Een Bijbel-epos uit de kring
van de héél kleine burgerij

1771

Laatste grote Bijbel-epos uit
de 18de eeuw in de lijn van
Hoogvliet
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Verschenen
jaar

plaats

Auteur

Titel
oorspronkelijk

1771

Zwolle

[Onno Zwier van De Geusen]
Haren

1772

Rotterdam

Adriaen vander
Vliet

1773

Rotterdam

[Jan Lagendaal] Zoografia

1774

Amsterdam

Frans van
Steenwyk

1777

Middelburg en
Amsterdam

Lambartus
Stoppendaal
Pieters zoon

1779

Zierikzee

J. Macquet

1779

Amsterdam

Lucretia
Germanicus
Wilhelmina van
Winter, geboren
Van Merken

1779

Amsterdam

J. Nomsz

Willem de Eerste, of De
grondlegging der
Nederlandsche vryheid

1780

Gent

[J. de Wolf

Historie van het oud ...
[en] van het nieuw
Testament]

vertaald of
bewerkt

De Spanjaerdt binnen
Rotterdam

Klaudius Civilis
De
Lusiade
van Louis
Camoëns
De eerste waereld
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jaar
1771

Bijzonderheden
Als voorloper daarvan
verscheen het onvoltooid
gebleven Aan het Vaderland
(Leeuwarden 1769)

Herdrukken of titel-uitgaven
nadruk: Amsterdam 1772
tweede druk: Zwolle 1772
derde druk: Zwolle 1776
bewerking van Bilderdijk:
Amsterdam 1785
Amsterdam 1825 (in
Dichterlijke Werken van
Willem en Onno Zwier van
Haren)
Amsterdam 1826 (tweede
druk van Bilderdijk's
bewerking)
Amsterdam 1830 (uitgave
‘Voor de Scholen’)
Deventer 1874 (in Leven en
Werken van W. en O.Z. van
Haren, Friesche edellui,
bezorgd door Johannes van
Vloten)
Schiedam 1875 (‘opnieuw
bewerkte volksuitgave’)

1772

Aanslag van Bossu op
Rotterdam in 1572

Leiden 1779 (in Vruchten der
dichtlievenheid van Adriaen
van der Vliet, bezorgd door
Ds. Joannes van Spaan)

1773

Allegorisch epos over de
geschiedenis van de
Schilderkunst

1774
1777

Vertaling-in-proza van de
Franse proza-overzetting
door La Harpe uit 1776

1779

Opgenomen in het derde deel
van Macquet's Dichtlievende
uitspanningen, blz. 1-178

1779

Bedoeld als tegenhanger van
de Klaudius Civilis door Frans
van Steenwijk

1779
1780
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Registers
A. Personen
In dit register zijn opgenomen: de namen van auteurs uit de literatuurlijst en het titelregister;
tevens de namen van personen uit literaire werken. Deze laatste zijn gecursiveerd. Niet
opgenomen zijn de benamingen van de personen der Drie-eenheid.
N.B. Het aantal kruisverwijzingen is zo beperkt mogelijk gehouden; men zij bedacht op
alternerende spelling.
Aa, A.J. van der, 169, 174, 279, 414, 456, 468, 480, 634n, 636, 730, 741, 787n.
Aäron, 330, 339, 613, 653, 654.
Abdiël, 281.
Abel, 254, 496-500, 502-504, 741, 745, 746, 751, 753, 754.
Abigaël, 609.
Abimelech, 222, 223, 242, 245, 258, 612n.
Abiram, 654, 656.
Abisag, 524, 528.
Abizaï, 608.
Abjathar, 524, 608, 613.
Abner, 126, 608.
Abraham, 175, 207, 209, 216, 217, 218n, 222-229, 232, 233, 237n, 238-247, 248-255,
258, 259, 458, 464n, 474, 475, 543, 555, 610, 615, 616n, 637, 647, 651, 652n, 767,
787, zie ook Abram.
Abrahams, Willem, 731.
Abram, 218-222, 240, 242n, 243, 249, 256, zie ook Abraham.
Absalom, 122, 126, 130n, 300.
Acestes, 22n, 29.
Achab, 554n.
Achaemenides, 356.
Achilles, 9, 134n, 135, 140, 141n, 143n, 144n, 232.
Achiman, 752.
Achimelech, 608, 611, 612.
Achis, 608, 609, 610.
Actumerus, zie Catumarus.
Adam, 165, 175, 209n, 231, 251, 263n, 264, 274, 281, 288, 452n, 474, 496, 497, 503,
562-568, 570n, 589n, 652n, 741, 743-746, 750, 751n, 753, 755.
Adamaster, 732.
Addison, Joseph, 262-264, 266, 267n, 276, 280, 281n, 283, 286, 288, 289, 290, 318n.
Adel, 365.
Adelgond, 713, 718.
Adolf van Nassau, 798n.
Adolf van Nassau, 795, 798, 799n.
Adonia(s), 121, 523, 524, 528, 530.
Adrastus, 316, 317n, 321.
Aelianus, 368.
Aeneas, 62, 92, 96, 225, 248, 249, 356, 374, 429-434, 483, 544n, 676, 693.
Aeneas Silvius, 431.
Aeolus, 71, 373, 484.
Agamemnon, 144.
Agrammes, 353-354, 357, 365, 366, 382.
Agrippa, 62, 70.
Agrippina, 759n, 765, 768.
Ahia, 526, 527, 531.
Alanus, 390.
Albertus van Oostenrijk, 798.
Albertus van Oostenrijk, 794, 798.
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Albrecht van Habsburg, 798.
Alcinoüs, 138n, 139.
Alektor, 140, 141.
Aletheiä, 585, 586, 588, 589n.
Alexander de Grote, 124n, 299n, 359, 364, 366, 368, 386, 470, 618, 620.
Alexander de Grote, 354, 355, 356, 365, 373-375, 377n, 587, 590n, 685.
Alleweireld, Pieter, 215.
Alleweirelt, Joseph Bruno, 215.
Alva, 701n, 790n.
Alva, 670, 781, 783, 785, 788, 789n, 790, 802.
Amithaon, 109.
Ammon, 464-466.
Amnon, 121, 129.
Amor, 448.
Amphitrites, 373, 375.
Anacreon, 551.
Anamelech, 496-498.
Ancestes zie Acestes.
Andromache, 250, 769.
Anchinoüs, 588, 589n.
Anchises, 22n, 249, 433n.
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Andilly, D', 178.
Andreas, 181.
Anjou, hertog van, 27.
Anna van Hannover, 349, 482, 659, 674n.
Anna van Hannover, 485, 486, 492, 493, 671, 674.
Anna van Nassau, 123, 125, 126, 129.
Annius van Viterbo, 431n, zie ook Giovanni Nanni.
Anslo, Reyer, 180.
Antinoüs, 139.
Antonides, 43, 44, 47, 49, 50, 53, 63, 64n, 201, 295n.
Antonius, 674n.
Apelles, 587n.
Aphrodite, 140.
Apis, 228, 229n, 455, 466.
Apochis, 219.
Apollo, 144, 307, 322, 484, 746.
Arckel, Cornelis van, 86, 87n.
Arend van Amstel, 612, 613n, 614.
Argant, 801.
Argentorix, 356.
Arimanius, 357n.
Ariosto, 263n.
Aristarchus, 361.
Arminius, 759, 760, 762-764.
Arminius, 760n, 761, 763-766, 768, 769.
Arpus, 766, 767, 769.
Arrenberg, Reinier, 469, 642.
Arrianus, 368.
Ascanius, 431, 435.
Ascon, 354, 355, 356, 375.
Asselbergs, W.J.M.A. 824n.
Astarte, 332-334, 345, 525, 528, 559.
Athenaeus, 368.
Athene zie Pallas Athene.
Atosse, 354-356, 363n, 366, 375, 377.
Atreus, 144n.
Attila, 619.
Attila, 685.
Augustinus, 63, 68.
Augustinus, 63.
Augustulus, 430.
Augustus, 430.
Augustus, 587, 711, 761, 762, 768.
Aumale, d', 426, 800, 801.
Aurora, 668n.
A.v.Z., 323-325.
Azer, 466n.
Baäl, 189-191, 329, 331, 333, 334, 336-342, 345, 346, 442-445, 449n, 452, 559, 808.
Baälfegor zie Baäl.
Baäl-Peor zie Baäl.
Baarle, Kaspar van, zie Barlaeus.
Backhuyzen, H., 495, 499, 503-507, 596, 739.
Badeloch, 612-614.
Baeck, Joost, 170n.
Baeto, 8-10, 391, 408, 712, 718, 719, 768.
Bagoas, 368.
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Bagoas, 355, 375.
Bake, Laurens, 170n, 171, 175-177, 211.
Baker Jansz, Gerard, 584.
Balaäm zie Bileam.
Balak, 328, 329, 332, 337, 340, 342, 343, 654.
Barak, 552, 553, 555, 557.
Barbaz, Abraham Louis, 411.
Barbin, weduwe van Claude, 13, 14, 16.
Bardesius, 778n.
Barents, Willem, 270.
Barlaeus, Caspar, 230, 239, 271, 395.
Barnabas, 57, 66.
Bartas, Du, 532n, 748, 749, 752, 753, 815.
Basnage de Beauval, Jacques, 231.
Batamira, 8, 10.
Bathseba, 121, 126, 128, 129n.
Bato zie Baeto.
B.D., 137.
Becker, F., 758n.
Beek, Jacob ter, 173.
Beek, Jan Lucas van (der), 779.
Beëlzebub, 276.
Beëlzebul, 545, 547, 554, 558.
Beening, Th.J., 462n.
Beets, Nicolaas, 385.
Bekker, Balthasar, 243, 244.
Belial, 131n.
Belkis, koningin van Seba, 522, 523, 525, 531.
Bellamy, Jacobus, 793n.
Belsazar, 468-473, 475, 786.
Beman, Adriaan, 207n.
Beman, Hendrik, 214, 215, 216.
Beman, Jan Daniël, 41, 207n, 211-214, 215, 216.
Bendorp, J.C., 666.
Bengesco, Georges, 413n, 422n.
Benhadad, 193.
Benjamin, 462, 638, 808.
Bennet, 581.
Berlaymont, 670.
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Berquin, Arnaud, 481.
Berry, hertog van, 27.
Beughem, C.A.F. van, 806, 809.
Biddelo, Thomas, 430.
Bildad, 544-548, 554n, 577.
Bildad de Suhiet, 575-576.
Bilderdijk, Willem, 664-666, 668, 685, 824.
Bileam, 328-332, 337, 340, 342, 343, 654, 656.
Bisschop, W., 264n.
B: KH. de Jonge, 174, zie ook Barent Klinkhamer jr.
Blaeu, Johannes, 230.
Bleyswyck, F. van, 148, 214.
Bliek, Tjeert, 296n, 421.
Blois van Treslong, 768.
Blois van Treslong, 670, 672, 678, 786.
Blokland, C., 150n.
Boaz, 544-560.
Bodmer, Johann Jakob, 495, 496, 569.
Boeteman, Pieter, 46, 54, 55.
Bógaert, Abraham, 176.
Bogaert, Joseph, 215.
Boileau, 60, 70, 80, 124n, 199, 205n, 238, 254n, 318, 372, 447-449, 491, 619n, 620n,
679n, 680, 692, 694.
Bois, Abraham Adriaan du, 470.
Boitet, Reinier, 82-83.
Bokhoven, François van, 87.
Bom, Gerrit, 818.
Bommelius, Everardus, 178.
Boon, P.A., 532n.
Boon van Engelant, Kornelis, 211n, 215.
Bor, 702, 787n.
Bordewijk, H., 561n.
Bos, Aletta, 571.
Bos, Lambert van, 9, 178, 802n, 803.
Bosch, Bernardus de, 423, 440.
Bosch, J. de, 519.
Bossu, 706.
Bossu, 670, 697, 699, 700-706.
Bossu, René le, 97, 134n, 143, 210n.
Bossuet, 15.
Bouillon, Godfried van, 798, 801.
Bourbon zie Henri IV.
Bourgondië, hertog van, 19, 27, 34, 35n.
Boutens, 477.
Bouwens, Sievert, 718, 719.
Bracht, Tielman van, 206, 212.
Brandt, Cornelia, 81.
Brandt sr., Geeraardt, 50, 51, 81, 270, 271, 272, 295n, 395, 601.
Brandt jr., Geeraardt, 51, 295n.
Brandt, Joannes, 50, 51, 52, 57, 59, 61n, 63, 68, 69, 73, 295n.
Brandt, Kasper, 51, 295n.
Brandt, Suzanna Wilhelmina, 601.
Brasser, Leendert, 698.
Brederode, Hendrik van, 778n.
Breitinger, 496.
Briganticus, Julius, 707, 708, 714, 715, 718, 720.
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Brinio, 711, 712, 714, 717, 722, 723, 761.
Broek, Lambert van den, 279, 285, 414, zie ook Paludanus.
Broekhuizen, G. van, 271n.
Brouwer, Cornelis, 779.
Bruin, Claes, 180, 302n, 620n.
Bruno, 356, 365, 367.
Brutus, 676.
Bruyn, Martinus de, 216.
Bruyninx, Daniël, 643.
Bünting, H., zie H. Bunting.
Buijnsters, P.J., 8, 480n.
Buijs, Jacobus, 778, 779.
Bunting, H., 180, 190.
Burmannus I, Franciscus, 148, 150n, 152.
Burmannus II, Franciscus, 148-154, 158-161, 163n, 164, 167.
Burmannus III, Franciscus, 153.
Burmannus Secundus, Petrus/Pieter, 327n, 362n, 381.
Busken Huet, Cd., 666n.
Buys, Paulus, 673.
Cacus, 434n, 435.
Caecina, 765, 766.
Caesar, 124n, 430, 618, 620, 717.
Caesar, 270, 299n, 711, 712n, 716, 761.
Cahen, Albert, 13n, 14n, 15n, 16, 21, 310, 311n.
Caligula, 762.
Calkoen, Jan, 521.
Callenbach Klenck, R., 539.
Calprenède, La, 8, 10.
Calvijn, 229.
Cambon, Jacques L.R. Boncam de, 480.
Cambon, Jean Jacques de, 480.
Camões, 677n, 689n, 690, 730-739, 814.
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Camphuis, Joannes, 675.
Campo Weyerman, Jakob, 590.
Capelle, N., 414.
Carolina, koningin van Engeland, 485.
Carolina, prinses, 485-486.
Cassandra, 432.
Cate, Judith ten, 436n.
Cato, 618.
Cats, Jacob, 132, 625.
Cattenburgh, Adriaan van, 169, 174, 291, 296-300, 406, 607, 620n.
Catumarus, 770n.
Catumarus, 769.
Celen, V., 621n, 622, 623, 630n, 631n.
Cerialis, 716.
Cerialis, 714, 715, 724n, 728.
Cham, 223n, 224, 431, 464-466, 556n.
Chamos, 331n.
Chapelain, Jean, 532n.
Chariovalda, 763.
Chariovalda, 766.
Charles, Marianne, 349.
Charsis, 353-354, 374, 380.
Chorebus, 432n.
Chosbi zie Kosbi.
Chromätis, 586.
Chryses, 144n.
Chrysosthomus, 75n.
C.H.v.H., 174-176, 201.
Cicero, 85n, 541, 674n.
Cicero, 674.
Cimabue, 590n.
Cimabue, 588.
Cincq, Adriana, 47n.
Cincq, Gerard, 47n.
Cincq, Govaert, 47n, 49.
Civilia, 719n.
Civilis, Claudius, 707, 708, 716, 762.
Civilis, Claudius, 707-715, 717-728, 761, 762, 763.
C.K., 174.
Classicus, Julius, 713-715, 721, 722.
Claudianus, 325, 617n.
Clément, Jacques, 416, 724.
Clément, Pierre, 380n-390.
Clement, Simon, 661, 663.
Clericus, Johannes, zie Jean Leclerc.
Clerc, Jean le, 44.
Clercq, Pieter Le, 263n, 265, 267, 269n, 286, 288n, 289n, 290.
Clio, 387, 486n.
Coccejus, Johannes, 148, 151-152.
Cockelet, Franciscus, 429-435, 596, 823.
Coligny, 783, 788n, 789.
Coligny, Louise de, 793.
Condé, 416.
Confucius, 417.
Constantijn de Grote, 618.
Coornhert, D.V., 137, 138n, 142.
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Coppelstock, Jan Pietersz., 675.
Cordier, Le, 103n.
Corneille, 310n.
Cornelia, 74n.
Cornelius, Andreas, 366.
Costa, Isaäc da, 171n.
Cosroës, 354, 355, 357, 376, 384.
Couck, Joan, 414.
Cuno, Joan Christiaan, 438-439, 440.
Cunobellinus, 356, 357.
Cupido, 485.
Cyrus, 375, 377n.
Dacier, André, 137n.
Dacier, Mme., 137, 142, zie ook Anne Lefèvre.
Dagon, 104.
Dam, Joannes van, 211, 215.
Damme, Daniel van, 292.
Damme, Hendrik van, 292n.
Dan, 466n.
Daniël, 67, 468-477, 595, 674.
Darius, 471, 475.
Dathan, 654, 656.
Datheen, 602, 787.
David, 110n, 119, 121-131, 175, 176, 296-300, 399, 524, 525, 527, 530, 569, 605-620,
638, 767.
Debora, 175, 176, 551-559.
Decker, Jeremias de, 91.
Dedel, Jan Hudde, 562, 563n.
Deken, Aagje, 480.
Demetrius, 69.
Demodocus, 138n.
Demophant, 316, 321.
Dercetis, 104.
Desbordes, J., 309n, 413n.
Desmarets, Jean, 532n.
Deuren, Elisabeth van, 642.
Deyster, Jan van der, 149.
Diädosis, 586.
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Diana, 47, 50, 69, 242, 737, 738.
Dido, 62, 96, 248, 249, 429, 430, 483, 652n, 676, 742.
Diodorus Siculus, 368.
Diomedes, 144, 145.
Dionijsz, Cornelia, 147n.
Dionysius Halicarnassensis, 369.
Doëg, 608, 609, 611-614.
Doekes, Simon, 305, 306, 319.
Dolon, 144, 145.
Dominikus, Jan, 700.
Domitianus, 587n.
Doorewaart, Philippus, 635.
Doorninck, J.I. van, 100n.
Drakenborch, Arnoldus, 148, 153n.
Droste, Koenraet, 6, 7, 78-80, 110n, 112, 116-146, 167, 168, 176, 197, 198, 201, 460,
606n, 607, 620n.
Droste, Matthijs, 116n.
Drusus, 763.
Drusus, 714, 759, 768, 769.
Dudok van Heel, S.A.C., 456n, 509n.
Duifhuis, 700, 702.
Duifhuis, Hubert, 701, 703.
Duim, Frederik, 455-461, 464, 467, 468, 509, 593, 594, 636.
Duim de Jonge, Isaäk, 456.
Dullaert, Heijmen, 91, 171.
Dumesnil, F., 351.
Duperron de Castera, Louis-Adrien, 677n, 730.
Dussen, Gerard van der, 47, 48.
Dussen, Jacob van der, 47n.
Dyserinck, Joh., 532n, 536n, 538n.
Eede, Johannes van, 100.
Eeghen, I.H. van, 438n.
Eekhoff, W., 667.
Effen, Justus van, 8-10n, 81n, 264n, 265, 318n.
Egesippus, zie Hegesippus.
Egmont, 778n.
Egmont, 699.
Eldad, 556n.
Eliab, 128n.
Elia(s), 185, 186, 189-192, 676, 808.
Elias, Johan E., 170n.
Eliel, 499n, 502, 504.
Eliëser, 224.
Elifaz, 575-576.
Elihu (bij Hoogvliet), 223, 254.
Elihu (bij Lagendaal), 579n.
Elimelech, 543, 544, 547, 548, 549.
Elinx, Eva, 123n.
Elisa, 185-195.
Elizabeth, koningin van Engeland, 422n, 425, 672, 674, 677, 680, 682n, 723, 788n.
Elvervelt, Henrik van, 414, zie ook H.V.E.
Elwe, I.B., 664, 779.
Elymas, 75n.
Elzevier, Daniël, 261n.
Emmius, Ubbo, 365n, 366.
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Ende, A. van den, 667.
Enéas de verlamde, 66n.
Engelberts, E.M., 552n.
Engelen, Roeland van, 429, 433.
Enoch, 175, 746.
Enos, 746.
Entrop, Pieter Jan, 414.
Ephraïm, 638.
Erasmus, 701, 704.
Ercilla, 677n.
Ernst Casimir, 795.
Erp, Magdalena van, 170n.
Esau, 225.
Essex, 677.
Esveldt, Steeve van, 285.
Ett, Henri A., XVIII, 149, 362-363, 366n, 369n, 372n, 503n, 519n.
Euadne, 618.
Eugenius van Savoye, 124n.
Eugenius van Savoye, 416n, 485.
Euryalus, 249.
Eusebius van Caeserea, 73n.
Eva, 209n, 231, 263n, 264, 277, 278, 284, 285, 288, 496, 497, 564-568, 570n, 652n,
741, 743-746, 750, 751, 753, 755.
Evander, 434.
Ewoutsz., Boudewijn, 673, 676.
Eyck, Hubert van, 588.
Eyck, Jan van, 588.
Eyck, Margreet van, 588.

Fabi, 794n, 800.
Fabius, 366.
Fabius, 355, 366, 375.
Faëton, 61n, 64.
Faydit, Pierre Valentin, 311n.
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F.D.V., 482.
Feitama, Isaäc, 301.
Feitama, Sybrand, 5, 41, 146, 206n, 213, 301-325, 349, 350, 407, 411-416, 421-428,
436, 440, 446, 572, 596, 597, 605n, 612, 643, 707, 816.
Feith, Rhijnvis, 234, 521, 664, 665n, 666, 822n.
Felix, 70.
Fénelon, François de Salignac de, 13-27, 34, 36n, 38, 146, 196, 197, 231n, 301-318,
320, 323, 324, 350, 360, 407, 408, 776.
Fénelon, Gabriël-Jacques de, 13.
Fenton, Elijah, 280n, 281n.
Fernand, C.J., 806.
Ferwerda, Abraham, 661.
Festus, 62, 70.
F.H., 482.
Filippus, 178n.
Flavi(u)s, 764n-770, 774.
Florian, Jean Pierre Claris de, 776, 825.
Florus, 369.
Fokke, Simon, 214, 215, 216, 438, 482, 603, 819.
Folkema, Jacob, 455.
Fontaine Verwey, E. de la, 304n.
Foppens, François, 14.
Fortune, 22n.
Fournier, Karel Lodewijk, 215n.
Fournier-Negre, zie Karel Lodewijk Fournier.
Franc, Jacques Le, marquis de Pompignan, 679, 680.
Francq van Berkhey, J. Le, 707, 708, 719.
Frans I, 430n.
Fransen O.F.M., P. Desiderius, 73n.
Frederik II de Grote, 818.
Frederik Hendrik, 470n.
Frederik Hendrik, 390, 794n-797, 800, 801.
Frederik van Toledo, Don, 790.
Friedrich Wilhelm I, 438.
Friso, 479n, zie ook Willem IV.
Friso, 489, 490, zie ook Willem IV.
Friso, 353, 368, 371, 373-377, 380, 382, 385-391, 479.
Fruin, Robert, 117n, 118n, 127n, 136n, 137n.
Furmerius, Bernardus Gerbrandi, 365n, 366n.
F.v.H., 100, zie ook F. van Heussen en François van Hoogstraten.
Fysis, 586.
Gabriel, 90-92, 94, 161, 245, 627, 628, 649, 744, 750n, 753n, 783, 801.
Gabrielle d'Estrées, 417-419, 424, 426, 427, 448, 485, 528, 529n, 647n, 676, 677, 724,
788n, 801.
Gad, 466n, 609n.
Galen, H.M.J. van, 45, 46, 53n, 60n, 61n, 64n, 65n, 78-80, 82-85, 88-92, 95-98, 102n,
106n, 107n, 110n, 111, 113n, 125, 126n, 132n, 148n.
Gallio, 69.
Gama, Vasco da, 733, 737.
Gamaliël, 51.
Geerars, C.M., 80n, 81n, 103n, 237n, 358n.
Geerebaert, S.I., A, 178.
Gehazi, 192.
Génébrard, Gilbert (Genebrardus), 431n.
George II, 485.
Germanicus, 759, 763.
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Germanicus, 757-772.
Gerrits (Geers), Elsje, 634.
Geßner, Salomon, 495-500, 501, 503, 505, 506, 507, 518, 569, 596, 728n, 739, 751,
752, 754, 815, 825.
Gezelle, Daniël, 51.
Ghent, W.J. van, 674n.
Ghijsen, H.C.M., 532n-534n, 537n, 539, 549n, 551n, 560n.
Ghys, D., 14n, 17-26, 28-33, 35, 37, 38, 40-42, 146, 196.
Gibert, Benjamin, 495, 500, 503.
Gideon, 437-446, 449-453, 553.
Gijsbrecht van Amstel, 612, 614.
Giotto, 588.
Glazemaker, J.H., 142.
Godeau, Antoine, 98-103, 107n, 108-109, 111, 112, 115, 146, 198, 293, 400, 401.
Goedesberg, Gerrit van, 7n.
Goeree, Willem, 52n, 74, 75n, 228, 229, 243, 244, 247n, 249, 257, 331n, 339n, 460-461,
466, 645, 646n, 647n, 649, 655.
Goeree, Willem en David, 228.
Goliath, 126-128, 130n, 298n, 300, 559, 606n, 608.
Gool, Johan van, 590.
Gozewijn, 612, 613.
Graadt Jonckers, R.H., 739.
Graeff, Cornelis de, 271.
Graesse, J.G.Th., 271n.
Graevius, Johannes Georgius, 51.
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Gracchus, Gajus, 587, 590n.
Grandisson, familie, 481n.
Grandisson, Eduard, 481n.
Grandisson, Emilia, 481n.
Grandisson, Karel, 481n.
Granvelle, 785.
Granvelle, 785.
Grandjean, Johannes (Jean), 758.
Grimoald, 310n.
Grobber, 614n.
Groeneveld, Cornelis, 775, 778.
Groot, J.P.M., 480n, 481n.
Groot, Hugo de, 99, 101-104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 180, 198.
Groot, Willem de, 482.
Grotius zie Hugo de Groot.
Gueudeville, Nicolas, 310-311.
Gunne, A. ter, 351, 667.
Gunneman, G., 819n.
Gutteling, Alex, 277n.
G.V.S., 6-8, 137, zie ook Gilles van Staveren.
Haan, Tj.W.R. de, 217n, 232n, 247n.
Haar, Bernard ter, 216, 217n, 232, 235-237, 255n, 259n.
Haes, Albert de, 80, 81.
Haes, Cornelia de, 81, 83.
Haes sr., Frans de, 80, 81.
Haes, jr., Frans de, 81-83, 87, 211, 213, 215, 326, 335, 344n, 382, 393-404, 406,
461-467, 593, 601, 612n, 636, 697, 735n, 822n.
Haes, Jan Albertsen de, 80, 81.
Haes, Joan de, 45, 46, 78-115, 119, 131, 146, 177, 180, 197, 198, 200, 201, 206, 293,
345, 393, 395, 400-403, 511, 514, 515, zie ook H.M.
Hagar, 221, 223.
Hake, 581.
Halbertsma, J.H., 362n, 380, 385n.
Halen, Magdalena van, 147, 149n.
Hamel, A.G. van, 100n.
Hannibal, 618, 619.
Haren, Duco van, 659.
Haren, Onno Zwier van, 5, 351, 601, 658-696, 702, 706, 708, 724, 728, 730, 757, 789,
799, 801, 802, 816, 817.
Haren, Willem van, 5, 6, 349-392, 393, 408, 479, 601, 659, 708, 820, 823.
Haren, Willem Anne van, 684.
Harpe, Jean-François de la, 732-739.
Haselen, H.J.L. van, 352n, 358-360, 362, 364n, 365n, 367n-369n, 373n, 377n, 379n,
380n, 385n, 388n.
Haverkorn, Willem, 708.
Hayman, Jacobus, 173, 413.
Hazewinkel, H., 211n.
Heber, 552.
Heeckeren, J.A.F.L. van, 679n, 680n.
Hegesippus, 177-178, 184.
Heim, Johan van der, 211, 212, 215, 216.
Hektor, 134, 135, 143n, 145, 250, 769.
Heldewijn, 718, 719.
Helena, 104, 139, 140, 768.
Helmers, Jan Frederik, 619n, 824, 825.
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Hemsterhuis, Tiberius, 364.
Hendrik III (Frankrijk), 416, 724.
Hendrik IV (Frankrijk), 186, 353, 413, 417-420, 422n, 424-426, 443, 444, 448, 452,
485, 529, 676, 677, 723, 724, 788n, 798, 799, 801n, zie ook Henri IV.
Henri IV, 191n, 390, 418, 426, 788n, zie ook Hendrik IV (Frankrijk).
Henri de Guise, 724.
Hercules, 23, 70n, 366n, 434n.
Herenberg, A. 's, 49.
Hermilly, Vaquette d', 732, 733, 738.
Hermione, 140, 141.
Herodes de Grote, 157.
Herodes Antipas, 75n, 85, 89, 92, 209.
Herodias, 75n.
Herodotus, 368.
Hervey, James, 539, 551, 552, 560.
Heuretor, 586-588, 590n.
Heursault, 309n.
Heussen, F. van, 100, zie ook F.v.H.
Hiöb zie Job.
Hippokraat, 283.
Hippomachus, 314-315.
Hiram, 524, 525.
H.M., 87, zie ook Joan de Haes.
Hoeksma, J., 561n.
Hoeven, A. van der, 312n.
Hoffra, 219, 230n.
Hofhout, Jan, 15, 27, 33, 34n, 36, 37, 40, 82.
Hofhout, Joh., 571.
Hofstede, Petrus, 469-470.
Holofernes, 808n.
Holthenius, Alieda, 480.
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Homerus, 7-9, 17, 27, 34, 98, 118, 119, 133-146, 197, 225, 232, 234, 248, 250, 262n,
267, 270, 283, 306, 380, 384, 424, 458, 709, 774.
Honorius, 617n.
Hooft, C.P., 548n.
Hooft, P.C., 9, 170n, 272, 295n, 522, 523, 549n, 622n, 675, 677, 702n, 703n, 713n,
716, 768, 787n, 790n.
Hoogeveen jr., Cornelis van, 482, 698.
Hoogstraten, David van, 43, 44, 52n, 54, 55, 86, 100, 101, 201, 265n.
Hoogstraten, François van, 43, 100, 101n, zie ook F.v.H.
Hoogstraten, Frans van, 49.
Hoogstraten, Jan van, 43-77, 78-80, 83, 84, 87, 88n, 114, 119, 131, 132, 175-181,
184, 185, 188, 194, 197, 201, 218, 228.
Hoogstraten, Samuël van, 43, 47.
Hoogvliet, Arnold, 4, 5, 6, 187, 194, 195, 201, 205-260, 283n, 290, 295, 298n, 301,
305, 312, 319, 327, 331, 335, 337, 340-345, 348, 350, 393, 395, 396n, 398, 405, 406,
423, 439, 440, 446-448, 451, 456-460, 467, 468, 471-475, 478, 508, 511, 513, 523,
524, 527, 529, 542, 548n, 553, 555, 557, 558n, 563, 564, 566, 569n, 593, 594,
605-608n, 616, 636, 637, 645n, 647-653, 657, 697, 740, 754, 756, 804n, 815, 820-825.
Hoogvliet, Johannes, 206.
Hoorn, Timotheus ten, 271n.
Hoorne, 778n.
Hoorne, 699.
Hoorne, Willem Adriaan, graaf van, 123n.
Horatius, 9n.
Horatius Cocles, 618.
Horst, Albert van der, 533, 535-538.
Horst, Anna, van der, 479, 532-560, 577, 592, 593, 594, 595, 597, 813-815.
Horst, Elizabeth van der, 533, 536.
Horst, Jacobus van der, 533, 536, 537, 540.
Horst, Johannes van der, 533.
Horst, Maria van der, 533, 560.
Horst, Richardus van der, 533.
Houbraken, Arnold, 43-61, 63, 64n, 66, 68, 69, 73, 74n, 80, 83, 84, 86, 90, 104, 131,
132, 180, 197, 198n, 201, 228, 590.
Houbraken, I., 461.
Houbraken, Jacobus, 778.
Houtkamp, H., 414.
Houttuyn, F., 394n.
Huber, Michaël, 495, 499-506.
Huet, Pierre Daniel, 103.
Huisingh, Lubbartus, 549.
Huls, Sara Adel van, 659.
Huls, Sara Adel van, 674.
Hupkes, Adriaan, 662, 663, 667n.
Hutte, Izaäk, 468.
Huybert, Genoveva de, 135, 136n.
Huybert, Justus de, 135.
Huybert, Pieter Antoni de, 135-137, 380, 382, 387.
Huydecoper, Balthasar, 227n, 312, 361n-363, 366, 369n, 370, 372, 378, 381, 384,
386, 387, 727.
Huygens, Constantijn, 272.
Huygens, J., 535.
Huysmans, C., 621n.
H.V.E., 414, zie ook Henrik van Elvervelt.
Hyde, Thomas, 367.
Hydra, 70n.
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Hyempsar, 465, 640.
Hylla, 365, 366.
Hymen, 424n.
Hypsikrateia, 553n.
Idomeneus, 29, 37, 316n, 324.
I.F., 482.
I.G.H., 137.
Ikarus, 61n, 64, 474n, 591.
Ines de Castro, 732, 733.
Iris, 237, 249.
‘Ironicus Batavus’, 583n.
Isaäk, 216, 223-225, 233, 244, 245, 250, 251, 254, 255, 258, 259, 458, 464.
Isabella Clara Eugenia, 795.
Isabella Clara Eugenia, 795, 801.
Isai, 127, 608n, zie ook Jesse.
Isis, 219, 228, 229, 231, 255, 257.
Ismaël, 221, 223, 225.
Israël, zie Jakob.
Ithaï, 608, 611, 612.
Ittai de Gethiet, 122, 125n, 129, 130.
Izébel, 191.
Jabin, 552-554.
Jacobus (apostel), 92.
Jaël, 552, 555-557, 559.
Jakob, 169, 225, 441, 455, 457, 459-461, 463, 464, 466n, 638, 639.
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J.d.Z., 572.
Jehu, 574n.
Jemphsar zie Hyempsar.
Jerobeam, 526, 531.
Jesse, 608n-611, zie ook Isaï.
Jether, 443.
Jethro, 552n, 645, 652n, 653.
Jezebel, 554.
J.M., 636.
Joab, 121, 126, 300, 524, 530.
Joas, 441-444, 449.
Job, 544n, 548n, 572-580.
Johan Willem Friso, 488, 493, 539.
Johan Willem Friso, 483, 484, 488-490.
Johann Wilhelm van de Paltz, 588.
Johannes de Doper, 68, 84, 85, 88, 89, 93, 155, 160, 161, 169, 181, 201, 209, 245,
251, 649.
Johannes (evangelist), 159, 160, 162, 164.
Johannes (evangelist), 631, 809.
Jolly, Thomas, 100n.
Jona(s), 99, 102-114, 175, 198, 200, 292-296, 400, 569.
Jonathan, 298n, 608-612, 614.
Jonckbloet, 741.
Joncourt, de, 385.
Jonge van Ellemeet, Cornelis de, 141.
Jordaan, Jacobus, 508-518, 519, 520, 593-595, 597, 625, 626.
Jordaan, Jan Hendrik, 508.
Jordens, Jan, 216.
Josephus, Flavius, 103, 154, 178, 230, 231, 328-334, 336, 344, 466.
Josia, 499n, 502, 504.
Josuë zie Jozua.
Jozef (zoon van Jakob), 67, 220, 455, 460, 462-466, 635, 637-640, 808.
Jozef (man van Maria), 157, 164, 630, 631.
Jozef van Arimathea, 811.
Jozua, 431, 654.
J.S., 151, zie ook Johannes Smout.
Juan van Oostenrijk, Don, 782.
Jubal, 746, 754.
Judas Iskariot, 83-98, 162, 163n, 175, 197, 200, 510n, 514, 515n, 569.
Judas Maccabeüs, 808.
Judith, 175, 176, 559, 808n.
Jula, 719n.
Julius, 762.
Julus, 433n.
Juno, 90, 249.
Jupiter, 138n, 144, 249, 355.
Jupyn zie Jupiter.
Jurriaans, Eltje, 634.
Jurriaans, Maria, 634, 635.
Jurriaans sr., Wessel, 634.
Jurriaans jr., Wessel, 634, 635.
Justinus, 368.
Justinus van Nassau, 123n.
Juvenalis, 370n.

Kaïn, 496-502, 504, 741, 745-747, 751, 754.
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Kaiser, J.W., 216.
Kajafas, 89, 92, 182, 514.
Kaleb, 654.
Kalff, G., 237n, 361n.
Kallioop, 306.
Kalma, J.J., 349n, 363n, 385n, 659n.
Kalypso, 311, 313.
Kampen, N.G. van, 763, 773.
Kampinga, H., 707n.
Kana(ä)n, 554, 556n.
Kanter, J. de, 741.
Karel de Grote, 430.
Kasteele, Pieter Leonard van de, 824, 825.
Kastor, 104, 106.
Kate, Herman ten, 208n.
Kate, J.J.L. ten, 739.
Kate, Lambert ten, 208n, 213, 302n, 312, 320.
Katmeer, 718.
Kattenwald, 717.
Kaupe, Anna Helena, 819.
Kedor Laömer, 220, 228, 248, 249, 458, 460.
Keetje, 678.
Kempenaer, A. de, 100n.
Kempher, Gerard, 49.
Kessel, Geertruyd van, 265.
Ketura, 224, 635n.
Kinker, Johannes, 824n.
Klaris van Velsen, 612, 613.
Klaudia, 724.
Klinkhamer sr., Barent, 169.
Klinkhamer jr., Barent, 174, zie ook B:KH. de Jonge.
Klinkhamer, Govert, 5, 169-195, 196-200, 291, 296, 404, 406, 411-422, 428, 456n,
596.
Klinkhamer, Vincentius, 169, 174.
Klippink, Erven van David, 778.
Kloot, Pieter vander, 209n.
Kloppenburg, Lukas, 48, 49, 54-56.

W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden

854

Klopstock, 496, 498, 657, 728n, 739, 778, 825.
Kloribus, Kornelia, 327.
Klorinde, 801.
Knuvelder, G.P.M., 45n, 385n, 682n, 741, 773n.
Kodrus, 470.
Koning, Theodorus, 778.
Konsé, Gerrit, 779.
Koopmans, Jan, 232, 237, 238, 255, 358n, 359, 360n, 371.
Korach, 654, 656.
Kornelius, 706.
Kosbi, 330n, 339-341, 343, 344.
Kossmann, E.F., 44n, 81n, 82.
Kossmann, F.K.H., 272n, 740n.
Kouwenberg, Michiel van, 697.
Krantor, 314-315.
Kreüsa, 544n.
Kroe, Albert vander, 508, 509, 519.
Kroon, Willem, 482.
Kruyff, F. de, 519.
Kruyff, Jan de, 206n-208n, 210, 216, 232, 234-236, 239, 253, 254, 259, 301, 302, 304,
305n.
Kuiken, D.F., 532n.
Kuvelje, Alida Fransz, 776.
Laan, Joost vander, 698.
Laban, 459-461.
Labeo, Claudius, 712-714, 720n, 721, 724.
Lagendaal, Jan, 571-591, 592-594, 813, 814, 821n.
Lagendaal, Johannes, 571.
Lamech, 746.
Lamotte, Antoine Houdar de, 7, 133-144, 146, 197.
Lamy, Pierre, 120n.
Lange, Sebastiaan de, 672, 673, 678, 684, 724, 725.
Langendijk, Dirk, 643.
Langendijk, Pieter, 213, 266n, 268n, 269n, 283n, 286, 407, 423.
Langeveld, 664.
Lapis, H., 480n.
Larousse, Pierre, 383n.
Latinus, 431.
Lavinia, 431.
Lazarus, 159, 160, 163n, 811.
L.B., zie Leendert Brasser.
Lea, 459, 461, 464, 466n.
Leclerc, Jean, 787n.
Ledet, Estienne, 412, 413n, 422n.
Leers, Reinier, 81.
Leeuwen, Simon van, 702.
Lefèvre, Anne, 137n, zie ook Mme. Dacier.
Lelyveld, Frans van, 505, 507.
Lentz, Johan Marcus, 540.
Leonaat, 353, 356.
Leonoor, 701.
Lesfargues, Bernard, 120-130, 132, 137, 146, 198, 200, 606n.
Lessing, 456.
Levi, 344.
Libys, 766, 769.
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Limborch, Philippus van, 261n.
Limiers, Henri-Philippe, 16n.
Linden, Dirk Onder de, 351.
Livius, 355, 369, 431.
Lobé, Adam, 173.
Lodewijk IX de Heilige, zie Saint Louis.
Lodewijk XIV, 13, 15, 16, 19, 34, 99, 120n, 124n, 311, 679n.
Lodewijk XIV, 483.
Lodewijk XV, 16, 429, 437.
Lodewijk XV, 486, 492.
Lodewijk van Nassau, 701n, 784.
Lodewijk van Nassau, 670n, 699, 785.
Lodewijk Gunther van Nassau, 796.
Lois, Samuël, 702, 703.
Loon, Abraham van, 282, 283, 285.
Loon, Maarten van, 82.
Loosjes, Adriaan, 657, 775, 825.
Looten, Cecilia, 169.
Losel, Philippus, 328, 394.
Loth, 217n, 220, 222, 246, 247, 254, 255, 543, 555.
Louis XIV zie Lodewijk XIV.
L.P., 279, zie ook Paludanus.
Lucanus, 122n.
Luchtmans, Samuël, 148, 461, 482n.
Lucifer, 70, 84, 85n, 88, 89, 209n, 439, 442, 444, 445, 448-453, 514n, 628, 741, 743,
749.
Lucretia, 618, 620.
Lucretius, 818n.
Ludolf, Hiob (Ludolfus), 523n.
Ludovicus zie Lodewijk XV.
Lukas (apostel), 57, 59, 66, 70, 73n, 75n, 159, 160, 162, 163n.
Lumey van der Marck, 786.
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Lumey van der Marck, 670n, 672, 678, 701, 706, 786.
Luyken, Jan, 78, 91, 171, 271n, 625.
Luyken, Jan (de jongere), 423-424, 428.
Lysias, 808.
Lysimachus, 365n.
Maan, Jacob, 468.
Maan, Jan, 468-478, 494, 511, 523, 563, 593-595, 822.
Machlon, 544, 545.
Macquet, Jan, 232-236, 252, 253n, 254, 258-260, 290, 521, 566, 615, 740-756, 814,
815, 817, 822n.
Magus, 432, 433n.
Maijer, George, 776.
Malherbe, François de, 205.
Mallet, Paul Henri, 760.
Mammon, 514.
Manasse, 441, 638.
Manasse (koning van Juda), 98n, 399.
Mander, Carel van, 590n.
Marcus (evangelist), 159-163n.
Marcus Curtius, 618, 620.
Marcellinus, Ammianus, 718n.
Marez, P. du, 323-325.
Margaretha van Parma, 778n.
Margaretha van Valois, 424n.
Maria (moeder van Jezus), 164, 548, 623n, 627, 628, 630, 631.
Maria van Bethanië, 159, 160, 163n.
Maria, koningin van Engeland, 486, 487, 491n.
Maria Louisa van Hessen-Kassel, 539, 540, zie ook Marijke Meu.
Maria Louisa van Hessen-Kassel, 483-485.
Maria Magdalena, 399.
Maria Theresia, 349, 430n.
Marijke Meu, 16, 550, zie ook Maria Louisa van Hessen-Kassel.
Marino, 414.
Marlborough, 124n.
Marnix van Sint Aldegonde, 206n.
Maron, 139.
Marre, Jan de, 423.
Mars, 138n.
Marshoorn, Johannes, 212.
Martha, 160.
Martin, H.G., 15-21, 23, 24, 26, 28n, 30, 36n, 38n, 41n, 309n, 311n-313n, 360n, 361.
Mattheij, Th.M.M., 776n, 777n, 793n, 797n, 800n.
Mattheüs (evangelist), 152, 154, 159, 160, 162, 163n.
Matthias (aartshertog), 782.
Mauricius, Jan Jacob, 180, 387.
Maurits, 791, 792, 795.
Maurits, 775, 779, 792-799, 801, 802.
Maurits van Saksen, 437.
Maximus, Quintus, 661n.
Medad, 556n.
Meer jr., N.v.d., 572.
Meeuwels, Elizabeth, 326.
Meeuwszen, Rochus, 671.
Megapenthes, 140, 141.
Mehala, 496-499, 502-505.
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Meijer, Pieter, 305, 421, 423n, 428, 602n-604, 709, 757.
Meijer, Reinder P., 773n.
Meiner, Eduard, 702.
Melchizedek, 221.
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Klaudius Civilis (F.v. Steenwijk), 436-437, 601, 707-(709)-729, 757, 760, 761-763, 774,
797, 816, 817, 818, 820.
Kleine, De, Grandisson, of de gehoorzaame zoon, [...] (M.G.v.d. Werken), 481n.
r

Kleine Werkjes van M . Willem Hendrik Sels. Vooraf gaat de Leevensbeschrijving van
den Autheur (door H.H. Vitringa), 519n.
Koning David herstelt (Vondel), 620n.
Koning David in ballingschap (Vondel), 524n, 620n.
Koning Manasses Gebet (J. de Haes), 99n, 111.
Konst, De, van den Oorlog (J. van Woensel), 818-819.
Kruisgezant, De, Of het Leeven van den Apostel Petrus (G. Klinkhamer), 169, 170,
173-185, 187-188, 190, 194, 196, 198, 201, 296, 413.
Kruis-held, De (P. Rabus), 78.
Kruisheld, De (J.v. Hoogstraten), 43-(46, 48)-77, 78, 83, 84, 88, 94, 95, 104, 110, 114,
119, 131, 132n, 175-177, 179, 180n, 184, 188, 194, 197, 198, 201, 217, 228, zie ook
Paulinade.
Kruistriomf (J. Vollenhove), 230.
Kurtz gefaste Passions geschichte der Marter Woche Jesu Christi, 511n.
Leerzaame Zinnebeelden, en Bybelstoffen (G. Klinkhamer), 169, 173, 186n-189n, 195,
291, zie ook Het Leven van den Propheet Elisa.
Leeven, Het, van John Milton (Paludanus), 281n, 283, 286, zie ook The Life of John
Milton.
Leidsche courant, 584.
Leife aan zynen vader Erik, [...] (L.W. van Merken), 760, 761, 770.
Leonidas (W.v. Haren), 349, 350, 381, 387.
Letter-, Historie- en Boekbeschouwer, 551n.
Lettres critiques sur divers sujets de littérature, [...] (Clément), zie Nouvelles littéraires.
Leven der Nederlandsche Dichteren en Dichteressen (‘Kunst wordt door arbeid
verkregen’), 206n, 301n, zie ook Leven van Arnold Hoogvliet en Leven van Sybrand
Feitama (J. de Kruyff).
Leven, Het, en de dood van Jesus Christus (M. de Swaen), 621, 622-633, 634, 805,
813.
Leven, Het, van de Koning en Propheet David (K. Droste), 78, 110, 117, 118-135, 137,
138, 140, 146, 167, 176, 198, 201, 607.
Leven, Het, van den Aartsvader Joseph (J. Wesselsz.), 634-(635)-641, 814, 815, 817.
Leven, Het, van den Heiland Jesus Christus (D. Smout), 103, 177, 198, zie ook
Evangelië-harmonie.
Leven, Het, van den Propheet Elisa (G. Klinkhamer), 169, 173, 185-195, 196, 197,
199, 291, 406, 413, zie ook Leerzaame Zinnebeelden, en Bybelstoffen.
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Leven, Het, van Israëls Koning David (A. van Cattenburgh), 291, 292, 296-300, 406,
607.
Leven, Het, van Jozef, Onvoltooid Dichtstuk (H. Snakenburg, uitgeg. d. F. de Haes),
455, 461-467, 593, 636.
Leven, Het, van onzen Heiland Jezus Christus [...] (L. ten Kate), 208n.
Leven van Arnold Hoogvliet (J. de Kruyff), 206n, zie ook Leven der Nederlandsche
Dichteren en Dichteressen (‘Kunst wordt door arbeid verkregen’).
‘Leven van Jezus’ (A. Hoogvliet), 207-210, 244.
Leven van Sybrand Feitama (J. de Kruyff),
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301n, zie ook Leven der Nederlandsche Dichteren en Dichteressen (‘Kunst wordt door
arbeid verkregen’).
Levens-beschryvingen, De, der Nederlandsche Konst-Schilders en Konst-Schilderessen
(J. Campo Weyerman), 590.
Life, The, of John Milton (E. Fenton), 280n, 281n.
Life, The of John Milton (vert. Paludanus), 281 n, 283, zie ook Het Leeven van Milton.
Life, The, of John Milton (vert. Saint-Maur?), 280.
Ligue, La, ou Henry le Grand (Voltaire), 412-413.
Lucifer (Vondel), 89, 92, 251-252, 341, 514n, 749n, 750n.
Lusiadas, Os (Camões), 677n, 690, 730, 732, 734-736, 738, 739, 814.
Lusiadas, Os (vert. L.-A. Duperron de Castera), 677n, 730.
Lusiade, De, van Louis Camoëns (L. Stoppendaal Pieterszoon), 730, 731, 734-739,
814.
Lusiade, La, de Louis Camoëns (V. d'Hermilly-J.-F. de Laharpe), 730, 731-734, 736-739.
Lydende, De, en verheerlykte Heiland (J. Jordaan), 508-518, 593-595, 625.
Maendelyke Uittreksels, of Boekzael der geleerde Werelt, 287, 288, 364n, 381n, 382n.
Maria van Lalain, of de verovering van Doornik (J. Nomsz), 780n.
Marie-Madeleine (J. Desmarets), 532n.
Mauritias (L. van Bos), 802n.
Maurits van Nassau (J. Nomsz), 775-777, 779, 787n, 791-802, 813, 819.
Memorie van het gepasseerde, [...] (J.v. Hoogstraten), 49n, 54-56.
Mengeldichten (A. Hoogvliet), 176, 208n, 209n, 212n, 247n.
Mensch-wordinghe, De (M. de Swaen), (622n.
Messias, Der (Klopstock), 496, 657, 775, 778, 825.
Messias, Der (vert. C. Groeneveld), 775, 778.
Metamorphoses (Ovidius), 68n, 157, 225, 312, 483, 493.
Metamorphoses (vert. Vondel), 312n, 493n.
Monuments de la mythologie et de la poésie des Celtes, et particulièrement des anciens
Scandinaves (P.H. Mallet), 760.
Mort, La, d'Abel (M. Huber), 495, 500-503, 506, zie ook Der Tod Abels.
Moyse sauvé (Saint-Amant), 557n.
Mozaize Historie der Hebreeuwse Kerke (W. Goeree), 228-229, 243-244, 247n, 331n,
336, 461, 466, 645n, 646n, 647n.
Mozes (N. Versteeg), 642-657, 658, 814, 815, 817, 818.
Nagelaten Dichtwerken van S.F. onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium (S.
Feitama), 213, 303n.
Nagelaten Gedichten van Dirk Smits, III en Laetste Deel. Waer by gevoegt is Het Leven
des Dichters (door N. Versteeg), 326n.
Neder-duitsche Digtkonde of Rym-konst (M. de Swaen), 622, 630.
Neederlandsche Histoorien (P.C. Hooft), 675, 702n, 703n, 790n.
Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde, 305n, 323-325.
Nieuwe, De, Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen (J.v.
Gool), 590.
Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, 680.
Nieuwe Zamenspraken der Doden, als mede Verdichtselen en Vertellingen, [...] (D.
Ghys-I. Verburg), 35n, zie ook De Gevallen van Aristonous.
Noah (Bodmer), 496.
Noah, of ondergang der eerste weerelt (Vondel), 751-752, 754.
Notes on the Twelve Books of Paradise Lost (J. Addison), 262n, 263, 266, 267n, 280,
281n, 283, 286, 289, 290.
Notes on the Twelve Books of Paradise Lost (vert. P. le Clercq), 286, 288, 289, 290.
Notes on the Twelve Books of Paradise Lost (vert. Saint-Maur?), 280, 290.
Nouveaux Dialogues des Morts: avec des Contes et Fables: [...] (Fénelon), 36n, zie
ook Les avantures d'Aristonoüs.
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Nouvelles littéraires (Clément), 382, 383, 384.
Nouvelles littéraires, &c. de France (Clément), 383.
Nouvelles littéraires, &c. de France et d'Angleterre (Clément), 383.
Numa Pompilius, second roi de Rome (J.-P.
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Claris de Florian), 776.
Numa Pompilius (vert. J. Nomsz), 776.
Nut, Het, der tegenspoeden, brieven en andere gedichten (L.W.v. Merken), 601-606,
610, 611, 680, 707, 720n, 760-762n.
Ode sur la prise de Namur (Boileau), 679n-680.
Odyssee (Homerus), 7-8, 17, 27, 34, 117, 135-141, 143, 146, 408, 710, 825.
Odyssea, De, van Homerus, in Neêrduits gerymt (K. Droste), 6-8, 117, 118, 119, 133,
135-141, 142, 146, 197.
Odyssée (proza-vert. Mme. Dacier), 137.
Odyssee (vert. G.V.S.), 6-7, zie ook De Dooling van Ulisses.
Odyssee (vert. J.H. Voß), 140, 710n.
Oeffen-Schets over het vereisch der Dichtkunst (L. ten Kate), 312.
Oeuvres, Les, de M. de Voltaire, 309n, 412.
Oldenbarneveld (J. Nomsz), 792-793.
Ondergang, De, der eerste wareld (W. Bilderdijk), 824.
Opera omnia (Coccejus), 152.
Oratio tegen Verres (Cicero), 85n.
Oud, Het, Enkhuizen, in zeven Zangen (A.v.d. Horst), 533, 538, 550.
Oude Hollandsche Geschiedenissen, ofte Corte Rym-Kroniek (K. Wachtendorp), 9n,
719.
Overblyfsels van Geheugchenis [...] (K. Droste), 117n, 118n, 127n, 136n, 137n, zie
ook Verversing van Geheugchenis.
Overeenstemming der vier Euangelisten (L. ten Kate), zie Het Leven van onzen Heiland
Jezus Christus.
Overgebleve Gedichten van Jakob Zeeus, 94n.
Ovidius, P:, Nasoos Feestdagen (A. Hoogvliet), 207n, 225n, 312, zie ook Fasti.
Palestina opgeheldert [...] (A. Reland), 231.
Paradis perdu (Saint-Maur?), 287, 733, zie ook Paradise lost.
Paradis, Le, reconquis, traduit de l'Anglais de Milton [...], 286n.
Paradise lost (Milton), 10n, 234, 261-290, 298n, 312, 318n, 352n, 407, 467, 496, 497,
506, 514n, 562, 564, 566-570, 595, 748-752, 825.
Paradise lost (vert. Von Berge), 261n.
Paradise lost (Latijnse vert. W. Hogg), 261n.
Paradise lost (vert. Paludanus), 261, 266, 289, 352n, 407, 569n, zie ook Het Paradys
verlooren.
Paradise lost (vert. J.H. Reisig), 290.
Paradise lost (vert. Saint-Maur?), 280n, 287, 352, 569n, zie ook Paradis perdu.
Paradise lost (vert. J. van Zanten), 261, 265, 266, 287, 289, 352n, 407, 414, 569n, zie
ook 't Paradys Verlooren.
Paradys, Het, verlooren (Paludanus), 279-(285)-286, zie ook Paradise lost.
Paradys, 't, Verlooren (J.v. Zanten), 265-279, 407, zie ook Paradise lost.
‘Paulinade’ (Antonides), 43, 46, 47, 49, 201.
Paulinade (J.v. Hoogstraten), 47, 63, zie ook De Kruisheld.
Paulus Leven, of XXVII Predikaatsien over 't voornaamste werk van zyn Apostelschap
(J. Brandt), 51, 52, 57n, 59, 61, 63, 69, 73.
Pertharite (Corneille), 310n.
Peter en Pauwels (Vondel), 73-75n, 92.
Petit, Le, Grandisson (A. Berquin), 481.
Pharsalia (Lucanus), 122n.
Poemata omnia (H. de Groot), 102n.
Poésies sacrées (J. Le Franc de Pompignon), 608.
Poëtische Uitbreiding en Bespiegeling over de Euangelische Gelykenis van den Verloren
Zoon (F. de Haes), 393-(394)-404, 406, 407, 462.
Poëzy van Hendrik Snakenburg (door F. de Haes), 393, 461.
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Posthumous Works (J. Pearson), 51n.
Premiere, La, sepmaine (Du Bartas), 748, 752, 755.
Proeve van Bespiegelingen in de Lente (E.M. Engelberts), 552.
Proeve van Nederduitsche Treurspellen getrokken uit Vaderlandsche Gebeurtenissen
(O.Z.v. Haren), 669.
Proeve van Taal- en Dichtkunde (B. Huydecoper), 312.
Proeven van Bybelse Tafereelen (A.v.d. Horst), 539, 560.
Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen (J. Macquet), 232n, 740.
Proeven van Poëtische Mengelstoffen (C. Vlieg), 561.
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Psalmen, De, Davids, Nieuw Berymt (F. Duim), 456.
Pucelle, La (J. Chapelain), 532n.
Recueil des oeuvres du philosophe de Sans-Souci (Frederik II de Grote), 818.
Rerum gestarum libri qui supersunt (Marcellinus), 718n.
Rerum Romanorum ab urbe condita libri (Livius), 369.
Ripperda, of de inneming van Haarlem (J. Nomsz), 780n.
Roomsche Mogentheyd (J. Oudaan), 52n.
Rottestroom, De (D. Smits), 327.
Ruth (P. Moens en A.v. Overstraten), 657n.
Salomon (Vondel), 332-334, 336, 342, 345, 523, 528.
Salomon, Koning van Israël (W.H. Sels), 175, 519-531, 543, 593, 594, 596, 710n.
Schilder-Boeck, Het (C.v. Mander), 590.
Schriftuurlyk Reisboek (H. Bunting), 180n, 190n, zie ook Itinerarium Sacrae Scripturae.
Scilla (L. Rotgans), 227n.
Seasons, The (J. Thomson), 824.
Seconde, La, sepmaine (Du Bartas), 753.
Socrates (J.F. Helmers), 619n, 825.
Songs of Ossian, 825.
Spanjaerdt, De, binnen Rotterdam (A.v.d. Vliet), 601, 697-(698)-706, 757, 816.
Spectator, De, of Verrezene Socrates (P. le Clercq), 263n, 264n, 266, 267, 281n, 288n.
Spectator, The, 262, 263, 266, 288.
Stichtelyke Zinnebeelden, en Bybel-stoffen (G. Klinkhamer), 169, 187.
Strena ad Ordines Frisiae, qua summatim comprehenditur vita Frisonis, Frisiorum
conditoris (Suffridus Petrus), 365n.
Synopsis of kort begrip van de H. Godgeleerdheid (D. Smout), 148.
Synopsis Theologiae (F. Burmannus I), 148, 150n.
Synopsis Theologiae (vert. D. Smout), zie Synopsis of kort begrip van de H.
Godgeleerdheid.
Tableaux de la Penitence (A. Godeau), 98-(100)-101, 107-109, 111-113, 146, 198,
400, 401n.
Tableaux de la Penitence (vert. F.v.H.), 100, zie ook Tafereelen van Boete.
Tael- en Dicht-kundige By-dragen, 382n, 393, 483n, 505.
Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla (H. Tollens), 824.
Tafereelen van Boete (F.v.H.), 100n, 101, zie ook Tableaux de la Penitence.
Telemachus (S. Feitama), 301-(304, 305)-325, 349, 407-408, 413, 415, 421, 424, 427,
428, 436, 572, 695, 707, zie ook Télémaque.
Telemachus, De gevallen van, zie Télémaque (vert. I. Verburg).
Télémacomanie, La (P.V. Faydit), 311n.
Télémaque (Fénelon), 13-22, 24, 26-29, 33-35, 37, 40, 146, 196, 231n, 301-318,
321-323, 350, 360, 378, 407-408, 411, 424, 428, 506, 776.
Télémaque (vert. S. Feitama), 146, zie ook Telemachus.
Télémaque (vert. D. Ghys), 17-33, 41, 42, 146, 196, 411.
Télémaque (Latijnse vert. Heursault), 309n.
Télémaque (vert. B. Neukirch), 309, zie ook Die Begebenheiten des Prinzen von Ithaka.
Télémaque (vert. I. Verburg), 17, 27-(34)-42, 146, 196, 304, 411.
Thébaïde, La, ou Les Frères ennemis (Racine), 265n.
Thébaïde, La (vert. Van Zanten - Van Hoogstraten - De Wit), 265n.
Thebais (Statius), 663n.
Theologiae utriusque compendium cum naturalis tum revelatae (S.v. Til), 152.
Tod, Der, Abels (S. Geßner), 495-501, 505-507, 518, 569, 596, 739, 751-752, 754.
Tod, Der, Abels (vert. E.J.B. Schonck), 507.
Tooneelpoëzy (S. Feitama), 302, 310n.
Tooneelpoëzy (L.W.v. Merken-N.S.v. Winter), 602.
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Traité du poeme épique (R. le Bossu), 97, 134n, 210n.
Uitbreidinge van Salomons Hoogliet, [...] (T.v. Bracht), 212.
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Vaderlandsche Historie (J. Wagenaar), 708, 716, 717n, 719n, 720n, 721n, 759, 786,
787, 816.
Vaderlandsche Letteroefeningen, 551n.
Val, De, van Adam (C. Vlieg), 290, 561-(562)-570, 593, 594, 595.
Van de Oudheyd der Joden tegen Apion (Flavius Josephus), 230.
Verbond, Het, der Genade in III boeken, en Het Lied van Zion in XII zangen (W.H.
Sels), 521n.
Verhandeling over de Heilige ofte Bybelpoëzy (L. Bake), 170.
Verhandeling over de nationaale of vaderlandsche gedichten (O.Z.v. Haren), 660n,
677n, 683, 689, 691, 693, 694.
Verhandeling over den Abraham den Aartsvader [...] (J. Macquet), 232-234, 254, 740,
752.
Verhandeling over het Heldendicht (R. Feith), 234, 822.
Verheerlykte, Het, en vernederde Portugal (F. de Haes), 393, 394n, 399, 735n.
Verloren Zoon (F. de Haes), zie Poëtische Uitbreiding en Bespiegeling over [...] Verloren
Zoon.
Verlost Jeruzalem zie Gerusalemme liberata.
Vertogen over Paradise lost zie Notes on the Twelve Books of Paradise Lost.
Verversing van Geheugchenis (K. Droste), 117, zie ook Overblyfsels van Geheugchenis.
Vervolg der Mengeldichten (A. Hoogvliet), 210.
Vruchten der Dichtlievenheid (A.v.d. Vliet), 698, 702n, 706.
Vryheid, De (M.G.v.d. Werken), 481-482n.
Waare, De, Held, Lierdicht aan jufvrouw Lukretia Wilhelmina van Merken [...] (W.
Ockers?), 617-620.
Warenar (P.C. Hooft), 622n.
Wilhem de Derde (L. Rotgans), 60, 61, 64, 72, 148, 247, 254n, 255, 408, 479, 488,
491n, 493, 595, 708.
Willem de Eerste (J. Nomsz), 775, 777, 778, 779, 780-791, 792, 796, 797, 799, 801,
802, 816-819.
Willem de Eerste, Prins van Oranje (O.Z.v. Haren), 669.
Willem de IV. (M.G.v.d. Werken), 479-(482)-494, 592, 595, 596, 601, 708, 820.
Wolf, De, in 't schaepsvel (J. Zeeus), 94.
Ystroom, De (Antinodes), 53.
Zaïre (Voltaire), 171-173, 414, 456n.
Zaïre (vert. G. Klinkhamer), 171-173, 185, 187, 195, 414, 416, 456n.
Zaïre, Bekeerde Turkinne (F. Duim), 456n.
Zedelijke Uitspanningen (W.H. Sels), 521.
Zegepralende liefde (N. Versteeg), 642.
Zijdebalen (A. Hoogvliet), 210.
Zoografia (J. Lagendaal, op naam van ‘Prodesse Canendo’), 571, 581-591, 592, 813,
814, 821n.
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