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IDOLEN IN DE ACHTTIENDE EEUW 

LlA VAN G E M E R T 

Echte helden zie je zelden 
Idolen in het Nederlandse epos 

Lia vanGcmcrt ishooglcraar HiiCorLschcNcdcrlandic Icctcrkuntlcnj i jooaandc Unlvcrsitcit Ucrccht. Zij pu-
blicccrdc over vcrschillcndc vrocgmodcrnc liccrairc genres: drama, cmblcmatick. lyrick, epos en roman. Zc was 
rcdacrcur van Mtl en vmdcT lauwcjitiaiu. Sihnjvcnde vtouwen uit dc vrocgmodemc njd 1550-1850 (Amsccrdam, AUP, 1997) 
en bezotgdc o.m. uitgavcn van Van Bcvcrwijcks Sciint der Qtiondhtid en Hoofts Grcinldn. MomcnrccI doet zij 
ondcrzock naar dc vrocgmodcrnc NcdcrLindsc roman en vvcrkt zij aan dc cducaricvc website www.Iiccratuur-
gcschicdcnis.nl. 

Bent u cen held? Bezockers van de tcntoonstelling Made in Belgium (Brussel 2005)' moesten 
onvcrwacht over die vraag bij hun gcwetcn tc radc gaan. Stcl u voot: een gang van pakweg 
vijf meter breed met aan wecrszijden manshoge rood-zilveren kruisridderschilden en aan 
hec eind, op ongcvcer vijfticn meter, cen hoge vitrine met het zwaard van Godfried van 
Bouillon. U moet door dc gang naar het zwaard toe - een andere weg is er niet - en plotse-
ling klinkt hot doordringendc gcstamp van marcherendc soldaten. Het effect is onont-
koombaar; het is 1099 en u bent ccn strijder op weg naar Jeruzalem. N u gaat het om trouw 
aan uw ideaal, om mocd, krachc en slimheid in het lijf-aan-lijfgevecht met de Saracencn. De 
zcvenriendc-ecuwsc auteur Lambert van Bos beschreef zo'n tafereel in zijn epos Mauritias 
(1646), over de slag bij Nieuwpoort in 1600: 

D.iar vocht men hant aan hanc, en scttc voce aan vocccn. 
Daar was clck indc wccr, syn schcnnclusr tc boctcn, 
Daar wicrt het droogc sane gcmcsc met mcnschcn blocc, 
Dc luchc met roock vcrvult en blixcmcndc gloct. [Ui, 354) 

De dood dreigt, maar u marchecrt verder want in de verte gaat aanvoerder Godfried van 
Bouillon met hoog gehevcn zwaard bczielend voorop, in vast vertrouwen op Gods hulp. 

Echtc hcldcn boczemen onczag in: zij legitimercn een bepaalde maatschappelijke moraal 
en belichamen de mccafysische instantie die de gemcenschap haar coherentie (terug)gecft.' 
Het epos is al sinds de oudhcid het literaire genre bij uitstek om helden uit te beelden; ook 
in de vrocgmodernc tijd, tocn Icidinggcvende kwalitciten en moteel gezag nauw verbon-
dcn bcgrippen waren, was het populair. Hier kon een auteur zijn/haar ideeen necrzetten 
over ccn moreel zuivcr Iciderschap dac zich in moeilijkc situaties wist te bewijzen. 

Omdat hec genre tcvcns dc top van de literaire hierarchic vormde, stelde het hoge ar-
risrickc ciscn aan dc auteurs. Torquaco Tasso, auteur van hec bekendste epos over Godfried 
van Bouillon, Genualcmme liberaia (1575, gedrukt 1581), oogstte lof maar ook kritick voot zijn 

I De ccnroonstclling luistcrdc hec 175-jarig bcstaan van Bcigic op. 
1 Dczc omschrijving ontleen ik aan Bart Keunen, 'Kicinc gcnealogic van dc cthischc bcptocnng. Delcuzc. Bachtm en 

de geschicdenis van dc roman'. Spit;yclderL(ttercn 45-3 (1003) 295-317,301. 
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verecuwiging van de strijd tussen de kruisriddcrs en dc Saracencn.' Geprikkeld kwam hij 
met een revisic, Gcrusalcmmc conquutata (1593), die echtcr algcmeen als verslechtering werd 
beoordeeld. Tasso, tochaljaren ten prooi aan psychischc instabiliceit, ervoer dit als de dcfi-
nirieve nederlaag voot zijn kunstcnaarschap. 

Aanvankelijk waren ook de vroegmoderne Nederlandse auteuts schroomvallig. Vanaf 
1550 verschencn cr, eersc in hec Zuidcn, wcl vertalingcn van Homerus' llioj en Odyssct, Vcr-
gilius' Ameis en Lucanus' Plmrsfllia, maar niet de gcringste zcventiendc-eeuwcrs als Tessel-
schade Rocmcr Visscher en Joost van den Vondcl weigcrden hun bewcrkingen van bijvoor-
bccld Tasso's Gerusalcmme libcrata tc publiccren en pas in 1646 kwam er met Lambert van Bos' 
Maunrios en Bdgias oorspronkclijk Ncdcrlands werk uit. Ook Vondel, die zich tevreden had 
gesteld met de ctagcdie, schrecftoch nog ccn epos:Joannc5(icBocyczaiit( 1662). Niec dac er he-
lemaalgccn heldcndichten verschencn. Inzijnoverzichtstudie Kalllopi:lndcNcticrlandcn telde 
W.A.P. Smit 20 voomamelijk Noord-Ncdcrlandsc titels tusscn 1550 en 1700 en tot 178c 
kwamen er nog cens 45 bij. Dit grociendc zelfvcrtrouwcn na 1700 toont de cerzucht bij de 
achtticnde-ccuwse schrijvcrs zoals Marlccn de Vries die beschreven hccft.' 

Wie voldeden volgens de Nederlandse auteurs aan dc heldcnstacus? Naar vrocgmodcrnc 
epischc gewoontc selectccrden zc gcslaagdc figuren uit de bijbclse en nationale geschiedenis, 
die zc doorgaans als uiczondcrlijk dcugdzaam karaktcrisccrden. Uit het Oudc Testament wa
ren dat bijvoorbeeld Abraham, Joseph, Debora, Ruth, David en Eschct, uit hec Nieuwe Testa
ment Christus, vcrschillcndc aposcelen en Johannes dc Dopcr. Uit de nationale geschicdenis 
waren dc vrijhcidsstrijders populair, met name het Oranje-gcslacht; soms greep men terug 
naar de tijd van Claudius Civilis. De epischc held is een krachtige leider met ccn fiindamente-
le taak voor het openbaar belang. Dat vetklaart waarom wcinig Ncdetlandsc vrouwen deze rol 
konden vcrvullen. Vorstinnen kendc de Nederlandse Rcpublick nog niet en hoe doortastend 
Trijn van Leemput of Kenau Simonsdochtcr Hasselacr op cnsismomcntcn in de Tachtigjarige 
oorlog hec heft ook in handen haddcn gcnomcn, hun opcrcdcn was ccn incident dac hen niet 
boven dehuisvrouwcnstatus uictildc.' Dc bijbcl bood hier mcer mogelijkhcden: Debora, Ruth 
en Esther wetdcn door dc achtticnde-ccuwse Anna van der Horst, Pcrronella Moens en Adri-
ana van Overstratcn gekozen tusscn 1764 en 1790. Opmcrkelijk laat dus en enkcl door schrijf-
stcrs. Hun tekcning van dc heldinnen is evencens veclzeggend: voor alles zijn het scercotiepe 
ideale vrouwen, dcugdzaam en dienstbaar, ook in hun scrijdbare, publiekc rol. Het epos lijkt 
dus, zoals zovccl teksttypen, een gcgaidad genre, waarin culturele gedragspatroncn woidcn 
opgcvoerd als vanzelfsprckendc scksegcbondcn identiteitcn voor mannen en vrouwen. 

3 De mcnmgcn zijn nog steeds vcrdccld. Frans van Dooren oordcclr in zijn vertahng Torquato Tasso, Jfriufllcm bcvnjd 
(Amsterdam 2003] positier(7-19); W.A.P. Smit is veel kricischer (Kalliope 111 dc Ncdcdandcu. Her Rciiaulartciitucfi-Ucujicun-
schccpol van 15501011S50,1 Prolegomena; Opkoincnil [ij(l55o-i70o)(A5Scn 1975] 66-71). 

4 Smit concentrecrdc zich voomamelijk op de Noordelijkc Ncderlanden. Dc [clUng bccrcft het toual van vertalingcn 
en oorspronkclijkc wcrkcn; zic dc ovcrzichtcn in Smii, Kulliopc I, 769-775 en Kaiiiope II (Hoojwatci (Groningen 1983] 
827-837. De rwijfclgevallcn, zoals Vondels Vcrovcnng van Grol, zijn hier niet mccgetekend. Een voorgcnomcn dcrdc 
dccl, over dc pcnodc van "Ebcn vcrvlociing' tussen 1780 en 1850, hceftSmit niet mccr vollooid (zie Kalliope l,xiii; II, 
xvii). Een overzicht van dc Noord-Ncdcrlandsc bijbclse cpcn die tusscn 1662 en [723 verschencn, gccft ook H.iM.J. 
van Galen. Dcgwic b\ihchc f^cdtchtcn van Joan dc Hacs {i6Syi7Z}} [Leiden 1970), Marlccn de Vrics, 'Over cerzucht en on-
stcrfelijkhcid in dc achtticnde-ccuwse literaire gcnootschappen. Dichten voor dc ceuwighcid*. Lltcratuur 12-3 [1995) 
142-149. 

5 In het grootschalige vcthaalkader vm ccn epos was het dus hoogstcns gcschikt voor een episode. Het kon bijvoor
beeld wcl in cen dcugdcncitalogus of in ccn tragcdle beschreven worden. Zo komt Van Leemput voor in V.-in Bcvcr
wijcks Wnienicntlievt dcs vroiiwdictni^gcilaciits (1639] en hccft Hassclaar ccn hoofdrol in Dc Lannoy's Dc hclc^cnt\g van Hacr-
l[ni(i77o). 

http://www.Iiccratuurgcschicdcnis.nl
http://www.Iiccratuurgcschicdcnis.nl
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In hoevcrre^ciidcriiy het genre bchecrst, zal verder ondcrzock mocten uitwijzen. In dit ar-
cikel wordt die vraag gekoppeld aan een ondcrzock naar de maatschappelijke normering die 
in het vrocgmodernc Noord-Ncdcrlandsc epos gcptopagcerd werd. Mijn voornaamste 
waarnemingspunt is het imago van dc held, zoals dat blijkc uit zijn zelfp)resenratic, zijn re-
latie tot de overigc personages en de ingrcpen van de auteur als regisseur van de rekst. Als 
maceriaal diencn cwcc zevcncicndc-ceuwsc en twee achtticnde-ccuwse epen: Lambert van 
Bos' Mauritiai(i646], Vondclsjoaiiritsdebocigczaiit(i662), Lucrctiavan Merkens David(i767)en 
Pcrronella Moens' Hugo dc Groot (1790). Dc zeventicnde-ceuwse epen zijn elk de eerste oor
spronkclijk Nederlandse in dc traditic die zc vettcgenwoordigen, rcsp. het lucaansc en het 
vergiliaansc epos. Ook dc rwee uit dc achtcicndc ceuw horcn elk bij een van die tradicics; 
Van Mcrken zocht haar inspiratic duidclijk in Vondels Joanncjde bocr^czant, Moens' werkte 
zclfstandig maar is als type auteur goed vergelijkbaar met Van Bos; haar epen stammen net 
als David uit dc lacc achtticndc ccuw. Dc keuze viel op Hn,go dc Groot omdat ook hier, net als 
in Maiiririai, stadhouder Maurits optrccdt. Vooraf gaar een korre typering van het vrocgmo
dcrnc epos in dc Rcpublick." 

Signalement van het Noord-Nederlandse epos 
Het vrocgmodernc Noord-Ncdcrlandsc epos imiteert in veel opzichten het genre uit de 
oudhcid. Het neemt het ccntralc srrijdmotief over en handhaaft de twee belangrijkste tra-
dities: de vergiliaansc en de lucaansc.' Het voornaamste ondcrscheid tussen die twee is dc ba-
lans tusscn 'Dichtung' en 'Wahrhcit'. Bij het vergiliaansc type, genoemd naar de auteur van 
de Aencis en in poctische voorschriften stcrk bepaald door Aristoteles' Poctica, wordt een aan 
dc wcrkelijkheid ontlccndc vcrhaalkern voorzien van talrijke fictionele toevoegingen, maar 
in een zodanige samcnhang dat het waarschijnlijkheidsgcvocl van het publiek geen gcweld 
aangedaan wordt. Het verhaal moec cen duidelijke rode draad hcbben, die rechtscreeks tc 
verbinden is met alle cpisoden, en het gehcel moet ccn ecuwige, universele waarheid uit-
drukken. De naamgcver van het andere type, dc Romein Lucanus (39-65 n. Chr.), koos in zijn 
(onvoltooide) Pliarsalia een kroniekachtige structuur om zijn thcma, de Romcinse burger-
oorlog die Caesar her keizerschap opleverde, vorm te gcven.' Lucanus blecf dus dichtcr bij de 
historische fciten. Bovendien nam hij hcrhaaldelijk zelf het wootd, harrstochtelijk klagend 
over dc teloorgang van dc rcpublikeinse vrijheid. De emoties en dc Icring versierden hier de 
wcrkelijkheid in dc ogen van dc zesticnde-eeuwse theoreticus Scaliger, die dit cposrype be-
krachcigdc. Scaliger zag aangename Icring als het voornaamste doel van literatuur en legdc 
minder nadruk op dc vcrhaallijn ten laveure van de cchische normen die via dc stof gcpro-
pageerd konden worden. Vooral de morcle kwaliteitcn van de personages waren daarbij van 
belang. De persoon van dc held kreeg in beide typen epen veel aandacht; de vcrschillcn zit-
rcn in de vcrhaalmatige, gcdetailleerdc vcrhaalscructuur van dc vergiliaansc epen tegenover 
dc emorionelcre bclichcing van op zichzclf vaak kort gehouden feiten in de lucaansc. Maar 
dc kadcrs waren tamclijk ruim en elke auteur kon cigen accenten leggen, zoals zal blijken. 

6 Dc basis voor dit artikel vormt mijn lezing Eclitt liddcn zicjt uldcn. Ovcn'cg\nQcn bij het Nederlandse epos, voot het Collo
quium Mijiiikitlryeii en ontdekkiiyjen in dc Renausniice, Univcrsitcit Utrecht, 15 dccembcr 2000. 

7 Voor algcmcne informaric over het (Noord-lNcdcrlandsc epos zic vooral Smit. Kalliope I en II en dc teacncs daarop 
van .Marijkc Spies, 'Het epos in dc i7e ceuw in Ncdcrlandr ccn literatuurhistorisch problccm', Spckiator j-y [1977-
1978) 349-411; 7-9/lo[i977-l97S) 561-594 en ).|.V.M. de Vet, 'Smics Kalliope voortgezet: het Nederlandse epos uit de 
iSeccuwin kaart',Spck[ator 15-3 [1985-1986) 201-213. Dc komisch-burleskcepcn laat ik buiten beschouwing. 

8 Dccigenlijke titcl van Lucanus* epos luiddc: De telle civlli Ronuinonim(Smit, Kalliope I, 334). 
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In dc Rcpublick had het vergiliaansc epos getalsmatig dc overhand, niet alleen omdat het 
het mccst vcrtaald en bewcrkt werd, maar ook omdat het behalve aan wcrcldse ook ruimtc 
bood aan bijbelsc ondcrwcrpcn. In dc zevcnticndc ccuw werdcn literaire bijbclbewerkin-
gcn doorgaans kritisch ontvangen en de aanvankelijkc rcactics op VondelsJoamiC5 dc Bocyc-
zant (1662) waren even zuinig. Zo bekrinseerde Vondels biograaf Brandt dc roomsc inslag en 
de toevoegingen aan dc evangelischc stof. Pas in 1696 vcrschcen ccn herdruk. In de acht
cicndc ceuw werd dejoannes het grotc voorbeeld voor veel nieuwe bijbclse epen, waarbij de 
auteurs vaak vrijcr omsprongcn met de bijbelstof en de algemcnc epischc convcnties. Van 
Merkens David (1767) is hier een gocd voorbeeld van: deze tekst toont zowel bcwondering 
voor Vondcl als zclfbewustc cigen omgang met hec genre. David had onmiddcUijk succes: al 
in 1768 verscheen ccn rwecdc druk.' 

De literatuuthistoricus Smit Icgde in zijn al genoemde magistralc overzicht Kalliope in dc 
Nedcrlandcn het primaat bij de vergiliaansc epen, maar Marijke Spies hccft er terecht op ge-
wezen dat deze opvatting niet houdbaar is: ook de lucaansc traditie was in Nederland in 
zwang.'° Van Bos' Mauritias en hdgios, in 1646 in c6n band gcpublicccrd, gelden hier als dc 
cersce oorspronkclijkc Noord-Nederlandse produccen. In 1647 vcrschijnen ze opnieuw, 
met gewijzigd voorwcrk, in het Triodort ofDryliiig van Hcldciidichrcn. Al in 1648 volgt Van Bos' 
dcrdc cigen epos, Batavias, maar kennelijkvond zijn fascinarietoch niet veel wcerklank want 
dc bundels worden niet (mccr) herdrukc en er wordt door tijdgcnotcn ook zelden aan gere-
ferccrd. Laat in de achtticndc ceuw had het genre Moens - die nee als Van Bos cen groor 
ocuvre schrccf, verdceld over allerlei genres - evencens cen kortc pcriode in zijn greep. Voor 
Hu^odc Groot {1790) verscheen in 1786 Either, een co-productic met Adriana van Overstraten, 
endaama op cigen kracht Ruth (1790), De,gcbroedersDe Wicten(i79L, hetdruk 1792] cnjoliaiivan 
Oldcnbamcveld (1792). De populariteit valt hier moeilijk tc mcten omdat de epen onderdecl 
zijn van Moens'jarcnlangc gestagc publicaticstroom." 

In de analyse vergelijk ik steeds per traditie cen zeventicnde-ecuws met ccn achttiende-
ceuws epos. Dc nadruk valt daarbij als gezcgd op het imago van de held als middel om de 
maatschappelijke normering op het spoor tc komcn. Voor zover relevant worden convcn
ties van dc literaire epiek meegewogcn. 

Vergiliaanse helden 
De twee teksten met vergiliaanse, in dir geval bijbelsc, helden horcn tot dc bekendste uit het 

genre." Vondels Joannes de bocigaant (1662) handelt over de geschicdenis van boeteprcdiker 

9 Dc eerste opiagc was nazes maandcnal bljna uitverkochtidctwcedc druk. van foutjcsgezuivcrd, werdgciliustrccrd. 
Over de mocizame relatic tusscn Van Mcrken en uitgcvcr Mcijer zic Marlccn de Vrics, 'Uitgcgeven...cn uitgcbuit. 
Over achtticndc-ccuwsc bcstsciletautcuts, licgcndc uitgcvcrs, stickemc privileges en het gedccid auicurschap', Dc 
Atlirnende Eeuw 37-1 (zejos) 36-52, m.n. 41-43, 

10 Spies, 'Het epos in dc 17c ceuw in Nederland'. 

11 De Groors geschiedenis komt vakcr voor in Moens' wcrk, bijvoorbeeld in De ieer^me Praut-al (1792), in AanJciibur^ 
(1817), m Ta/ereelen uitdcNcdeTlandschejcschiedcnii, dicluerlijkjejclieut voordejeu^d (1823) en in 'Mijn bezoekop Loevcstcin' 
(1841). 2ic Ans |.Vcltman-van den Bos, PerToneliaWoeiu( 1762-1843]. De Vricndin van 'r Vaderlaiid [Nijmegen 1999) 17Z, 102 
en Mickc B. Smits-Vcldt, 'Maria van Reigcrsbcrch: de canoniscring van ccn vadcrlandse echtgcnorc", Nederlandse ler-
rerkunde2-3 (1997) 271-291, 29001 50. Voor een publ icitairovcrzicllr zic Vcltman-van den Bos, Perronclio Moens, 444-471, 

12 Ikgebruiktc dc uitgavcn:). van den Vondel.joannesdcboeycziiiit. Hc^Tcpcn inztj boccken, J.F,M. Stcrck c.a. [cd.], De wcrkcn 
van Uondel. (...) (Amsterdam 1927-1937] IX, 673-793; L.W. van .Mcrkcn. David In nvaaijboeken [Amsterdam 1768', privii-
cx). In de spelling van de namen volg ik dc auteurs; tcnzij anders aangcgcvcn bctrcfTcn dtaten cposbock en vcrsrcgcls 
bij Vondcl, cposbock en paginanummers bij Van Mcrken. Over dczc epen zie: Smit, Kalliope 1,637-^87 en U, 601-610; 
G.C- dc Waard, 'Over calvinistisch-bijbels epos als gcnrc-aandulding. Kririschc aanrckeningen bij ccn disscrtaric'. 
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]o(h)anncs dc Dopcr. Hij spoort de joden aan toe inkeer van hun zonden en doopt ze in de 

Jordaan, in afwachting van dc komst van Christus. Nadat hij ook Hem gedoopt hccft, wordt 

de boetgczant ondcrworpen aan allerlei beprocvingen, die hij allemaai weerstaat. Zelfs na 

zijn arrestatic door koning Herodes volhardt hij in zijn rocping. Dat betaalt hij met zijn le-

ven als Herodes' stiefdochter zijn hoofd afhakt. Maar er is hoop: Christus Icidt Joannes naar 

hec voorgcborgcc en voocspclt hem de vcrlossing van de mensheid. In deze helletocht en 

velc andere seines wemelt het van de coespelingcn op Vergilius' Aeneis; Vondel miktc op cen 

aemulatie van zijn model." 

Van Merkens relaas over Davids weg naar het koningschap ademt een Vondeliaanse sfecr. 

Op basis van de bijbclboeken i en z Samuel doet zc verslag van de talloze rampen die David 

het hoofd moet bicden tusscn zijn zalving door de profeer Samuel en zijn kroning." Hij ver-

zeilt in cen strijd met zijn vorst Saul, waarin zijn beste vxiend Jonathan, Sauls zoon, sterft en 

zijn vrouw Michol door haar vadcr Saiil aan ccn andcr uitgehuwclijkt wordt. Davids ver

trouwen in God is echtcr onaanrasrbaar. 

Dc vergiliaatrse lijn volgend willcn de auteurs een universele waarheid onderscrepen, de 

betckcnis van de christelijkc heilsgeschiedenis. Vondel stelt: 

(...) God he t h o o g h vemt:crt , hec lacgh zo h o o g h vcthcft. 

Laat kiczcn, wicn he t lust , het cclsc ui t allc scofFcn: 

Wic kicst wat God vcrkicst, hecft best het wit gccrofTcn [I, vs. 39-42] 

en Van Mcrken: 

H e m die o p God vcr t rouwt , is 't hoogs t gc luk bcschoorcn: 

Zyn zorg, zyn tocvcrzichc, zync onbcpaa ldc m a g t 

Vcrstcrkt he t ncd t ig har t en gccft in zwakhc id kracht . (1, 1) 

De twee helden krijgen nadrukkelijk de rol van Gods uitverkorcnen, wier leven van hoger-

hand wordt ingezct in dc strijd tcgen het kwaad. Hun uitctlijk wcerspicgelt die taak: Joan

nes hecft 'cen Engcls aenschijn' (I, 490-491) en bij David scraalt 'een overniigend licht,/ let 

mcer dan mcnschlyks, [...] van' t achtbaar aangczicht' (V, 134). Maar er zijn ook verschillen 

in uicbcelding, die voortvloeicn uit Vondels betogendc tegenover Van Merkens vertellende 

structuur. Dc inzet (propositio) gceft daarvan al een voorproe^e. Vondel opent: 

Hec lusc mc door den zoon van pticstcr Zacharias, 
Den strcngcn boccgczanc, dc hcirbacn voor Mcssias, 
Acrtspricstcr, koning en wacrachtigcn pcofcct, 

Spuyel dcr Lecreren 16 [ 1974) 42-54: Van Galen, Dc^iote bijbclse^cdicliten; Lia van Gcmcrt, 'Vcrtczicndc hcldcn. Visualiteit 

in het Nederlandse epos'. Marc van Vaeck c.a.. Dc itccn van Alaato. Literaruur en vuuelc ciilcuur in de Ncderlanden. Opstellen voor 

pro/.dr. KarclPortenlQn(...](Lcuvcn 2003] 387-403; idem, 'Een rotsvast vertrouwen. Lucrctiavan Mcrkcn over dc natuur', 

Litcranilir 21-7 [2004) 35-37 en dc daar opgcgevcn literatuur. 

13 Zic S.]. Prctorius, Diestryd tussen heincl en hel. 'n ?oging tot 'n verklann,g van Vondel ic christelike cposjoanncs dc Bocyczfliit [Pretoria 

1972); idem, 'Joannes de Boeigczflnt as allcgorischc wcrk'; H. Vckeman en H. UEfclcn [cd.),Jec:r kehr" ich an den Rhcin. Een op-

itcllcnbundel bij Vondels 400jte verjaard^g. (Koln 1987) 230-244 en Maximilianus O.F.M. Cap., 'Vergilius en Joannes dc boeye-

2nnt', l/ondelsiudics. LC. Michels cd. (Terheijdcn 1968) 3-88. Ovcrigcns vcrwces Vondel o.m. ook naar de Genualcmmc li-

bcratfl; ccn korr bronncnovcrzichc gccft Smit, Kalliope 1, 66$-666. 

14 Het prcciczebijbclgcdcclcclooptvan 1 Samuel 16 tot 2 Samuel 2:16. Een van dc tocspclingcn op Joannes de Boetgczant 

is: 'Wic dacht de Hoop dcs Volks in ccn spelonk te groetenl'(Vondcl I, 147, 192, 252: Van Mcrken IV, 108). Ook Gys-

bre^ht van Aenutel wordt geimitcctd, bijvoorbeeld bij dc bcschrijving van de pricstermoord in Nob (bock IV], naar het 

bodebcricht uit het vijfdc bedrijf, zie Smit, Kalliope II, 6iz. 
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Tc baencn, o m dc smcc van Adams appclbccc. 

In 'c paradijs bchaclt , cc wasschcn u i t dc ziclcn, 

Die voor Gods hci l igh Lam boccvacrdich ncdcrknie:li:n (1, 1-6) 

en Van Mcrkcn stelt daartcgenover: 

Ik zing den Hccdcr, die, cot Isrels Ryksgcbicd 
Op Gods bevel gczalfd, dc kuddc en kooi vcrlict; 
Den Filistyn vcrslocg; het Erfland acm deed halcn; 
Voor Sauls bittren haat als balling om mocsc dwaalcn. 
En op den croon scccg, na den val van dicn ciran; 
Held David, Jesses zoon, den vriend van Jonachan. (1, 1] 

Vondel kondigt, naar algcmeen episch gebruik, zijn thcma en petsonages indirect aan: de 
rol van Joannes en Christus in de heilsgeschiedenis. Van Mcrken is explicictcr: zc var het 
hcle verhaal al samen en noemt een aantal personages bij naam. 

Vondels zes boeken vcrtegcnwoordigen stadia in Joannes' geschiedenis: de bcvesriging van 
de toeping, dc prediking, dc doop van Chriscus, de gevangcnncming, dc dood en dc voorspcl-
ling van dc vcrlossmg. Indie becoog worden dc absaacte machten van gocd en kwaad op tamelij k 
statische wijze gepersonifieerd. Joannes, Christus, Lucifer en Herodes zijn vooral symbolen. 
Joannes trccdr in alle bockcn op en onderscheidt zich als leider in zijn lol als vrome, vastbera-
den en moedige aankondiger van Christus; zijn strijd is ccn morcle. Zijn taak isoleert hem en 
voor zover hij contactcn heeft, staan zc in dienst van de hogctc bcdoclingen van zijn leidetschap. 

David bicdc Saul dc slip aan die 
hij van zijn mancel hecft gcsnc-

dcn. Gravurc u i t dc cwccdc d r u k 

van David (1758]. 
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Bij Van Mcrken gcen becoog, maar ccn vlociend, narratiefkader met als rode draad het po-
siticspcl tussen David en Saiil. Dc groep personages die al aan het begin wordt neetgczec moet 
steeds partij kiezen in de wissclende (oorlogs)omstandigheden. Deze personages zij n gcen sym
bolen maar individucn. David krijgcde meesce aandacht, maar is wel nadrukkelijk lid van een 
hcle gemcenschap, die aanvankelijk zowel zijn eigen als SaLils kringen omvac. En hocwcl hij 
sceeds gcisolccrdcr raakt, behcersc David met set een Godsvertrouwen alleangsr, woede en wan-
hoop, immcr strevend naar een verdraagzame oplossing voor de hcle bevolking. Hij onder
scheidt zich als dc socialc, rechtvaardige en verdraagzame leider die alleen in nood gcweld ge
bruikt. Latcn Joannes en David zich dus kennen als vroom, mocdig en onbaatzuchtig, toch 
is die imago wac problcmacisch voor David. Het lijkt mij dat Van Mcrken haar epos beein-
digde bij de kroning om de compromittcrende kwcsrics rond Uria-Batseba en de executie van 
Saiils nagcslacht tc onrwijkcn. Dc enkclc complicatie die zich al voordeed in de aanloop naar 
het koningschap, masscerde Van Mcrkcn eerst weg om haar vervolgens te vcrdoezelen. Dat 
David Abigacl als vrouw neemc en ontrouw is aan Michol, doet zc af met een beroep op de 
omstandighcdcn: Michol is immers inrussen door Saiil aan Palchiel gegevcn (VII, 224-225). 
En hocwel David tegcn Saiils 'oncroving' protcsccert met het argument dat hijzelf nog in le
ven is en dus als Michols echcgenoot geldt (V, 152), vecht Van Mcrkcn de bijbclse polygamic 
verder nier aan: noch Michol, noch Abigacl prorestccrt tcgen Davidstwcevoudigehuwelijksbed 
en bij dicns kroning toont hij 'zyn Vorstinnen' aan hofen volk(XII, 395).'' 

De nobcle inborst van dc hcldcn wordt in beide epen door de overigc personages be-
vescigd, zowel door dc 'goeden' als de 'kwaden'. Bij Vondcl draait het vootal om dc met (vet-
zonnen) details zwaar aangezctte ovcrecnkomsc tussen Chriscus en Joannes enerzijds" en 
het contrast tussen Lucifer, Herodes, zijn gezin en Joannes andcrzijds. De beeldvorming 
over goed en kwaad isabsoluut en wordt ondersteund doot ccn uicgebteide natuurmctafo-
rick over licht versus duistetnis en tuin/Eden versus woestijn/dorrc wildernis, waarbij de 
bctckenisvelden ook voor hun rcgendeel kunnen staan, Zo bereidt Joannes als 'woestynier' 
dc weg naar Eden, en wanen Herodes en dc zijncn het hofvan Macherunte in een Eden her-
schapcn cc hcbben." 

Tegenover statische persoonlijkhedcn bij Vondcl staan mcer genuancecrdc bij Van Mcr
kcn. Zij laat veel meet 'bcleving' zien, zoals angst, (wan)hoop, verdriet en woede. Ook de 
tegenstcUing cussen goed en kwaad - hier evencens doorwcrkend in overvloedige nacuur-
metaforiek" - krijgr mcer schakcringen: een aantal personages ervaart die ketuc in zichzclf, 
zoals bij David al blcck. Vooral Saiil is aan vcrschillcndc stemmingen ten prooi. Zijn onge-
necslijke achterdocht en wiocgcnde angst worden soms even ingedamd, maar gaan steeds 

15 Davids integriteit werd in dc zevcnticndc en achtticndc ccuw vakcr bctwijfcld. Vondcl achctc hem 'aen twee lasccr-
scuckcn schuldigh' Qoannci de Boeyczant IV, 379] en stelde in Gebrocders met name via Rispe en Michol zijn mindcrc re-
putatic aan 6c ordc [zic F.W. Korsten, 'Lcgicimatic, allianncs, naticvorming en manncnlicfdc: dc rerorischc wcrking 
van vcchalcn en argumcntcn in Joost van den Vondels Gebroeden', TNTl 118-1 (2002) 73-92). Na de tweede druk van 
David verscheen in 1769 hec anoniemc pamfler Dc waare Held, Lierdiclu aanju/Jrouiv Van Mcrken, waarin bcroogd wordr dar 
ccn heldendicht over ccn blocddorsrige, overspeligc en eedbrcukige schurk als David onzinnig was. Dc aurcur was 
mogclijk de jonge Amsterdammer Willcm Oekcrsc, zie Smir, Kalliope II, 617-620. 

16 Smit (Kalliope 1,673-687} mccnt dat Christus dc wctkclijkc hoofdpersoon is, maar m.i. is dat Joannes: Christus' daden 
wofden steeds ingcgcvcn door dc positic van de boctgerzant, bijvootbccld bij de doop en bij het picidooi voot Joan
nes nadicns gevangcnncming. Zie ook Prctorius, Diestrydmssenhemclcnliel, 38-51 en idem,'Joanna deBoeyczunt as allc
gorischc werk', 232. 

17 Over dc bccldspraak in dc twee teksten zie ook Van Gemett, 'Vcrrcziendc hcldcn'. 

18 Zic Van Gcmcrt, 'Een rocsvasc vcrrrouwen'. 
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meet over in destructieve haat. Gezalfde en vorst staan dus samen in het brandpunt van hec 
verhaal. Dat David niet alleen de feitelijke maat ook dc morcle winnaar wordt, komt door 
zijn Godsvertrouwen. Hoe vcr Saiil van hec rechcc pas is afgcraakt blijkt uit zijn bezoek aan 
cen toverkol, dat zijn definiticve ondcrgang inluidt. Deze 'Boschwaarzeggcrin' (o.m. IX, 
347) is een incident in het verhaal en dc duistcre machten die zij vcrrcgenwoordigr worden 
tet plekke ovetwonnen door Samuels voorspcliing. Dc cchce kwadc genius is Saiils sluwc 
veldhcer Doeg, 'die geen vroomheid kan gehengcn' en 'wrccd' en 'oncmenschc' zijn elite-
Cfocpen (het 'vloekrot') aanvoert." Hij vormt een fel contrast met Davids sceun en toevcrlaat, 
de 'wakkre' Jonathan, Sauls zoon (1,5). Loyaal gccft Jonathan zijn crfirccht en zelfs zijn leven 
op, een bcvesriging van Davids socialc Iciderschap. De bijzonderc, gevoclvoUe zielsverbin-
tenis tussen David en Jonachan (i Sam. 18:1-2) wordt door Van Mcrkcn achtcicndc-eeuws 
ingekleutd als de band van twee zuivcre zielen die cen kalmercnde Icvcnsblijdschap onder-
houden (o.m. II, 52), waarmee de homo-erotischc implicaties omgcsmeed worden toe een 
hoog ideaal: 'Dc vriendschap, die ons hart onschcidbaar c' saamcnbond,/ Die tecdre vriend-
schap, zo onwankclbaar gegrond,/ Verlccnde my mcer zoecs dan ooit de min dcr Vtouwen', 
rouwt David na Jonathans dood (XII, 389). Decnigediehcmkan troosren is Michol, "tvoor-
werp van zyn eerste en tcerstc min' (XII, 393). 

Met bctrekking rot de uitbeelding van dc held is ook van belang of en hoe dc auteurs hun 
eigen stem licrcn horen. Volgens dc eposconventics'" kan dat op twee manieren: dc auteur 
kan persoonlijk het woord nemen of via dc muzc Kalliope sprekcn. Vondel is terughou-
dend. Hij maakt in de chrisrelijke context van de muzc een koor van cngelen, maar gebruikt 
dat spaarzaam. Verder neemt hij een enkclc maal zelf het woord met traditioncle opmcr-
kingen als 'Geen schilder kan (...) [het] mooier malen' (III, 280) of'(...) was nu Apelles hier,/ 
Zijn verfquam vicr tekort, om ditgezicht teschilderen'(V, 435-436). Af en toe benoemt hij 
zijn cigen acriviteiten: 'Maer 'k hebbe alrec te lang gczwegen langs wat baen/ Joannes ziel, 
ontboeit van 't lichaem, is gegacn {...)' (VI, 255-256). Het effect van dczc spaarzame inmen-
ging is dat de indruk van zelfstandigc, bijbclse waarheid van het verhaal vcrstcrkt wordt: de 
geschicdenis als reportage die zichzclf presentecrr. 

Van Mcrken pakt het anders aan. Om te beginncn roept ze gcen beschcrming van de 
muzc over zich af Zij voert zelf dc regie en richt zich meteen tot haar publiek: 'lecnt my aan-
dachtigc ooren' (I, i). Ze gecfr regelmang gcdreven commentaar, om dc lezer re doordrin-
gen van het gcwichc van hec verhaal in vcrledcn en heden, zoals in: 'Gy hebr, als Davids ziel, 
ook onze ziel oncroerd,/ Onz' eerbied aangcspoord, ons hart zichzelv' ontvocrd./ 6 Gryze Sa
muel! 6 Eer van Jesses zoonen!' (11, 34). Dergelijke uitroepen stamden fonmcel uit dc lu
caansc traditie, en nemen naar mijn indruk in de achtticndc ecuw toe als de auteurs zich ex
plicictcr als regisseur van cen compositic gaan opstellen. Een ander voorbeeld, waarin ook 
dc natuur nadrukkelijk wordt ingezct, is dc bcschrijving van David en Jonathan: '6 Woud, 
(...)/ Maal, daar dit Vriendenpaar clkandcr tccr beschrcic,/ Welsprcckcndcr dan ik, hier hun 
sciLzwygendheidI' (III, 85). Over Van Merkens sympachic bescaac gcen rwijfel: ze staat aan 
Davids kant. 

Met deze puzzelstukkcn kan nader licht gcworpen worden op dc maacschappelijkc nor

mering bij Vondel en Van Mcrkcn. waarbij gender inderdaad ccn facror van belang blijkr. 

19 o.m. I,9:III,9i;IV. 114. 

20 Beide aurcurssrellcn in hun voorwoord dat deaf tisticke vrijheid hun boven strakke rcgclvoering van het genre gaat, 
zic Van Gemerr, 'VerTczicnde hcldcn', m.n. 390-391. 
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Beide ve tha len worden zowel in de bijbel als in de u i twe rk ing g e d o m i n e e r d door m a n n e n . 

Met n a m e in dc zcvent iendc-ceuwsc tekst w o r d e n daar ook dc s tereot iepe roUen bij g e p r o -

pagcerd, vooral he t vootbcc ld igc o p e n b a r e Iciderschap. Vondels epos illustreerc opval lend 

hoc vcr dc t rad i t ioncle p a t r o n e n d o o r w e r k t c n w a n t alleen m a n n e n k u n n e n dczc taak aan. 

De enigc twee s t e m h e b b c n d c v r o u w e n i l lus t te ten he t t radi t ioneel negaticve beeld van h u n 

scksc. Dc hccrszucht ige Herod ia s " w o r d t in haar ge i lhe id en boosaardige t ro ts niet voor 

niccs mec Eva en Jcscbcl vergclcken. Behalve haar m i n n a a r en d e pricsters bespeclr zc ook 

haar doch tc r Salome, d ie vooral onzelfs tandig , wu lps e n verwend is. N u is dczc ongcwens te 

viouwel i jkc o n m a t i g h c i d niet zo verrasscnd, maar wel he t feit da t Vondel to t aan het op t r e -

den van Herodias in bock IV nauwel i jks gewag m a a k t van vrouwen, u i rgezonderd enkclc 

bij bclsc voorbeeldcn: dc mocder s Maria, Rebekka en Anna en verder Eva. I n de m e n i g t e d ie 

naar Joannes k o m t lu is teren en die later door h e m g e d o o p t word t , zijn beide seksen wel 

aanwezig ( ' kunne ' , I, 453), maar vcrderc specificaric gcbeu r t alleen in a l gemcnc zin (dc 

een, d e ander , of: elk, elk) en naar mannc l i jk b e n o c m d e taken zoals boe t en en vissers (III, 

301-302), Dc massa is d u s feitelijk manne l i jk cotdat Herodias vecschijnt. Zij we tk t als een 

d u b b c l e ' t r igger ' o m d a t zc Joannes d w i n g t mec naar he t hof te k o m c n en o m d a t vanaf da t 

m o m e n t de m e n s e n m a s s a explicict u i t m a n n e n en v rouwen bestaat, bi jvoorbeeld op het 

fccst voor Herodes (o.m. V, 272-273). Deze wijst op het a lgemcnc r i skantc gedrag van vrou

wen: z e z i j n o n b c s t u u r b a a r e n b r c n g e n in b l inde wraakzuch t s ta ten ingevaar (VI , 111-116). 

O m d a t over m a n n e n als categoric geen a lgemcnc u i t sp rakcn w o r d e n gedaan, w o r d t hier de 

t rad i t ionc le u i t zondc r ingspos i t i c van de v t o u w bevestigd. 

Subt ic l maa r veclzeggend anders is Van Merkens maatschappi j . De u i t gangs s i t uane ver-

schi ldc in zoverre da t in dc bi jbelstof ook enkele v rouwen positieve roUen ver tolkten: he t 

' p t onk juwee l ' Michol en dc ' j u i s tgevormdc ' Abigacl, Davids cchtgcnotcs (II, 54; VII, 208). Zij 

zijn p i o n n e n - Michol w o i d t twee kcer doo r Saiil aan ccn m a n u i tgehuwcl i jk t , Abigaels o p -

rreden w o r d t van h o g c r h a n d ingcgcvcn - maar t o n c n zich n i c t t e m i n zclfstandig. Ze b e d e n -

kcn listen, zockcn dc discussie en gr i jpen in de gcbeur t en i s sen in; h u n d e u g d e n zijn vooral 

m o c d , s l imhe id en t rouw. Van Mcrkcn kenschcts t zc dus als loutcr positieve ind iv iducn en 

on t l een t h u n e igenschappen bovend ien niet aan typisch vrouweli jke d e u g d e n als zorg-

zaamhc id en moeder l iefde . Die k l inken mccr doo r in de rerorischc u icbre id ings techniek die 

ze g e b r u i k t o m de vrouweli jke scksc in he t a lgcmeen aandach t te geven. Ze laat he t licht op 

haar vallcn als hofpersoneel (een voedstet , hofdames) , als familieleden (mocders , doch te rs , 

cch tgenotes , w c d u w c n ) en als bevolkings leden van de s t eden /geb i eden in de oot log . Het 

gaat cr d a n nie t o m o m enkc l d c v rouwen te beschrijvcn: zc zijn in gezelschap van bijvoor

beeld cch tgcno ten , vadcts , z o n e n of soldaten, o f er w o r d e n apar te gedee l ten aan dc afeon-

dcrli jke sckscn gewijd. Dat m a n en v t o u w samen d e tnaatschappi j d ragen , bli jkt ook ui t vele 

indi tec tc a a n d u i d i n g e n als dc overpc inz ing van gezan t I thai , op zoek naar David: 'Zou M i 

chols Echcgenoot zich in dees gro t o n t h o u c n ? ' {IV, lod), o f de a r g u m c n t c n van de so lda ten 

tegenover David: wij zi jn op pad voor ' u w e Egae' (V, 160). Van M e r k e n koppe l t e igenschap

pen nice o p dc cradicionclc man ie r aan de seksen, dc verdel ing is bij haar naar par t i j : voor of 

tcgen David. 

21 zij was eigcnlijk de vrouw van Herodes' halfbrocr Filippus en hccft dus met Herodes ccn overspeligc relatic [Smit, 
Kalliope 1,665), 
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Lucaanse h e l d e n 

De twee au t eu r s van de lucaansc cpcn, Lamber t van Bos en Pctroncl la Moens , waren n o g na-

drukkel i jkcr d a n Vondcl en Van M e r k e n vcclschrijvers." Van Bos lict zowel gesch iedenis -

werken , t onee l s tukkcn , poeziever ta l ingen, r o m a n s als cpcn na en voor M o e n s ge ld t o n g c 

vcer hcczelfde. Zij begon u i td rukkc l i jk aan de vers tcchnische kan t m e t lyrick, d t a m a en 

epos, maar koos g a a n d c w e g mccr voor he t proza, o n d e r andere in haar j ou rna l i s t i eke b i j -

d t a g e n en ver tel l ingen voor de j eugd . Bciden waren zeker op dc hoog tc van genrecodes , 

maa t h a n t e e t d e n die oppe tv lakkiger d a n de sc rupu leuzc Vondel en Van Mcrkcn . 

In de lucaansc t radi t ic g i n g he t o m dc lecrtij kc verdichcing van realist ische stof, vaak o n t -

leend aan ccn recente oorlog. De t h e m a t i c k werd doo rgaans in een k ron iekach t ige s t ruc 

t u u r gego ten . Zo ook hier: Van Bos gceft ccn relaas over Maur i t s ' o v c r w m n i n g bij N i e u w -

poorr in 1600; Moens beschrijft he t leven van H u g o de Groot , t egcn de a c h t c r g r o n d van d e 

pol i t ieke s p a n n i n g e n van zijn tijd. In d i t epos type credcn dc a u t e u r s vaak zelf emor ionee l 

op de voorgTond; ze bc invloeden zo nadrukke l i jk he t imago van h u n held. Voordat ik dc 

profi ler ing van dc hc ldcn via dc personages zal bekij ken, d a a r o m ccrst enkclc o p m e r k i n g e n 

over de focaliserende rol van de au teurs . In Mauritias zet Van Bos, indirect en referercnd aan 

de klassiekc eposopcn ing , de dappe re held m e t e e n necn 

Ick sing dc waepcncn en '5 mans klocckmocdichcyc, 
Voor wie dc grootscc sicl gcnocg tcr acrdc Icit 

Dcs vyancs, die voorhccn door't opsiacn vansijn blickcn, 
Nier 'r oost, nice 'c wcsccn, maer den aetcbootn dec vcrschrickcn, 

5 GcvTccsc en acngcbccn van 'c volk, dac nimmcr dach 

Noch hcldrc stralcn van dc guide son en sach: 

Aan wicns bcprocfdc dcucht clck siclc is gehouden. 
En lichtlijk ovcrstapc dc glory van dc ouwdcn. 

Die doocs gcwclt en kracht tot hier coc hccft verbluft: 
10 Dicn mans, wicns dappcrhcyt voor gcen gcvaar en suft, 

Noch soo vccl doodcn als hem alle urcn drcygcn. 

Gy macckt mijn uwe hulp en noodgc bystant cygcn. 

En tot dit grotc wcrck Iccnt gunscich uwe banc. 
En sent ccn grooter gccsccn krachc in mijn vcrstanc; 

15 Gy scg ick, die om hooch daar ccuwgc snarcn klinckcn, 

Dc aardc bcvcn doet en hcmcl op u winckcn. 

En aan die hcylich Choorgccfcalcijc nieuwe stof 

Tc singcn, en noyc sijn versadicht van u lof. 

En gy dooriuchtich saat tcr eercn opgeschooccn, 
10 Van ccdlcr stammen ccn dcr aldcrbescc looten, 

Bcgunsricht mijn gcdichc 'c gcen van u voorsaac singt. 
En socc in d'oorcn van u ondcrdancn klinckc. (1, 317) 

22 Ik gcbruiktc dc uitgavcn: L, v. Bos, Tnodoii, o/Dfylny, van lieldciidi£litcn[.../(lr>'Ge2aiyert van r, Maanl:dadcn(...] (t'Amsccr-
dam 1647, LJBA968 F 8]; P. Moens, Hiyode Groot. Inzcvcnznn̂ en. [Amsterdam 1790, priv(i-ex.). Indc spelling vandc na
men volg ik dc auteurs, ciutcn verwijzen naar cposbock en pagirunummers. Over Van Bos zic vooral Smit, Kalliope I. 
445-528: H. Duits, 'Lamben van den Bosch als pleitbezorgcr voor het stadhouderschap' in L. Rem c.a. [ei], 'r Ondcr-
loeek leerr. Snidics ovcrmiddelecuwsccn i7de-eeuwse lireraluur[...) [Lcuvcn 1986) 341-352; over Moens o.m. Vcltman-van den 
Bos, PetTonella Moens; Lia van Gcmcrt, None nycrs.Ouderc ictterknnde in 1996 [Nijmegen 1996), 13-20 en idem, 'De blinde 
verlichtc' in: R. Schenkcvcld-van der Dussen c.a. [cd,). Met en 2onder Iniiwcrkrofu (...) (Amsrerdam 1997) 742-754. 
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Muzische inspiratic hccft dc schrijver niet nodig; de cnigen die hem mocten begunsngcn 
zijn God en de evencens indirect genoemde Fredcrik Hendrik(vs. 19-22), die zijn broer mis-
schicn wel ovcrtrcft maar hem dc eer van deze hcldenzang moet gunncn. Ptetenties genoeg 
dus: Van Bos als intcrmediait cussen hemelse en aatdsc machthcbbeis. De hemclse steun 
komt nog enkele malen tcr sprakc, natuutlijk alleen aan Nederlandse zijde, maar merk-
waardig genoeg niet als Maurits de overwinning behaald hecft. Dicns dankzeggmg aan 
God, een bctoemd detail in de historische verslagen," ontbreckt. Mij Itjkt dat dit samen-
hangt met Van Bos' doel: de lof zingen van zijn aardse held, Maurits. 

Oppermachtig is de auteur incussen coch gecnszins want vaak roept hij emorioneel zijn 
onmacht uit om de cdcle dappere strijders te lovcn of het vethaal te sturen, bijvoorbeeld 
met 'wat hclpt vroomheid hier? Wat kracht en wijsheid helpt cegen zulk gcweld?' (II, 327) 
als veldhcer Ernst Casimit in de knel komt. Dootgaans leidt de emorie een waatdeootdecl 
in, hier dc vcrzuchting dat deze vrome held toen gemakkelijk had kunnen sneuvelen. wac 
voor vadcrland en Stacen cen tamp gewecst zou zijn. Dc lucaansc rechtstrceksc koppeling 
cussen verhaalfeit en cthischc instructic krijgt zo gestalte. 

Deze emotioneel-morclc inslag is nog dominanter in Hugo dc Groot, vooral omdat Moens 
zelf vcclvuldig het wootd neemt. Haar doel is poliriek-religieus: ccrhcrstcl voor haar held, die 
dc 'rcinc Godsdicnst' uitdrocg (Inleiding, 4) en srreefdc naar verdraagzaamheid tusscn alle 
christelijkc kcrken. Ook Moens was voorvechtscer van cen verenigde christenheid, zij hec dat 
haar 'ware godsdicnst' cen protcstantse signatuur had." Vanaf de inzet, met de vertrouwde 
literaire vcrankcring, verschilt dc autcutsposinc echtet van de andere besprokcn epen: 

Thans scrcclc mijn tcdrc hand, dc Vaderlandsche snaarcn, 
Ik zing dc gloric, van dcr Bclgcn oud gcslachc, 
Dc cocm van 't mcnschdom - dc eer der brave Dclvcnaarcn, 
Hem, die dc laacscc galm van 'c dankbaar nakroosc wacht. 

J Ik durv'ccn' lauwcrkrans, om de ecuwige ecrnaald slingrcn; 
Bloos nice, mijn jongc Nimfl Durfvrij ten rcicgaan, 
Gincs wcnkcdconscccflijkhcidl Zij Iccrt uw zwakkc vingtcn, 
Voor zaligc dc Gcooc dc gloric nooccn slaan! 
Ik vocl een hcilig vuut, in mijncn boczcm glocicn, 

10 0, Zuivrc Hcmclglocdt Mijn dierbaar Vadcrlandl 
Hoor uwcn vocdsterlingl Niccs kan mijn zangdrift boeien, 
Daar ficrc Vrijheid zelf, vcrrukc, mijn snaarcn spant. 
Mijn zangnimf kcnc gcen dwang, geen vlcizucht kan haar kluiscren. 
Hoc klopc dit maagdlijk hart, voor zuivrc vrijhcidsminl 

15 DeGrood Ik zal uw'naam nooit door mijn zang onduistrcn, 
Gij VrijhcidI Hcmclcelgl Wees mijnc zanggodinl - (1, 1-2) 

De verhouding tusscn autcut en muze(n) is hier war diffuus. Er worden drie poerisch-crea-
tievc kiachten opgcvoctd: Moens zelf (vs. 1-2, 5, 9-11, 15), die wordt geinspireerd door dc 
van God gczonden (V/arc) 'Vrijheid' (vs. 12) en de poczic (vs. 6), die pas verderop bij haar 

Z3 Voor dc bronnen zic Smit, Kalliope 1, 475. 
24 zic ook H.j.M. Nellen, Hiyjode 01001(1583-1645), De loopboan vaneen^eleerd5taat3man[Wccsp 1985)73-78. Moens gaf haar 

opvattingcn over het ware Christendom o.m. ook vorm in dc rragcdicjohanna Gray [ 1789. zic Van Gcmcrt, Norse nê gcrs, 

13-15), de toman Aardcnburi] (1817; A. Vclcman-van den Bos en ). dc Vet cd., Amsterdam 2001) en Tajercelen uirdeNeder-

landsclic^cidiiedcnij, diehtcrliik,gcscliet3r voor dejeu^d (1823). Zie verder Vcltntan-van den Bos, FetroncHa Moens, 223-316, m.a 

281-289. 312-J16. 
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naam genoemd wordc: dc 'vergoodc Poczij' mec 'haar klinkcnd snaarcuig' bij (I, p. 2). De 
t;:;, twee allcgoricen Vrijheid en Poezij lijkcn in bovcnscaandc openingspassage tot cen cwec-

ccnhcid tc vervlocien [vs. 13-14, 16), maar zijn toch onderschciden krachrcn: zc mocren sa
men een menigte slechtc krachrcn ovcrwinnen, zoals lastct, heerszucht en mensenhaat. 
Vrijheid staat zowel buiten als binnen het verhaal, ze inspirecrt Moens en De Groot. Moens 

! , op haar beurt is regelmarig sterker dan de Poczij en manifcsteert zich als dc uiccindclijk bc-
kngrijkste atchitect, hoevecl moeite dat ook kost: 

Vcrschriklijk creurtonecl! mijn jongc zangnimf bccftl... 
^ Zij schuwt ccn plaars mec bloed, door sacans hand gecckcndl... 

Waar wrcvic rrocsch of haac vcrwocd dc vicrschaar spant, 
Gcen schets dcs hclschcn raads is voor ccn Maagd bccckcnt, 
Hec bcvend dichcpcnseel oncvalc mijn cedrc handl 
Ik volg alleen de Groot, bclaagd - gctccgd - gclasterd 
Maar groot, zelfs in hccdicpst van zijn vcrncdcringi (li, 34) 

Deze overdadige stofFcnng is symptomatisch voor dit 'dichtschildrij' (Inleiding, 5): de 
schrijfstet doorleeft zcven zangcn lang dc strijd tcgen het kwaad van 'mijn Hugo' en de 
zijncn. Hun lotgevallen ontlokkcn haar voortdurend cmorionele kretcn, Ook in ccn aantal 
voctnotcn, die vetder gebruikt worden voor historische achtcrgronden en bronverwijzin-
gen, drukr Moens met cen vetdediging van haar personagcrekening cen duidelijk stempel: 
'Mijn lezers beschuldigen mij niec van partijdighcid, wanneer zij cenc hooge maate van ge-
voclighcid in dc gczegdens van De Groor en andcren opmerken; als ik karaktermatig wilde 
dichten, moest ik hen de taal in dc mond leggen, die zij, natuutlijk, jegcns hunne tegcn-
parrij in het hart voctdcn. - Dc menskundige Iczcr zal dir mocten tocstcmmen.' (I, 11) En 
bij Maurits' klacht dat de Synode van Dordrecht wcinig hecft opgelevcrd, verontschuldigt 
zc zich dat 'de menschkundige katakterschecs van Maurits' haar woorden ingeeft waar ze 
lis 'Protcstante' niet mec in kan stemmen (III, 63-64)." 

Wat bccrcft de auceursposicie zijn dc cpcn van Van Bos en Moens dus lucaans, maar veel 
ovcrccnkomsr vertonen ze verder niet. Een vcrgelijkende bchandeling zoals bij Vondcl en 

t Van Mcrken hccft dan ook niet zovccl zin. Daarom bclicht ik dc teksten nu na clkaar op 
I achterccnvolgens dc status van dc held, zijn relaries tot dc overigc personages en de maat

schappelijke normering. 

Over de status van Maurits kan ik kort zijn, omdat Van Bos' voornaamste composiric-
jHincipe conccntratie is. Zijn epos telt slechts dtic canto's (zangcn). Zondet verdcte intio-
ducrie, voorgeschicdenis of data passcren ccn aantal opwindcnde evcncmcnten uit begin 
juli 1600: de slag bij LefFinge die doot Ernst Casirrur verlorcn wordt (I), de chaotische ont-

j wikkclingendaarna (II) en dc climax in deberoemdc slag bij Nieuwpoorr{III). Hec gaat Van 
Bos niet om dc tacrischc posiries van de regimcntcn, maar om dc gevcchtshandclingen 
- met het bloedvergieren, de wapens, de verwarring, en vooral de effccten van oorlog. Zoals 

n; in dc inleiding van die arrikcl al blcek, wordt de lezet hcrhaaldelijk midden m her gcvecht 

{5 Zcs-ocgtcnan toe dat deschrijvcr). Nomsz rcccnrelijk m faderlaiidstliebncven de zakcn wonderiijk hcefr omgekccrd 
^ •: in zijn lof van Mauncs, hocwel het wcrk op zich dc moeite waard is, bijvoorbeeld in dc bncvcn van Oldcnbamcveld 

fe^N; en Louise dc (^ligny aan Maurits [III, 64). Bij De Croots overpcinzing over alles wac in Nederland verlorcn is gegaan, 
f notccn zc: 'Men mcrke roch op, dat hier, en in alle dergelijke uitdrukkingen, dc Dichteressc karaktermarig, en vol

gens dc idetfn van haarcn held sprcckt.'[lV, 151), 
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geplaatsc." Die was geen pacifiscische aanklacht tcgen oorlogsgeweld, maar een aanprijzing 

van ccrvol gedrag. 

Maurits, dc ccntralc figuur, belichaamt dat ten voile als dc slimme en dappere aanvoer

der, dc onbetwistc bevelhcbbcr die voorgaac in dc strijd en zijn mannen bemoedigt. De 

orangist Van Bos nocmt hem hcrhaaldelij k 'vorst'. Vooral het bcsluit om de confrontarie aan 

tc gaan in dc Nieuwpoortsc duinen als hec staatsc legcr klem zic tussen hec waccr, hec moe-

ras en de Spanjaardcn, dwingt respect af Belangrijkcr nog dan de feitelijke is Maurits' mo

rcle overwinning: zijn dcugdzaamheid is ccn morcle cortectie op elk ondeugdzaam gedrag, 

met name het Spaansc. 
Maurits' mannen, zoals Eijnthoven en Willem Lodewijk van Nassau, gedragen zich daar-

naar. Dc aandacht gaat vooral naar Ernst Casimir, die zich bij Leffinge liever dood had ge-
vochten dan te vluchtcn om verslag te doen, en naar de Engelsman Francis Vere, die gcwond 
raaktc maar doorvochc. De zcscicnjarige Frederik Hendrik - naamloos, maar door Maurits 
'Vorst'(1,344) en doot Van Bos 'den jongcn Vorst' (II, 349) genoemd - wil ondanks zijn jeug-
dige Iccfrijd mcevcchten en doorstaat alle angsten zolang hij maar bij zijn halfbrocr is. Deze 
raakt daatdoor zeer ontrocrd (o.m. I, 344, II, 352). De nobcle kloekhcid aan Nederlandse zij
de sraat tcgenovet dc lagc wreedheid van de Spanjaardcn. Ondcr hen wordr maar ^en per
soon als individu voorgestcld: de Oostcnrijksc aattshcrtog en oppetbcvelhebber Albertus 
(bij Van Bos: Albctt), zoon van de Duitse keizcr Maximiliaan II en neef van koning Filips II. 
Filips had hem tot gouverncur-gencraal van dc Ncderlanden benoemd. Albert lijkt net als 
Maurits mocdig, zelfs als de situatic verslcchtcrt, maar vlucht uiteindelijk laf weg op het 
paard van een andcr. Ook hier blijkt weet Van Bos' geserrecrdheid. Alberts aftocht bcsluit 
het epos abrupt. Aan zij n prachrigc witte paard, buit voot Maurits, wordt geen aandacht be-
steed, cvcnmin als eerdcr aan specifieke locatics of wcetsomstandigheden, details die bij 
Vondcl en Van Merken niet aan uirweiding ontsnapt zouden zijn. Bij Van Bos is alles kort 
en krachrig, Zo beschrijft hij bondig dc Spaansc schcnding van het p a a dat Snaaskcrke 
wordt overgegcven op voorwaarde dat het staatsc leget vrijuit gaat: 

Maar sice de klccnc trouw en booshcic hier bcvondcn 
Van blocdigc maraan, en wrecdc Spaansche hondcn. 
Den wcccclooscn hoop wore van haac aangetanc. 
En tccgcn trouw en cctgcholpcn aan ccn kanc;(ll, 321] 

Hocwel dit de enige plaats is waat het bckende scheldwoord honden valt en Van Bos ook 
niet doorlopcnd gewag maakt van de tegenstcUing tusscn goed en kwaad, is de algemcnc 
strckking onmiskenbaat: Nederland heeft zich terecht gcwroken op de laffc en wrede Span
jaardcn, die het ten onicchtc 'ondct voct gehouden' hcbben (III, 357-358). 

Wat bccrcft dc maacschappelijkc normering geldc dac Van Bos, net als Vondel, die gro-
tendcels langs mannelijke kant vormgecft. Er komcn geen vrouwen aan het woord en in be-
schrijvingen van bevolkingsgroepen komcn zc heel spaarzaam voor, bijvoorbeeld bij het af-

26 Ovcrigcns kwamen ook in T,isso's Gcnisalemnic liberate dctgclijke gcvechtssccnes met flitsend opeenvolgende details 

voor. De wirwar van gebcunenissen was beschreven in gcsehicdcniswcrken als E. van Rcyd, Oorspronck ende voort̂ anck 

vandc Nedcrlnndstclicoorlo^lien, Van Bos' voomaamsrc bron (Smir, Kalliope 1,472). Van dit wcrk was in 1644 dc dcrdc druk 

verschencn (UBA 330 B 8, m.n. 620-^32). Van Rcyd zal echtet niet Van Bos' cnigc bton gewecst zijn, zie C.E.H.j. Ver-

hocf, Nieuwpoort. De bekendste iliy uit dcTacIirifljange Oorlog [Socstcrbcrg 2000); A. Duyck, De iloQ bij Niemvpoorr. Joumoal van 

de todir naar Vlaondcrcn in 1600. V. Rocper en W. Uittcihocvc (cd.) [Nijmegen 2000). 
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scheid van dc soldaten van hun families (1,3 20-321) ofbij een van de weinige historische de
tails, de jammerlijke dood van cen aantal soldatenvrouwcn en -kindcrcn als hun 'wagen-
trcin' in het gevcchr op het strand vcrzcild raakt." Van Bos' kcrnbegrip is eervol gedrag, dat 
wil zeggen de deugcizame strijd voor hec algcmeen belang. Daarin zijn behalve mocd ook 
emories als angst en verdriet posirief Een goed voorbeeld is de beeldvorming rondom Ernst 
Casimir: hij waakc over zijn croepcn ('kuddc') als ccn klockc sricr en als dac tevergeefs blijkc, 
dcelt hij zijn zware drocfenis en biccet lijdcn met Maurits. Angsrig geworden beseft deze dar 
hij moet aanvallen om de lisrige vijand voot te zijn (I, 330-331). 'Geluckich lant dat door 
sulcke krijchsluyd wort beschut,/ En staat door sulck bclcit en overhcen gestuc' (III, 346) 
concludcerc Van Bos. 

Geconcenttccrde seleccie van gegevens was bepaald niet Moens' doel. Zij volgt in H^go dc 

Groot diens levensloop vanaf 1618 tot zijn dood in 1645. Dc arminiaansc pensionaris van "t 
kooprijk Rotterdam' (III, 83) wordt samen met zijn compaan Oldcnbamcveld bcschuldigd 
van landverraad. In de eerste twee boeken staat hun proces ccntraal. Na de dood van Oldcn
bamcveld valt het voile licht op dc cot levcnslang vctoordeelde De Groot. Dankzij de succcs-
volle hst met dc bockcnkist weet hij het weliswaar studicuze, maar onrechrvaardigc en ttcu-
rige verblijf op Loevcstcin tc bceindigen, waarop hij asiel verwerft in Parijs (III, IV). Als dc 
hoop op een ccrvolle terugkeer ijdcl blijkt (V, VI) en hij op cigen krachc cvcnmin zijn gelijk 
kan halen, treedt Dc Groot tcleurgesteld in ZweecLsc dienst. Hij sterft uitgeput in Roscock 
(VII). De verhaalsrructuur heeft vccl weg van de lucaansc kronick, zondcr dac te zijn: Moens 
doorbrcckt steeds de chronologic voor terug- en vooruitblikkcn en laat ook dc personages 
zelf uitgebieid aan het wootd komcn, via ovcrgclcverde documentcn en in gesprckkcn." 

Mcer nog dan 20 jaar eerdcr bij Van Mcrkcn bcpalcn de karakters van de personages het 
verloop van de gcbeurtenissen. Het middelpunt is De Groor, intcget en onschuldig slachc-
ofFet van Maurits' dictatotialc aspitatics. Hun geschilpunccn zijn tweectlci: De Groots wei-
gcring genade te vragen voor her vonnis van landverraad en zijn godsdienstige standpunt. 
Dat laatstc is van fundamcnteel belang en screkt vccl vetder dan de dogmarische verschillen 
tussen arminianen en gomaristen, die op zichzclf geen aandacht krijgen. De Ware Vrijheid 
van De Groot is die van het Ware Christendom, waatin alle christelijkc richringen vercnigd 
zijn. Ovcrigcns komcn de grondtrekken daarvan cvcnmin aan de ordc, maar alleen het re-
sultaat van Dc Groots attitude: zij n status als bcschcrmcling van 'Der waren Chrismen God' 
(1,11). Dc Groot krijgt de trekken van een Christus-figuur, bijvoorbeeld in aanduidingen als 
'Menschenvricnd' (I, 26), 'verhevenc Godsvriend' (IV, 152), 'den vricnd der godheid' (V, 202) 
en nog rechtstrcekscr bij de ontsnapping uit Loevcstcin, als hij cersc met Mozes en verder
op met Goel vergclcken wordt (IV, 134, 152). Dc goddclijkc sfecr wordc vcrstcrkt door bij-
bels getinte bccldspraak, bijvoorbeeld de vergelijking met ccn Libanon-ccder die zich niet 
zomaar laat verplaatsen (VI, 213) en herhaalde toespelingen op de psalmrcgcl van het hij-
gend hert." Moens gceft de Rcpublick zelfs paradijselijke trekken, doot et olijfbomcn te la
tcn grocien (II, 20) en De Groors geboorrcsrad Delft met Eden te vcrgclijkcn (VII, 250)."' 

27 Zie ook Vcrhocf, Nieuwpoorr, 128-129. 

28 Evcnals bij Van Bos onrbrcken precieze data, maar de scizoensaanduidingcn markcrcn her verscrijkcn van dc tijd. 
29 O.m. IV, 141; VI, 219, 245, 248; Vll, 263. 

30 Bijvoorbeeld ook in; 'Tocn waare Godsdiensr, door d'olijvengaard belommcrd/ Dcr zaalgc ccndncht juichtc, on
danks dcs oorlogsglocd'(III, 79; zie verder III, 100; VI, 242). 
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Ncrgens blijkt dat dit imago historisch gezien problematisch was. Ook in Moens' rijd 
was bekend dat Dc Gtoot zich tijdcns de verhoren wankelmoedig had gedistanricerd van 
Oldcnbamcveld, tcgen wie hij zelfs een belastende vcrklaring schrcef Vanwege de onrechr
vaardigc omstandighcdcn stond de geschiedschrijving in her algcmeen vcrgevingsgezind 
tcgenovet deze afvallighcid,'" maar Moens heeft haar held resoluut ontdaan van alle smet-
cen. Zc omzeik de belastende feiten door ze kort en verdraaid weer ce geven: zo wordc de 
memoric over Oldcnbamcveld in cen vetsregcl omgekccrd tot ccn vetdediging van diens 
onschuld (II, 35) en De Groots algchele cigcngercidheid posirief voorgcsrcld. Op het allcr-
bcrocmdste punt, dc ontsnapping, was ei keuze uit twee versies. In cen anoniem pamflet 
(Ancwerpen, 1621) wordt geclaimd dat Dc Groot dc list had bedacht. Waarschijnlijk was hij 
zelf dc auteur van dit vlugschrift en wilde hij zijn vrouw Maria van Reigcrsbcrgen, toen nog 
op Loevcstcin, beschcrmcn. In zijn poezic sreunde De Groot echtet de lezing waarin zijn 
echtgcnote het plan ontwierp. Moens koos dczc rwecdc, meest gecanoniscerde, versie en 
zette zo ook Van Reigcrsbcrgen als 'hcldin' neer.'' Zij weerstaat vetdrier en wanhoop en 
slccpc het gezin door de moeilijkc omstandighcdcn hecn. Mocdig probccrt ze De Groors lot 
tc begunscigen, onder mccr in conracten met Maurits en diens sriefmocder Louise de Co-
ligny. Haar daden dwingcn gtoot tespect af; in Parijs bcstcmpelt Charlotte Conde haar rot 
'Glorie mijncr kunne' (V, 197), waaraan Moens de lofcuitingen 'Vaderlandsche Vrouw' en 
'Morgensccr' (V, 198) toevoegt. 

Evcnals zijn echtgcnote zijn Dc Groors naaste mcdcstandeis overtuigd van zijn gelijk. 
Dat geldt niet alleen voor zijn trouwe petsoneel, waaronder het moedige dienstmeisje Els-
je en haar minnaar Van der Veldc zich eervol onderschciden, maar ook voor de staatslieden 
Oldcnbamcveld, Hogcrbcets, Ledenbetg en hun families en voor de intellectuclen Etpe-
nius, Schnvcrius, Vossius, Epsicopius en Llitenboogaard. Zelfs het buitenland steunt hem, 
met name de Franse gezant Maurier, maar hogere staatsbelangcn verhinderen vcrderc acri
viteiten van het Ftanse hof 

Dat hiertegenovcr Maurits getckend wordt als kwade genius van de 'gevloekte dwing-
landij' (IV, 134), zal gcen vcrbazing wckken. Hocwel dc 'Vorst' even last heeft van gewetens-
v/rocging (III, 62-64), laat hij zich domincten door een ongcbreidelde heerszucht, die hem 
al vanaf Nieuwpoorts overwinning ('Daar Alberts hoogmoed werd in 't stuivend zand ver-
smoord'. III, 63) achcerdochtig maakte voor jaloezie van de Staten. Het trouweloos gedrag 
van Oldcnbamcveld en Dc Groot techtvaatdigde in zijn ogen dc gteep naar de macht. Na 
deze passage komt Maurits nauwelijks mccr aan hec woord. Ook de andere Oranjes, Frede
rik Hendrik en Louise dc Coligny, worden gezien door een Grotiaanse btil. Zij pleiten te
vergeefs voor gemacigdhcid en bevestigcn zo Maurits' halsstarrigc wraakzucht. De be
lastende feiten stapelen zich op: het ontzag van informant Vcrmculcn voor De Groot 
vermurwc dc prins niet; Pronink, dc wrcdc cipier van Loevcstcin, vcrmecrdert Maurits' zon
den; trouwbetuigingcn van De Gtoot zijn tevergeefs. De voornaamste schande is wel dat dc 

31 Dc Groor werd mislcid door dc mcdcdcling van zijn ondcrvragers dat Oldcnbarncvclds schuld bcwczcn was, Voor 
dc bronnen zic D.Carlcton, "Hugo dc Groot slaat door. Den Haag z5Januan 1619 [o.s.)' in: R. van Stipriaan[ed.), Oo,g-
geluigen van de Gotiden Eeuiv m nicer dan bonder reportages (Amsterdam 2000] 124-125; Nellen Hiyode Groot, 34-35. 

3Z 0,m. V, 183-184; zondcr op de tekst in tc gaan refcrcert Moens ook even aan het'grootsche'gedicht van Vondel'Huigh 
dc Croots vctlossing. Aan Mcvtouw Maria van Rcigcrsbcrgh' [W.B. Ill, 380-381). Over de roem van Dc Groots echtgc
note ZIC Smits-Vcldt, 'Maria van Rcigctsberch'. Het pamflet [Knuctclnr. 3186a) is gcdcelrclijk opgcnomcn in 'One-
snapping indc bockcnkist, Loevcstcin 22 maart 1621' in: VanStipria2n[ed.), Oo^^geniycn van dc Goudcn Eeuw, 138-139. 
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J.E. Marcus, Dc hcrcniging van 
hec gezin Dc Groot in Parijs, 
1798. Rijksprcnccnkabinct 
(Atlas FM, nr. 1444c). 

befaamdc Bataafse vrijheid door rirannic bevlckt wordt. Maurirs' kamp is klcin maar heeft 
de Rcpublick in zijn greep. 

Dc maatschappelijke norm is evcnals bij van Van Merken dc sociabiliteit, in Moens' 
samenlevmg nog nadrukkelijkcr bcstaande uit mannen en vrouwen. Opvallend is dat 
Moens bijna steeds publieke en prive-aspectcn combineert. Slechts enkclc personages cre
dcn alleen in hun openbate rol op, zoals dc Leidse orientalist Erpenius, die voor de bocken-
voorraad zorgdc, en de geleerden Schnvcrius en Vossius. Van de meesce andcren komcn ook 
de Eimilic-omscandighedcn aan dc ordc, bijvoorbeeld van Oldcnbamcveld, Hogcrbeets en 
dc Gorcumsc Abraham Daatzelaar, bclangrijke schakcl in de ontsnapping. Hetzclfde geldc 
voor dc cegcnscanders, met dc echtgcnote van slotvoogd Pronink en met Louise de Coligny 
en Frederik Hendrik in het Oranjekamp. Dc De Groor-clan, in drie gcneraties c'n met pcrso-
ncel, is de belangrijkste en daarbinncn belichamen De Groor en zijn vrouw het nadrukkc-
lijkst de ideale eigenschappen: godsvruchc, mocd en trouwe licfde voor vadcrland en gezin. 
Incussen blijft Moens tradirioncel: Van Reigcrsbcrgen trccdr in dc opcnbaarhcid vanwege dc 
huwelijksc band en is in haar poliricke inbrcng slechts dc sprcekbuis van haar echcgenoot, 

Conclusies 

Zijn deze vier helden inderdaad de krachrige leiders uit de cposcradiric, met fundamcntcle 

taken voor hec openbaar belang? Wat bctreft hun opdracht wcl: Joannes, David. Maurits en 

De Groot willen misstanden uit de weg mimcn en streven naar cen hcmicuwde cohercndc in 

hun samenleving, Hun missic is metafysisch, steeds goddclijk, geinspireerd; Joannes en Dc 
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Groot vertonen zelfs gclij kenis met Christus. Maar in de kracht van het Iciderschap en het te-
sultaat zitten vetschillen. Maurirs en David zijn gezaghcbbcnde leiders met vccl conuaen in 
dc groep die ze Icttcrlijk voorgaan; zij behalen dc overwinning. Joannes is ccn indrukwek-
kcndc, maar ge'isoleerde leider, die wcinig dirccte contactcn heeft en wel slaagt in zijn missic 
- dc bocceptediking - maar die ook bckoopc met de dood. De overwinning- de vcrlossing van 
dc mensheid - ligt nog in dc toekomst. De Groot is eigcnlijk gcen leider: hij hccft vcle con
tactcn, maar weet zijn rol als balling niet te combincren mer die van gerespecteerd aanvoer
der. Zijn missic van vereniging van dc chrisrcnhcid wordt gedomineerd door zijn persoonlijk 
belang - ccrhcrstcl. Dc frustrarics daarover bcpalcn zijn imago als vcrongelijkte mislukke-
ling, al doet Moens er alles aan om zijn sneven tot onsterflijk heldendom te verheffen. 

Dc maatschappelijke normering toont de leidcrsdcugdcn die bij het epos horen: vroom
heid, mocd en morelc integriteit tcgenovet zelfovctschatting, lafheid en onbetrouwbaat-
hcid bij dc tcgenscrevers. In het maatschappijbeeld zijn de algemene ttekken van de zeven-
riende en achtriende ccuw zichtbaar: de eerste richt zich meet op het ondcrscheid cussen 
Icidendc dice en lagere milieus, dc tweede heeft de sociabiliteit als richtsnoet en ziet de lei-
det tcvcns als lid van dc hcle gemcenschap. De genderinvalshock maakt nog meet zichtbaar. 
Vondcl en Van Bos brcngen nauwelijks vrouwen in beeld; Vondcl gceft hen bovendien de 
tradirionelc ongcwenste eigenschappen. Bij Van Merken en Moens dragen mannen en 
vrouwen samen de maatschappij. Bij Van Merken handelcn ze zclfstandig, Moens' Van Rei
gcrsbcrgen is dc tradirioncel dienstbare echtgcnote, die gedwongen door dc omstandighc
dcn dc opcnbaarhcid zoekt en in die tol, als cnige in deze vier epen, uitgroeit tot mcdchel-
din. Ovcrigcns wotdt haar man ook in beide aspecten getckend: scaacsman en familicman. 
In hec ideale bucgerschap zijn voor Van Mcrkcn en Moens openbare en prive-zakcn mge-
kleurd door hec vaderlands belang. 

Houdt men tot slot dc cpcn tcgen het licht van de genteconvenries, dan valt op dat het 
vctgiliaanse kadet het mccst cenduidig gevolgd wordt. Het vethaal bij Vondel en Van Met-
ken drukt een univetscle waatheid uit en is als ccn cenhcid gestrucrurcerd, waarbij alle 
elcmcnten de hoofdlijn ondersceuncn. Het lucaansc kader gaf mcer vrijheid voor dc op-
bouw, zoals blijkt uit Van Bos' sttcnge chronologische selectie van feiten tegenover Moens' 
uitvocrige en gcdcelrclijk a-chronologische relaas. Ook de voor deze lijn kenmerkende 
cmotionccl-morclc inslag wordt door Moens veel mccr benadrukt dan doot Van Bos. 

In het genrekader zij n evencens verschillen tussen de zevenriende en de achtriende ccuw 
mctkbaat. Van Bos en Vondel schrijven bctogcn, waarin starische personages dc waardc van 
hun Iciderschap bewijzen. Ten opzichtc van andere genres onderscheidr Van Bos zich voor
al van de beperktete ode en Vondel van dc tragedie, die bijvoorbeeld het ruimc rijdsbestek 
en het opttcden van Christus vetbood. In de achtriende eeuw lijkcn dc genregrerLzen losser 
te wotdcn. Van Metken en Moens staan in hun narrarivitcit en aandacht voor karaktetont-
wikkeling dicht bij dc toman. Mij lijkt dat ze hun hooggestemde onderwerp en de dito sta
tus van hun hoofdpersonen niet wilden blootstellen aan het nog twijfelachrige imago van 
dat gente. David en De Gtoot mochten dan gemeenschapsicdcn zijn, zij waten voot deze 
auteuts gcen doorsnccburgers maar zeldzame helden. 
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