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beliefs. More important, however, is the fact that this approach has shown 
the enormous impact of discursive changes on individual authors. This 
again seems to be in accordance with Greenblatt’s social poetics, namely 
that poets are influenced by their cultural surroundings, simultaneously 
reflecting and reinforcing some of the values of these surroundings in 
their works. This approach can be used for any literary-historical research. 
The present study constitutes an initial endeavour with the analysis of a 
limited number of highly influential authors. It may be recommended to 
expand this study with similar analyses of historically and geographically 
contiguous networks. A first step could be the analysis of and comparison 
with the Amsterdam literary field. Furthermore, a structural analysis of the 
relationship between author, persona, and contemporary social and 
religious conventions would yield important information for researching 
identity formation. In both fields ample work remains to be done and 
much information could be garnered that would add new perspectives to 
the often biographical approaches of single historical persons and their 
works. Hopefully this thesis has provided an inspiring view of new 
possibilities in these directions. 
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Summary in Dutch 

Discursieve confrontaties: Humanisten en calvinisten in de zeventiende-
eeuwse Leidse academie 
 
Inleiding 
Dit boek beschrijft de veranderingen die het discours van de Leidse 
humanisten ondergaat ten gevolge van de toenemende invloed van het 
discours van de orthodoxe calvinisten (contra-remontstranten). Deze 
veranderingen worden beschreven met behulp van de aan Michel Foucault 
ontleende begrippen van discours en événement. Het événement waar de 
verandering van discours op het fysiek historische niveau uiteindelijk 
zichtbaar wordt, is de staatsgreep van Maurits en de daarop volgende 
Synode van Dordt (1618-1620). Door deze historische gebeurtenissen als 
materialisatie van het événement te identificeren, werd het mogelijk om 
terugkijkend het ontstaan van het discursieve veld rond de Leidse 
universiteit te identificeren en te beschrijven en vandaar op zoek te gaan 
naar de spanningen in dit discours. Dit zorgt voor een logische verdeling 
van het boek in drie hoofdstukken: het eerste hoofdstuk dat het discours 
van de Leidse humanisten beschrijft vanaf de stichting van de Leidse 
universiteit (1575) tot aan de dood van Arminius (1609). In de periode 
daarna worden de oplopende spanningen tussen remonstranten en contra-
remonstranten steeds zichtbaarder en worden ook zichtbaar in het werk 
van de Leidse humanisten. Tot slot ontstaat er na de Synode van Dordt een 
nieuw discours: elementen van het oude discours verdwijnen of krijgen 
een andere plaats, dan wel een andere lading. Daarnaast krijgen nieuwe 
elementen prominentere rollen. Dit geldt zowel voor begrippen als voor 
personen.  

Stephen Greenblatts ideeën over cultural poetics zoals hij die 
beschreven heeft in zijn Renaissance Self-Fashioning hebben geholpen 
deze discours-verandering concreet te maken. Een drietal begrippen van 
Greenblatt zijn van centraal belang voor deze dissertatie. Ten eerste het 
begrip dat elk artefact uit een bepaalde cultuur opgevat kan worden als 
een representatie van die cultuur. Een cultuur kan dus aan de hand van elk 
willekeurig voorwerp beschreven worden. Alleen moeten we ons daarbij 
voortdurend bewust blijven van het feit dat we daarmee slechts een deel 
van die cultuur beschrijven. Het is te allen tijde onmogelijk om een 
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volledig beeld van welke cultuur dan ook te schetsen: ons beeld blijft 
altijd fragmentarisch, maar is daarmee niet noodzakelijk onwaar. Het 
tweede begrip is dat in hun eigen tijd gewaardeerde auteurs een hogere 
mate van representativiteit bezitten dan andere schrijvers, personen, 
objecten. Dit omdat deze schrijvers alleen maar populair konden worden 
doordat ze blijkbaar de gevoelens en gedachten van een groot deel van de 
bevolking wisten te verwoorden. Het lezend publiek herkende blijkbaar 
delen van zichzelf of van zijn of haar omgeving in de geschreven teksten. 
Dat maakt dat teksten van beroemde / populaire auteurs zinvolle 
uitgangspunten voor een cultuurhistorische analyse kunnen zijn. Ten slotte 
heeft Greenblatt de wisselwerking tussen auteur en cultuur bondig 
verwoord in zijn begrip van een culturele poëtica: een auteur wordt 
gevormd door de cultuur waarin hij of zij leeft en opgroeit. Hij of zij 
wordt gevormd door de impliciete en expliciete waarden die in deze 
cultuur leven. Vervolgens reflecteert een auteur op deze waarden in 
zijn/haar literaire werk. Op deze manier geeft de auteur zelf opnieuw 
woorden aan deze waarden, door zijn/haar werk bevestigt de auteur 
bepaalde waarden die in die bepaalde cultuur leven en beïnvloedt daarmee 
al dan niet ongewild die cultuur.  

Door deze drie begrippen van Greenblatt werd het mogelijk om een 
analyse van de veranderingen in het Leids universitaire discursieve veld 
uit te voeren aan de hand van  een aantal destijds hooggewaardeerde 
auteurs en geleerden, met inachtneming van de caveat, dat elk stuk tekst 
weliswaar een representatieve waarde voor een bepaalde cultuur (lees: 
discours) heeft, en het werk van representatieve auteurs des te meer, maar 
dat nog steeds elke beschrijving van een cultuur of een discours 
fragmentarisch is en blijft.  

 
Hoofdstuk 1: Het ontstaan van het humanistisch discours aan de Leidse 
Universiteit. 
Het eerste hoofdstuk beschrijft hoe het humanistisch discours een plaats 
kreeg binnen de nieuw op te richten universiteit in 1575, vooral door de 
inspanningen van Janus Dousa en Jan van Hout. Janus Dousa was tijdens 
zijn studietijd in Parijs diep onder de indruk geraakt van Jean Dorat en de 
Pléiade-dichters. In zekere zin was Dorat de belichaming van de Franse 
variant van het Italiaanse humanisme. Kenmerkend voor dit discours is 
een sterke oriëntatie op met name de Romeinse oudheid, maar met de 
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toename van de kennis van het Grieks werd de gehele klassieke oudheid 
als voorbeeld gezien, vooral voor het eigen literaire scheppen. Dichters 
probeerden volgens het ideaal van de imitatio en emulatio auteurs uit de 
oudheid zo goed mogelijk na te doen qua stijl en taal. Daarnaast 
probeerden zij ook te variëren op hun voorbeelden, bijv. door de keuze 
van onderwerpen, de behandeling van bepaalde thema’s, maar ook door te 
proberen hun voorbeelden in de volkstaal te imiteren. Dit leverde bedoeld 
en onbedoeld een enorme verrijking op van het nationaal literaire arsenaal 
van de verschillende landen en talen, in dit geval het Italiaanse taalgebied 
en Frankrijk. 

Toen Leiden na het Ontzet een universiteit mocht oprichten, 
zorgden Janus Dousa en Jan van Hout ervoor dat het humanistisch 
curriculum ten grondslag kwam te liggen aan de artes-opleiding. Een 
duidelijk ideaal van Dousa en de zijnen was, dat de Muzen hun tempel 
binnen de muren van de Leidse Universiteit zouden vinden. Die visie 
werd niet door iedereen gedeeld. Velen meenden dat de universiteit vooral 
tot doel moest hebben om de preekstoelen in het land gevuld te krijgen 
met goedopgeleide orthodoxe calvinistische predikanten. Zij deelden het 
ideaal van Janus Dousa helemaal niet, integendeel, zij stonden voor een 
discours waarbinnen de tekst van de bijbel, de Heidelbergse Catechismus 
en de Geloofsbeleidenis het centrum vormden.  

Ondanks deze oppositie, lukte het Dousa toch om het humanisme 
een plaats te geven binnen de nieuwe universiteit, met name ook door het 
aantrekken van de jonge geleerde Justus Lipsius. Deze was een groot 
voorstander van Dousa’s idealen en heeft dan ook veel bijgedragen aan 
het ontwikkelen en verstevigen van dit discours. Zijn vertrek was 
weliswaar een grote tegenslag, maar die werd wel enigszins goedgemaakt 
door de komst van de grote geleerde Josephus Justus Scaliger naar Leiden. 
Deze intellectuele gigant had bedongen dat hij zich alleen maar in Leiden 
hoefde te vestigen en verder geen enkele verplichting ten opzichte van de 
universiteit had en dus ook geen colleges hoefde te geven.  

Scaliger gaf wel les aan kleine groepjes uitverkoren studenten. 
Zowel Daniel Heinsius als Hugo de Groot behoorden tot deze intieme 
kring. Scaliger begeleidde deze leerlingen bij het betreden van het pad dat 
zou moeten leiden naar aanzien binnen de Republiek der Letteren. De 
analyse van de vroege werken van Heinsius en Grotius laat zien hoe dit 
proces in zijn werk ging. De eerste stap op dit pad was het verzorgen van 
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een kritische editie van een klassieke tekst. In de aantekeningen, of  
annotationes,  kon de debutant zijn kennis ten toon spreiden. 
Drempeldichten en opdrachten lieten duidelijk de relatie tussen pupil en 
meester zien, zodat voor de gehele geleerde wereld zichtbaar was dat in 
dit geval Heinsius en Grotius onder Scaligers toezicht opereerden. De 
naamsbekendheid van Scaliger binnen de Republiek der Letteren gaf zijn 
leerlingen extra startkapitaal.  

Via Dousa, Lipsius en Scaliger had dus het discours van de 
Republiek der Letteren een vaste plaats gekregen binnen de Leidse 
universiteit. Echter, de besproken huwelijksgedichten van Grotius laten 
zien hoe dit humanistisch discours verbonden raakt met een nationaal 
ideaal. Terwijl de Republiek in het eerste decennium van de zeventiende 
eeuw nauwelijks een eenheid genoemd kon worden, creëerde Grotius in 
zijn poëzie beelden die uitdrukking geven aan een gedeelde identiteit. Zo 
spreekt hij meermalen van een godin Batavia, een soort personificatie van 
de Republiek, die voor haar pleit bij Jupiter. In diezelfde hemelse sferen 
vinden we ook Julius Civilis, die de opstand van de Bataven tegen de 
Romeinen had geleid. Op deze manier ontstond er onder de Leidse 
humanisten een eigen variant van het internationale humanistische 
discours, waarbinnen de op zich al elitaire waarden van de Republiek der 
Letteren werden gekoppeld aan een hele specifieke visie op de eigen natie 
en geschiedenis. Het hoeft geen betoog dat deze visie, die gedeeld werd 
door een kleine groep hoogopgeleiden, die ook nog eens nauwe banden 
onderhielden met de Hollandse elite, op weinig bijval kon rekenen van de 
orthodoxe calvinisten.  

 
Hoofdstuk 2: Toenemende spanning tussen humanisten en calvinisten 
Het tweede hoofdstuk laat zien hoe het calvinistische discours steeds meer 
aan invloed wint en ook zichtbaar wordt in het werk van de Leidse 
humanisten. De spanningen komen duidelijk naar voren rond de 
begrafenis van Jacobus Arminius, de leider van de remonstranten. De 
herdenkingsgedichten van Heinsius en Grotius laten hier nog niet zo heel 
veel van zien, pas met de brief van Grotius aan Heinsius blijkt dat er een 
behoorlijke spanning achter het gedicht van Heinsius moet zitten. Echter, 
met het conflict tussen Bertius en Gomarus over de lijkrede die 
eerstgenoemde uitsprak, wordt de oppositie scherp zichtbaar. Terwijl 
Bertius nog een vrij algemene rede houdt over het leven van Arminius en 
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hem vooral verdedigt tegen alle aanvallen op zijn persoon en zijn 
opvattingen, kiest Gomarus voor de frontale aanval. Uit Gomarus’ 
verwijten aan het adres van Bertius spreekt onmiskenbaar het orthodoxe 
calvinistische discours. In dit discours staat de Bijbel centraal, samen met 
de Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus, dat blijkt duidelijk 
uit Gomarus’ woorden. Maar wat minstens zo veelzeggend is: hij verwijt 
Bertius dat hij een ‘Orateur’ is, een redenaar. Juist wat binnen het 
humanistisch discours een grote deugd was, namelijk om te spreken in het 
openbaar als een antieke retor, geldt binnen het calvinistisch discours als 
laakbaar. De reden blijkt ook wel uit Gomarus’ woorden: retorica is 
mooisprekerij, terwijl het calvinistisch ideaal is om de eenvoudige 
christelijke waarheid te spreken. 

Dezelfde oppositie is ook aanwijsbaar in het werk van één en 
dezelfde dichter. Zowel bij Heinsius als bij Jacob Cats is het mogelijk om 
in deze periode beide discoursen aan te wijzen en is het bij Heinsius zeker 
en bij Cats aannemelijk dat de ontwikkeling loopt van een humanistische 
naar een calvinistische oriëntatie. Bij Heinsius blijkt dat onder meer in  
zijn hymne op Bacchus en zijn hymne op Christus. Beide gedichten zijn in 
dezelfde bundel Nederduytsche poemata (1616) verschenen, maar 
verschillen fors van toon en inhoud. De Bacchushymne is een speels 
humanistisch gedicht waarin Heinsius veel van zijn kennis over de 
wijngod etaleert, veelal opgedaan uit de Dionysiaca van Nonnus 
Panopolitus. De Christushymne is daarentegen een heel vroom gedicht, 
dat niets gemeen heeft met de humanistische traditie. De gedichten zijn 
vaak op verschillende manieren uitgelegd, onder meer doordat Heinsius 
zélf een voorbehoud bij de editie heeft gemaakt, dat het gedicht over 
Bacchus alleen maar allegorie is en dat alle verwijzingen naar antieke 
goden als zodanig gelezen moeten worden. Het gevolg is, dat velen de 
Christushymne als uiting van Heinsius’ ware geloof zien en dat de rest van 
zijn poëzie makkelijk wordt afgedaan als jeugdzonde.  
 Mijn interpretatie is, dat het te gemakkelijk is om het één of het 
ander af te doen als jeugdzonde of als ware opvatting van de dichter. De 
Bacchushymne paste uitstekend binnen het discours van de Leidse 
humanisten, waar Heinsius deel van uitmaakte. Binnen dit discours was 
het gebruikelijk om in de beste imitatio-traditie gedichten te schrijven met 
heidense motieven. Dit discours liet toe dat een contemporaine dichter 
zich een persona aanmat van een klassieke heidense dichter, om zo goed 
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mogelijk in die traditie te schrijven. Dat had nadrukkelijk een plaats 
binnen het humanistisch ideaal om de oudheid in het heden te doen 
herleven, liefst beter en rijker en gevarieerder dan ze in de oudheid zelf 
was geweest. Grotius, Heinsius en de jonge Cats waren exponenten of 
protagonisten van dit discours. Maar met het toenemen van de spanning in 
het discursieve veld, veranderden de opvattingen hierover en werd het 
steeds meer een noodzaak dat de persona van de dichter samenviel met 
wat men veronderstelde dat het ware innerlijke geloof van de dichter was. 
De persona van de dichter moest, net als de publieke en liefst ook private 
persoon, een uitdrukking zijn van de waarden van het orthodoxe 
calvinistische discours.  

 
Hoofdstuk 3: Een nieuwe standaard in het literaire veld 
De spanning die ontstaan is in het discursieve veld, vindt zijn ontlading in 
het événement in de staatsgreep van Maurits en de Synode van Dordt. Ook 
bij de humanisten van de Leidse universiteit verandert het discours 
ingrijpend. Het discours zoals dat was neergezet door Dousa, Lipsius en 
Scaliger bestond niet langer meer op dezelfde manier. Na de Synode 
verschuift de aandacht naar de studie van de Bijbel. Heinsius schrijft eerst 
zijn Aristarchus sacer (1627), een kritiek op Nonnus’ parafrase van het 
evangelie van Johannes. Vervolgens stort hij zich, net als Grotius in 
Frankrijk, op een commentaar op het hele Nieuwe Testament. Hij zet 
daarmee zijn kennis en kunde in op een heel ander gebied. 

Het voorbeeld van Ludovicus de Dieu heeft laten zien dat bepaalde 
gewoontes omtrent het opstarten van een carrière wel blijven bestaan, nl. 
het maken van een kritische editie en de introductie door een gevestigde 
naam, maar dat het referentiële kader wordt ingebed in een duidelijk 
herkenbaar christelijk discours. Dit beeld wordt nog eens bevestigd door 
Jacobus Revius, die zich weliswaar wel presenteert als een renaissance-
dichter, maar zich in zijn poëzie alleen doet kennen als calvinistisch 
dichter. Zelfs het enige gedicht dat duidelijk een imitatie is van een Grieks 
origineel, heeft hij niet in de klassieke heidense trant willen schrijven, 
maar de hele thematiek omgezet naar een christelijke context.  

Cats’ Twee en tachtigjarig leven (1700) laat tenslotte zien hoe 
bepaalde begrippen in een nieuw discours een nieuwe plaats kunnen 
krijgen zonder geheel te verdwijnen: ze krijgen een andere lading en 
andere betekenis. In dit geval is de manier waarop Cats over zijn eigen 
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mogelijk in die traditie te schrijven. Dat had nadrukkelijk een plaats 
binnen het humanistisch ideaal om de oudheid in het heden te doen 
herleven, liefst beter en rijker en gevarieerder dan ze in de oudheid zelf 
was geweest. Grotius, Heinsius en de jonge Cats waren exponenten of 
protagonisten van dit discours. Maar met het toenemen van de spanning in 
het discursieve veld, veranderden de opvattingen hierover en werd het 
steeds meer een noodzaak dat de persona van de dichter samenviel met 
wat men veronderstelde dat het ware innerlijke geloof van de dichter was. 
De persona van de dichter moest, net als de publieke en liefst ook private 
persoon, een uitdrukking zijn van de waarden van het orthodoxe 
calvinistische discours.  

 
Hoofdstuk 3: Een nieuwe standaard in het literaire veld 
De spanning die ontstaan is in het discursieve veld, vindt zijn ontlading in 
het événement in de staatsgreep van Maurits en de Synode van Dordt. Ook 
bij de humanisten van de Leidse universiteit verandert het discours 
ingrijpend. Het discours zoals dat was neergezet door Dousa, Lipsius en 
Scaliger bestond niet langer meer op dezelfde manier. Na de Synode 
verschuift de aandacht naar de studie van de Bijbel. Heinsius schrijft eerst 
zijn Aristarchus sacer (1627), een kritiek op Nonnus’ parafrase van het 
evangelie van Johannes. Vervolgens stort hij zich, net als Grotius in 
Frankrijk, op een commentaar op het hele Nieuwe Testament. Hij zet 
daarmee zijn kennis en kunde in op een heel ander gebied. 

Het voorbeeld van Ludovicus de Dieu heeft laten zien dat bepaalde 
gewoontes omtrent het opstarten van een carrière wel blijven bestaan, nl. 
het maken van een kritische editie en de introductie door een gevestigde 
naam, maar dat het referentiële kader wordt ingebed in een duidelijk 
herkenbaar christelijk discours. Dit beeld wordt nog eens bevestigd door 
Jacobus Revius, die zich weliswaar wel presenteert als een renaissance-
dichter, maar zich in zijn poëzie alleen doet kennen als calvinistisch 
dichter. Zelfs het enige gedicht dat duidelijk een imitatie is van een Grieks 
origineel, heeft hij niet in de klassieke heidense trant willen schrijven, 
maar de hele thematiek omgezet naar een christelijke context.  

Cats’ Twee en tachtigjarig leven (1700) laat tenslotte zien hoe 
bepaalde begrippen in een nieuw discours een nieuwe plaats kunnen 
krijgen zonder geheel te verdwijnen: ze krijgen een andere lading en 
andere betekenis. In dit geval is de manier waarop Cats over zijn eigen 
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erotische ervaringen uit zijn jeugd schrijft een goed voorbeeld. Ook in zijn 
jeugdwerk schrijft hij over erotiek en vaak ook op een belerende toon. 
Maar nu heeft zijn tekst een duidelijk afkeurende en waarschuwende 
nuance gekregen. Tegelijkertijd blijft hij er wel uitgebreid over schrijven, 
zó uitgebreid dat je als moderne lezer je afvraagt of de dichter hiermee 
niet zijn doel voorbijschiet. De dichter mag niet meer vanachter zijn 
persona in positieve termen over beleefde erotiek schrijven, maar moet, 
vanuit een persona die in overeenstemming is met, dan wel gevormd is 
door, het calvinistische discours, vol van spijt en berouw schrijven over de 
eigen ervaring.  

 
Conclusie 
De voornaamste conclusie is dat het zinvol is om de dichters van deze 
periode te bekijken in het perspectief van de grote discursieve verandering 
die zich in elk geval in de context van de Leidse humanisten voltrok. Ten 
eerste omdat deze kijkwijze ons kan behoeden voor een al te speculatieve 
interpretatie over het persoonlijke geloof, dan wel de persoonlijke 
opvattingen van de dichter. Maar vooral ook omdat hij laat zien dat het 
werk van deze auteurs sterk beïnvloed is door de spanningen in het 
discours. Dit lijkt weer in overeenstemming te zijn met Greenblatt, nl. dat 
dichters beïnvloed worden door hun culturele omgeving, maar door hun 
werk ook op bepaalde waarden van die cultuur reflecteren en ze door hun 
werk versterken. Maar het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan dit 
onderzoek kan in principe voor elke literair-historische analyse gebruikt 
worden. Deze studie is slechts een eerste proef met de analyse van een 
kleine, maar invloedrijke, groep auteurs. Het verdient de aanbeveling om 
dit onderzoek uit te breiden met soorgelijke analyses van historisch en 
geografisch aanpalende netwerken. Een eerste desideratum zou een 
analyse van en een vergelijking met het Amsterdamse literaire veld 
kunnen zijn. Daarnaast zou op een abstracter niveau onderzoek interessant 
zijn naar de relatie tussen de auteur, zijn dichterlijke persona en de 
maatschappelijk-religieuze conventies van zijn tijd. Er is op beide vlakken 
voldoende onderzoek te doen en beide velden kunnen belangrijke 
aanvullingen bieden bij de vaak individueel biografische benaderingen 
van auteurs en hun werken. Hopelijk heeft deze studie daar een 
stimulerende aanzet toe mogen geven!  

  


