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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 
EEN ELOQUENT ENIGMA 

 
DE DRAMA’S VAN JACOBUS CORNELIUS LUMMENAEUS À MARCA   

(CA. 1580 - CA. 1628) EN HUN CONTEXTEN 
 
 

Introductie  
Religie en retorica 

Dit proefschrift over de Bijbelse tragedies van de Gentse Benedictijn Jacobus 
Cornelius Lummenaeus à Marca (Lummene van Marcke; ca. 1580 – ca. 1628) 
onderzoekt de manier(en) waarop deze toneelstukken gefunctioneerd zouden 
kunnen hebben in het publieke domein. De stukken van Lummenaeus à Marca 
vormen hiertoe een uitzonderlijke casestudy, omdat er vrijwel niets bekend is over 
de achtergrond van de gedrukte teksten. Wat beoogde de auteur met zijn drama’s? 
Voor welk publiek heeft hij ze geschreven? Zijn de stukken opgevoerd, en zo ja, 
waar en door wie? Omdat gangbare kaders waarbinnen het toneel geduid kan 
worden ontbreken, volgt dit onderzoek de lijnen uitgezet door reader-response 
criticism. Op welke manier(en) zou een contemporain (lees)publiek de stukken 
gerecipieerd kunnen hebben? In het onderzoek wordt getracht te bepalen welke 
standpunten in de teksten naar voren komen, hoe deze zich verhouden tot het 
stuk als geheel en op welke manier dit proces door de tekst wordt geleid. De 
uitkomst van deze analyse kan vervolgens gecombineerd worden met bepaalde 
contextuele gegevens (bijvoorbeeld politiek-historische), om te zien in welke mate 
en op welke manier(en) de toneeltekst het publieke domein zou kunnen hebben 
betreden. 
 Om tot een beter begrip van Lummenaeus’ toneelteksten te komen, 
worden in hoofdstuk twee eerst de literaire principes geduid die aan zijn drama’s 
ten grondslag liggen. Daarna worden in de twee volgende hoofdstukken twee 
casestudy’s uitgevoerd, naar respectievelijk de politiek-historische en religieus-
confessionele context. Omdat de geldende biografische studies over Lummenaeus 
à Marca zeer gebrekkig bleken, biedt hoofdstuk 1 een weergave van het leven van 
de Gentse auteur op basis van reeds bekende bronnen, en enig tot op heden 
onbekend archiefmateriaal. Omdat deze biografie niet essentieel is voor het begrip 
van de casestudy’s is zij apart gezet, in deel een. De biografie biedt echter wel 
houvast voor de contextuele positionering van Lummenaeus’ werk in dit, en 
toekomstig, onderzoek. 
 

Hoofdstuk een 
‘Het licht der Belgen’: een biografie 

Niet alleen Lummenaeus’ dramatische oeuvre, maar ook zijn leven kan betiteld 
worden als een ‘enigma’. De biografische schets in hoofdstuk een is gebaseerd op 
alle reeds beschikbare bronnen (voornamelijk (registers van) correspondentie), 
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zoals deze in de loop der jaren door verschillende onderzoekers zijn beschreven, 
en op ander archiefmateriaal. Bovendien worden de feitelijke gegevens gebruikt 
die afgeleid kunnen worden uit Lummenaeus’ gedrukte werken, waaronder data en 
locaties. Omdat over zijn jonge jaren weinig bekend is, wordt getracht een beeld te 
reconstrueren aan de hand van de gegevens over zijn vrienden en naaste familie, 
met name zijn broer Ludovicus à Marca. 
 Lummenaeus wordt, anders dan tot nu toe aangenomen, in ca. 1580 
geboren, vermoedelijk in Vlaanderen. Nadat hij als jongen waarschijnlijk te Gent 
en Douai onderwijs heeft genoten, treedt hij toe tot de Benedictijner St. 
Pietersabdij van Gent. Wanneer Lummenaeus tegen 1608 zijn literaire talent aan 
de dag legt in onder meer tragedies en homilieën, weet hij via het netwerk van de 
Leuvense hoogleraar Erycius Puteanus internationale bekendheid te verwerven. 
Hoewel hij voornemens was rond 1614 naar Italië te reizen, in het bijzonder naar 
zijn patroon kardinaal Federico Borromeo te Milaan, zal hij deze reis pas in 1622 
kunnen maken. Tot die tijd onderscheidt de Gentse Benedictijn zich vooral door 
middel van de publicatie van tragedies en redevoeringen, en weet hij zelfs van de 
bisschop van Gent de opdracht te bemachtigen om een ‘geschiedenis van zijn tijd’ 
te schrijven. Deze geschiedenis lijkt hij echter nooit voltooid te hebben. Zijn 
Italië-reis van 1622-1625, ondernomen – naar het schijnt – vanwege 
gezondheidsproblemen, lijkt vooral in het teken te hebben gestaan van geldgebrek, 
niet alleen omdat zijn abt, Joachim Arsenius Schayck, de kosten voor 
levensonderhoud en verzorging niet wil dragen, maar ook omdat Borromeo niet 
thuis geeft en de Benedictijnen aldaar hem geen onderdak mogen bieden vanwege 
de restricties van hun congregatie. Om die reden beweert Lummenaeus 
gedwongen te zijn verder te reizen naar Rome – al blijkt uit brieven dat hij dit 
reeds lang van plan was –, alwaar hij in het gezelschap van kardinalen en pausen 
zal verkeren, die alle zijn literair talent zeer bewonderen, maar hem financiële 
steun lijken te onthouden. Gekweld door ziekte en zorgen keert Lummenaeus in 
1625 terug naar Gent, alwaar zijn joie de vivre weer lijkt terug te keren. Naar alle 
waarschijnlijkheid sterft hij eind 1628 te Douai, waar hij zich bezighield met de 
publicatie van een aantal werken. Hij zou begraven zijn in de kerk van de Engelse 
Benedictijnen aldaar. De relatie met zijn abt bleef tot het eind gespannen. 
 

Hoofdstuk twee 
‘Ook kleinere smaragden hebben hun glans’: Lummenaeus’ dramatische principes 

Hoofdstuk twee onderzoekt de achtergrond van het bijzondere dramatische 
model, met uitzonderlijk lange koorliederen, dat door Lummenaeus gaandeweg 
wordt ontwikkeld. Hoewel het loont om in dit kader bijvoorbeeld de tragedies van 
Seneca, het schooltoneel of het jezuïetentoneel nader te belichten, wordt in dit 
hoofdstuk vooral zijn relatie tot de Frans-humanistische tragedie uitgediept, die 
zich, evenals zijn eigen stukken, vooral kenmerkt door een hoge mate van 
statische, verbale actie. Op verschillende plaatsen geeft Lummenaeus bovendien 
zelf aan op de hoogte te zijn van het Franse toneel en noemt hij in dit verband 
nooit de namen van andere Neolatijnse toneelschrijvers – hoewel hij later wel 
contacten zou onderhouden met bekende tragici als Hugo Grotius en Daniel 
Heinsius. 
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 Het onderzoek maakt duidelijk dat Lummenaeus geleidelijk zijn eigen 
literaire niche creëert: via het rederijkerstoneel (Dives Epulo) en George Buchanan 
(Iephte) komt hij uiteindelijk tot een statische vorm van drama dat duidelijk 
gebaseerd is op de Franse tragedies van bijvoorbeeld Robert Garnier (o.a. Carcer 
Babylonius), met een voorliefde voor lange monologen en, vooral, lyrische koren. 
Dit model lijkt op het eerste gezicht wellicht weinig geschikt voor opvoering: er is 
echter niet alleen bewezen dat de stukken van Garnier rond 1600 nog werden 
opgevoerd in de zuidelijke Nederlanden (net als de tragedies van Seneca, hoewel 
deze minder statisch zijn dan die van Lummenaeus), maar ook werd in elk geval 
Lummenaeus’ Saul vertaald door de Aalster rederijker Guilliam Caudron sr., met 
behoud van de lange monologen. Desondanks zijn er geen harde aanwijzingen 
voor enige opvoering van Lummenaeus’ toneelstukken. Bovendien lijkt zijn 
statische model geen navolging te hebben gekregen; we kunnen in elk geval 
concluderen dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw wat betreft het 
Latijnstalige drama het visueel aantrekkelijke jezuïetentoneel geleidelijk de 
overhand krijgt, en tegelijkertijd het Nederlandse toneel duidelijk een andere 
richting inslaat. 
 

Hoofdstuk drie 
‘Een wijze leider temidden van het onwetende volk’: actualiteit en Carcer Babylonius (1610) 

Hoofdstuk drie analyseert aan de hand van de bovengeschetste methode 
Lummenaeus’ tweede tragedie die in druk is verschenen, de Carcer Babylonius uit 
1610. Het toneelstuk behandelt de rebellie van Jeruzalem, onder leiding van 
koning Zedekia, tegen de Babylonische heerser Nebukadnezar. Uit de analyse 
blijkt dat de tragedie op twee perspectieven leunt: de Babyloniërs spreken over de 
algemene of politieke rebellie van de Joden, terwijl de Joden zelf hun naderende 
ondergang wijten aan hun religieuze afvalligheid. De dramatische opbouw van het 
stuk zorgt echter voor een grotere nadruk op het godsdienstige aspect. Deze 
constatering lijkt te passen in de contextuele interpretatie die is voorgesteld door 
James Parente, namelijk dat de afvallige Joden (en hun straf) een duidelijke 
verwijzing vormen naar de noordelijke Protestanten. Wat we echter zien, is dat 
zowel door middel van het koor van Babyloniërs als het koor van Joodse vrouwen 
(samen goed voor 70% van het totaal aantal verzen) de nadruk komt te liggen op 
‘lijden’. De koren vormen hiervan in feite het levende bewijs: in een oorlog lijdt 
iedereen. Via diverse toespelingen lijkt het stuk in feite zelfs een eerbetoon aan de 
vredestichter van de zuidelijke Nederlanden, Aartshertog Albrecht van Oostenrijk. 
De analyse toont daarmee aan dat de oppervlakkige analogie, zoals voorgesteld 
door Parente, bij een zorgvuldige lezing amper houdbaar is, en dat het gebruik van 
een mogelijk polemisch thema (in dit geval afvallige Joden) niet bij voorbaat een 
overeenkomstig resultaat oplevert. 
 

Hoofdstuk 4 
‘Maagdelijke kuisheid is het lovenswaardigst voor God’: Iephte (1608/9) in context 

Hoofdstuk vier onderzoekt welke positie Lummenaeus’ Iephte ingenomen zou 
kunnen hebben in de religieus-confessionele context van zijn tijd. Ook hier 
suggereerde James Parente dat het stuk ongetwijfeld een afkeuring van de streng 
rechtlijnige Calvinisten verbeeldde, die Gent rond 1580 in hun greep hadden 
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(gepersonifieerd door Jefta en diens vasthoudendheid in het volbrengen van zijn 
gelofte, die inhield dat hij zijn dochter moest offeren). De analyse van het stuk, 
volgens de lijnen boven geschetst, blijkt in dit geval gebaat bij een vergelijking met 
George Buchanan’s beroemde drama Jephthes, waarnaar Lummenaeus zelf in zijn 
dedicatie verwijst, en bij een korte bespreking van de exegetische geschiedenis van 
het controversiële Jefta-thema: het beeld dat zich tegen deze achtergronden scherp 
aftekent, is wederom niet van polemische aard. Lummenaeus’ tragedie volgt, ten 
eerste, de katholieke lijn waar het gaat om geloften: wanneer deze rechtmatig zijn 
afgelegd, moeten ze volbracht worden. In het stuk ontstaat er dan ook geen echte 
discussie over de rechtmatigheid van de gelofte en het offer; theologie wordt 
vervangen door de sturende werking van emotie. De analyse wijst uit dat de focus 
juist verschuift naar het bereidwillige optreden en de lovenswaardige positie van 
de dochter. De vermeende kritiek op Calvinistische rechtlijnigheid wordt duidelijk 
niet gestaafd door de perspectieven die de tragedie biedt. 
 

Conclusie 
Het raadsel ontvouwd? 

Het beeld dat zowel uit Lummenaeus’ biografie als uit zijn tragedies naar voren 
komt, is dat van een voorzichtig man. De thema’s die hij koos voor zijn 
toneelstukken blonken in die tijd uit in polemische potentie: Lummenaeus’ 
bewerkingen wijzen echter op het tegenovergestelde, namelijk het verkiezen van 
versterking van de eigen gelederen boven het aanvallen van de protestantse 
stellingen. Indien er sprake is van een Contra-reformatorisch doel, dan moet dit 
op de eerste plaats gezocht worden in deze strategie, die ook voet aan de grond 
had gekregen in het jezuïetentoneel. Wanneer we echter de tragedies wat dichter 
betrekken op de biografie, dan komt hieruit vooral het literaire doel naar voren: 
zijn dichtwerken bezorgden hem immers een ticket naar internationale patronage. 
Hoe minder aanstoot ze gaven, des te beter ze hun werk konden doen in de 
supraconfessionele Republiek der Letteren. Tot slot volgt nog een korte 
beschouwing over de aard van de ‘christelijke tragedie’. In beide casestudy’s valt 
het direct op dat enige vorm van typologische duiding feitelijk strikt vermeden 
wordt; er wordt slechts zijdelings op gehint. Het resultaat is dat de nadruk niet 
komt te liggen op Gods heilsplan en de uiteindelijke Verlossing – hetgeen immers 
onmogelijk zou zijn voor een tragedie in klassieke zin –, maar op het lijden in het 
hier en nu van de personages, en, tegelijkertijd, op de afstand die de personages 
scheidt van de uiteindelijke Verlossing. Dit gevoel vindt een duidelijke uitlaatklep 
in, met name, de koorliederen, en wordt op die manier op het publiek 
overgedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




