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1 Inleiding
[H]et is het motief van de nationale vrijheidsstrijd en de klank van die strijd, welke door hun felle
onmiddellikheid, door hun kunstvolle herschepping den zeventiende-eeuwer hebben
aangesproken. De magiese klank van een woord bezielde hen, dreef hen in de dood. Het woord
“vrijheid” heeft […] een volk tachtig jaar in de wapenen gehouden, heeft een volk bezield tot een
krachtsontwikkeling als deze Hollanders nooit te voren en nooit sindsdien gekend hebben.
Vrijheid […] is het enige, het hoogste geweest, waarom enkele honderduizenden […] zich bijkans
honderd jaar hebben bekommerd met een principiëele weerspannigheid […]. “Vrijheid” bezat
toentertijd de magiese klank die verloren is gegaan. En het is Heinsius geweest, die voor het eerst
de atmosfeer van dat woord heeft opgevangen in de nederlandse epiek, epiek die op de bezieling
van dat woord in bloeiende lyriek gaat stromen. (Knuvelder 1934, 74)
De literatuurhistoricus Knuvelder laat er geen twijfel over bestaan. Voor hem is Daniel Heinsius (15801655) niet zomaar een dichter, hij is ‘de zanger der vrijheid’ (Knuvelder 1934, 61, 67). Waarom
Knuvelder nu juist de naam Heinsius met het gegeven ‘vrijheid’ verbindt, is te begrijpen wanneer men
Heinsius’ dichtbundel de Nederduytsche Poemata (1616) bij de hand neemt. De eerste drie gedichten van
de bundel, namelijk ‘Op de Doot ende treffelicke victorie van de mannelicken helt Iacob Heemskerck,
Admirael, begraven binnen Amsterdam’, ‘Aen Leyden Uytgegeven met zijn beschrijvinge door Ian
Orlers, Borger der Selver Stadt’ en ‘Op het belech van Oostende’, handelen stuk voor stuk over grote
staatse overwinningen op de Spaanse bezetter tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In de gedichten is
Heinsius te herkennen als een echte chauvinist en een hevige voorstander van de Nederlandse
vrijheidsstrijd. Het zijn deze drie vaderlandslievende gedichten die het centrale studieobject uitmaken
van deze bachelorpaper.
Dat de eerste drie gedichten in Heinsius’ Nederduytsche Poemata een bijzonder karakter hebben, is ook andere
literatuurwetenschappers niet ontgaan. Onder meer in de literatuurgeschiedenissen van Kalff, Overdiep e.a.
en Haantjes e.a. zijn enkele regels gewijd aan deze nationalistische gedichten (Kalff 1909, 38, 42-43; Overdiep
e.a. 1948, 25-26; Haantjes e.a. 1948, 113-114). Daarbij dient opgemerkt te worden dat in het eerdere
onderzoek naar de vaderlandslievende gedichten in de Nederduytsche Poemata de meeste aandacht werd besteed
aan het gedicht ‘Op de Doot ende treffelicke victorie van de mannelicken helt Iacob Heemskerck, Admirael,
begraven binnen Amsterdam’. Een uitvoerige analyse van dit werk is terug te vinden in de studie van Witstein
omtrent de funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance (Witstein 1969, 135-161). Een van de weinige
werken waarin de drie nationalistische gedichten besproken worden, is Becker-Cantarino’s verhandeling over
het leven en het werk van Daniel Heinsius (Becker-Cantarino 1978, 38-42). Net omdat deze drie
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vaderlandslievende gedichten samen nog maar weinig grondig en zeker niet samen werden geanalyseerd,
maken ze nu het onderwerp uit van deze bachelorpaper.
Mijn onderzoek zal gebeuren op basis van een retorische analyse van de gedichten, in combinatie met een
vergelijking met soortgelijke gedichten van andere auteurs die over dezelfde historische gebeurtenis handelen.
Het doel van deze bachelorpaper is daarbij om meer inzicht te verwerven in de eigenheid van de betrokken
gedichten uit de Nederduytsche Poemata.
De gedichten worden eerst geëditeerd, vervolgens becommentarieerd en ten slotte vergeleken met
dichtwerken over hetzelfde historische feit. De edities van de werken van Heinsius zijn overgenomen uit de
facsimile-uitgave van de Nederduytsche Poemata die door Becker-Cantarino tot stand gebracht en ingeleid werd
(Becker-Cantarino 1978). De drie gedichten werden voor mijn paper ingescand en voorzien van pagina- en
regelnummers. Waar de leesbaarheid van de scans te wensen overliet, zijn de gedichten overgetikt. Hierbij is
de schrijfwijze van de woorden en de punctuatie die gehanteerd wordt in de oorspronkelijke editie van het
gedicht behouden. Ter verduidelijking zijn aan de gedichten woordverklaringen toegevoegd. Deze worden
onder het gedicht weergegeven samen met de bron van de verklaring. Woordverklaringen via de
Geïntegreerde Taalbank worden aangeduid met de afkorting ‘GTB’. De gedichten in deze paper worden
besproken overeenkomstig de chronologie van de historische gebeurtenis waarover ze handelen. Zo komen
eerst de gedichten op het beleg en het ontzet van Leiden (1573-1574) aan de beurt, vervolgens de gedichten
op het beleg van Oostende (1601-1604), en ten slotte de gedichten op de dood van Van Heemskerck (1607).
Deze bachelorpaper bestaat uit drie delen. Centraal in elk deel staat een van de drie vaderlandslievende
gedichten die in Heinsius’ Nederduytsche Poemata zijn opgenomen. Elk deel vangt aan met een toelichting van
de historische gebeurtenis waarover het werk handelt. Daarop volgt de editie van het gedicht uit de
Nederduytsche Poemata, met aansluitend een retorische analyse van het werk. Hierna volgen de edities van
gedichten die dezelfde historische gebeurtenis als onderwerp hebben. Deze werken worden eveneens
geanalyseerd en vervolgens vergeleken met het centrale werk van Heinsius. Bij de bespreking van de
gedichten wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het woordgebruik en de motieven waarvan de dichter
zich bedient, alsook aan de structuur en de pathos die in het gedicht vervat zit. Ten slotte worden de
resultaten van de retorische analyses en de vergelijkingen tussen de gedichten gebundeld in een conclusie die
deze paper besluit.
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2 ‘Aen Leyden Uytgegeven met zijn beschrijvinge door Ian Orlers, Borger der
Selver Stadt’
2.1 Historische context 1
In de maand oktober van het jaar 1573 omsingelde een Spaans leger onder leiding van bevelhebber Francisco
de Valdéz de Zuid-Hollandse stad Leiden. De Spanjaarden zinden op de inname van de stad aangezien
Leiden openlijk de kant van Willem van Oranje had gekozen in de strijd tegen de Spaanse bezetter. In eerste
instantie maakten de Leidenaren zich niet te veel zorgen. De stad was immers goed voorzien van
levensmiddelen die oorspronkelijk voor het belegerde Haarlem bedoeld waren. Na een periode van een half
jaar brak het Spaanse leger de belegering af en trok naar het Oosten. Daar waren de broers van Willem van
Oranje, Lodewijk en Hendrik van Nassau, met een leger vanuit het Duitse Rijk de Nederlanden
binnengetrokken met de bedoeling de vijand van Leiden weg te lokken. Echter, de troepen van Lodewijk en
Hendrik werden al op veertien april 1574 verslagen op de Mookerheide door een ander Spaans leger, zonder
dat de manschappen van Valdéz in actie moesten komen. De Spaanse bevelhebber kon zich dus weer ten
volle focussen op de inname van Leiden.
In de nacht van 25 op 26 mei begon het tweede beleg van Leiden. De Spanjaarden hadden zich, zonder dat
de inwoners iets doorhadden, opnieuw rond de stad opgesteld. De Leidenaren bevonden zich nu in een zeer
penibele situatie. Na afloop van het eerste beleg waren ze immers gewoon overgegaan tot de orde van de dag.
Niemand had er aan gedacht om de voorraden opnieuw aan te vullen zodat men, indien nodig, een tweede
belegering kon doorstaan. Pas na een beleg van een maand besloot het stadsbestuur in juli 1574 het voedsel te
inventariseren. Een maand later braken de eerste protesten uit van hongerige mensen die het nijpende
voedseltekort beu waren. Tot overmaat van ramp werd de stad getroffen door een pestgolf die vooral een
bedreiging vormde voor verzwakte mensen. Veel Leidenaren, vooral leden van de lagere klassen die geen geld
hadden om voedsel te kopen, bezweken aan de honger of de pest.
Ondertussen werkte Willem van Oranje aan een manier om Leiden te ontzetten. Het uiteindelijke plan
bestond uit twee delen. Allereerst werd besloten om verschillende dijken door te steken waardoor het
platteland rondom de stad onder water zou komen te staan. Idealiter zou het Spaanse leger uiteindelijk door
het rijzende water gedwongen worden zijn stellingen te verlaten. Op drie augustus staken de staatsgezinden

De hier gepresenteerde inzichten m.b.t. de historische context rond het Beleg en het Ontzet van Leiden zijn gebaseerd op Van der
Lem z.j.
1
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de dijken langs de IJssel en de Maas door en liep het Rijnland langzaam onder water. Het tweede deel van het
plan bestond uit de oprichting van een lichtbewapende vloot die over de overspoelde velden kon varen om
zo de Spanjaarden te bekampen. Het bevel over deze geuzenvloot kwam in handen van de Zuid-Nederlandse
edelman Louis de Boisot. De Boisot liet zijn vloot op negentien en twintig augustus een omtrekkende
beweging maken om de hoofdmacht van Valdéz heen. Hij hoopte met een verrassingsaanval de Spanjaarden
de moed te benemen.
Uiteindelijk duurde het nog tot drie oktober 1574 voordat het Spaanse leger zich terugtrok. De dreiging van
zowel het bevrijdingsleger van De Boisot, als van het rijzende water maakten dat de Spanjaarden de
belegering van de stad afbliezen. De Boisot en zijn geuzen werden als helden ontvangen door de
uitgehongerde inwoners. Een jaar later, in 1575, richtte Willem van Oranje een universiteit op in de stad ter
bedanking voor de steun die de Leidenaren hem hadden geschonken en de volharding die ze aan de dag
hadden gelegd tijdens het beleg.

2.2 Gedicht*

6
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*) Gedicht overgenomen uit Becker-Cantarino e.a. 1983, 7-12.
1) Phoebus: andere naam voor Apollo
2) GTB; Sv chaldeeuwsch: een Armeense stam die sedert 1200 v. Chr. in het Zuiden van Babylonië woonde
3) GTB; Sv berennen: langs een weg lopen
4) GTB; Sv voorburcht: voorportaal
5) Nereus: een zeegod (Britannica academic, F)
6) GTB; Sv lodderlijc: wulps, weelderig, dartel
7) Triton: een halfgod van de zee (Britannica academic, G)
8) Amphitrite: godin van de zee en vrouw van Poseidon (Britannica academic, H)

2.3 Bespreking
Een eerste werk dat in deze paper besproken dient te worden is het gedicht ‘Aen Leyden Uytgegeven met zijn
beschrijvinge door Ian Orlers, Borger der selver Stadt’. Heinsius schreef dit werk als een drempeldicht voor
het project van Jan Orlers genaamd Beschrijvinge der stad Leyden, een stadsgeschiedenis die in 1614 verscheen
(Becker-Cantarino 1978, 42). Vanzelfsprekend was Heinsius bereid geweest om een gedicht op Leiden te
schrijven. De stad was immers een tweede thuis geworden nadat hij en zijn familie zijn geboortestad Gent
waren ontvlucht uit vrees voor een Spaanse inval (Becker-Cantarino 1978, 13). Daarnaast was het ook aan de
Leidse universiteit dat Daniel Heinsius in de eerste helft van de zeventiende eeuw een reputatie opbouwde als
zijnde een briljant academicus en een zeer bekwaam dichter (Becker-Cantarino 1978, 15).
Het 156 regels lange laudatieve gedicht vangt aan met de exclamatio ‘O Nymphe groot van naé’. De stad
Leiden wordt antropomorf voorgesteld als een lieflijk, doch indrukwekkend, mythisch wezen. Deze
personificatie van Leiden blijkt doorheen het gedicht zeer nuttig te zijn voor Heinsius. Zo kan hij de stad nu
aanspreken met woorden als ‘moeder’ in versregel dertien en ‘voester’ (‘voedster’; GTB; Sv voester) in versregel
139. Vervolgens vermeldt de dichter meteen een hoogtepunt in de geschiedenis van de stad: het succesvol
doorstaan van de Spaanse belegering. In versregel twee staat te lezen hoe de oorlogsgod Mars zich in het
verleden graag ophield in de buurt van Leiden, een verwijzing naar de gewapende conflicten tijdens het beleg.
Maar gelukkig is het tij gekeerd. De offers die de stad tijdens het beleg heeft moeten maken, de vele
gesneuvelden en de lange hongersnood, hebben Apollo, de god van de muziek en de poëzie, er toe aangezet
zich over de stad te ontfermen (vers 3). Daarnaast worden ook de negen zussen van Apollo, de muzen, in
vers zes geduid als ‘de moeders van de segen’. Zij zorgen er immers voor dat dichters de inspiratie vinden om
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de overwinning van de stad literair verwerken zodat deze herinnerd zal worden tot in de eeuwigheid. In
versregel twaalf tot versregel zestien staat te lezen dat Leiden uitermate veel helden heeft voortgebracht. De
faam en de roem die deze personen uitstralen, compenseren het leed dat de stad tijdens de belegering heeft
moeten ondergaan. Vervolgens wordt in versregels zestien tot en met twintig de rivier de Rijn bedankt omdat
deze niet heeft willen wijken voor het Spaanse leger. Dit slaat op het gegeven dat de troepen van Willem van
Oranje de dijken hebben doorgestoken zoals reeds vermeld in 2.1. In vers 23 tot vers 28 geeft Heinsius meer
details prijs over de situatie van de stad na afloop van het beleg. Leiden schijnt een oase van rust, vreugde en
vrede te zijn, alwaar verschillende kunsten en talen beoefend worden. De stad is, tot spijt van de Spanjaarden,
uitgegroeid tot hét kenniscentrum van de Nederlanden, ‘een baecken voor de volcken, het licht van onsen tijt’
(vers 33 en 34). De geleerde lieden die zich in Leiden verzameld hebben, hebben zichzelf en de stad
onsterfelijk gemaakt met behulp van hun ‘wijt en seer beroemt verstant’.
Op deze lofbetuiging aan de stad volgt een rustpunt. De auteur lijkt te beseffen dat de faam van de
stad zal doorwerken tot in de eeuwigheid. Hij moet zich dus niet haasten bij zijn lofzang en kan gerust wat
langer stilstaan bij de ‘kloecke daeden’ die gesteld zijn tijdens het beleg (versregel 45). Ten eerste bezingt hij
het doorzettingsvermogen en de vrijheidsstrijd van de belegerden. Ondanks dat de Spanjaarden zich voor de
stadsmuren bevonden en er een schrijnend gebrek aan voedsel was, toch behielden de moedige inwoners van
de stad ‘een yseren gemoet, en een metaelen hert’. Heinsius vergelijkt hen in versregel 61 tot 68 met een
sterke leeuw die door jagers wordt beslopen. Net als de leeuw weigerden de weerbarstige Leidenaren zich
zonder slag of stoot over te geven aan hun belagers. Daarnaast wordt de vrijheidsdrang van de inwoners
beklemtoond door ze in vers 69 tot 73 te vergelijken met de wilde zee. Net zoals het onstuimige zeewater
noch door dijken, noch door land ingeperkt kan worden, zo lukte het de Spanjaarden ook niet om de
inwoners te onderdrukken. Een derde element waar Heinsius dieper op ingaat is de overstroming die
ontstond nadat de dijken doorgestoken waren. In versregel 75 tot 81 staat te lezen hoe de Spaanse troepen
door het dreigende water, gesymboliseerd door de zeegoden Neptunus en Nereus, gedwongen werden hun
stellingen te verlaten (Britannica academic, D).
Vervolgens herinnert de dichter zich dat hij nog niets gezegd heeft over de belangrijke rol van de
duivenpost tijdens het beleg (vers 82). De Leidenaren maakten immers gebruik van postduiven om het
contact met de buitenwereld, onder andere met de geuzenvloot van de Boisot, te onderhouden (Van der Lem
z.j.; Eekhout 2007, 13-16). Hoewel de stad volledig omringd was door de vijand, konden de vogels Leiden
nog vrij in- en uitvliegen. Heinsius gebruikt het beeld van de duiven, niet toevallig het symbool van de vrede,
om aan te geven hoe de vrijheid, ondanks de Spaanse blokkade, de stad toch kon binnendringen. De zender
van deze duiven zou niemand minder geweest zijn dan Venus, de godin van de liefde en de schoonheid.
Nadat Venus haar vredesduiven de stad had ingestuurd, beschrijft de auteur hoe ze de oorlogsgod Mars tot
inkeer poogde te brengen om zo de gevechten rondom de stad een halt toe te roepen. In vers 93 staat te
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lezen: ‘Hoe dickwils heeft zy Mars genomen in haer ermen,//Gebeden dat hy wou de borgeren ontfermen?’.
Venus lijkt zich op te stellen als de beschermgodin van de stad. Uiteindelijk slaagde ze er in om Mars tot
bedaren te brengen door hem een lieflijke blik toe te werpen ‘Soo lodderick soo soet, dat hy tot aen de
grondt//Van zijn manaftich hert geraeckt wiert’ (versregel 102-103). Maar hier liet Venus het niet bij. Nadat
ze Mars succesvol rond haar vinger had gedraaid, wendde ze zich ook tot Neptunus, de god van de zee. Deze
gehoorzaamde haar meteen en met zijn snijdende winden en woeste golven verdreef hij de Spanjaarden van
voor de Leidse stadsmuren.
Daaropvolgend staat te lezen hoe de Zeeuwse geuzenvloot, onder leiding van Lodewijk de Boisot, de
stad ter redding kwam gevaren. De watergeuzen worden omschreven als een woeste bende, een ‘rauwen
hoop, van Amphitrites sonen,//Die leven in het nat, en in de schepen wonen,’ (vers 121-122). De bloeddorst,
de vechtlust en de anti-Spaanse gevoelens van de staatse matrozen wordt in de volgende versregel benadrukt
door de melding dat ze op een gegeven moment in een Spaans hart gebeten hadden, waarna ze tot de
constatatie kwamen dat het vlees slechts goed genoeg is voor de honden. Opmerkelijk is dat in een ander
gedicht van Heinsius dat verder in deze paper besproken wordt, namelijk ‘Op de Doot ende treffelicke
victorie’, ook beschreven staat hoe een Nederlandse matroos een Spanjaard verscheurd: ‘Noch was dat niet
genoech, begost hem te verscheuren,//Te schudden met de mond, te trekken en te leuren:’ (versregel 77-78).
De dichter sluit dit gedeelte af met een uiterst nationalistische en niet mis te verstane boodschap aan de
vijand, namelijk ‘Marane loopt toch wech, en wacht u voor de Zeeuwen,//Laet Hollandt Hollandt sijn.’
(versregel 125-126).
In het laatste, sterk laudatieve luik van het gedicht beschrijft Heinsius hoe Leiden geëvolueerd is na
afloop van het beleg. Waar de stad vroeger het speelterrein was van Mars, die met bloedige gevechten de
streek teisterde, hebben Apollo (‘Phoebus’), de god der poëzie, en Minerva, godin van de wijsheid hier nu hun
intrek genomen (regel 133-135). De dichter verwijst hiermee naar de universiteit die in 1575 door Willem van
Oranje geschonken is aan de Leidenaren. Deze academische instelling heeft Leiden veel status gebracht,
immers ‘door haer is uyt het landt onwetenheyt verdwenen,//En wetenschap geteelt.’ De stad heeft zich
gaandeweg ontwikkeld tot een ‘Nederlants Athenen’, een ‘Son//Van vryheyt ende konst’ en een ‘herberch
van de wijsen’. Vanaf het tweede deel van versregel 142 ligt de nadruk eerder op de commerciële functie van
dit drempeldicht. Heinsius looft Orlers, de man in wiens geschiedkundig werk dit gedicht opgenomen is, met
de mededeling dat hij de man is die het roemrijke verleden en de grote faam van de stad het meest accuraat
kan beschrijven. Hoewel de stadsmuren zullen verdwijnen doorheen de tijd, Leidens’ faam zal door Orlers’
werk ‘in der eeuwicheyt in ‘smenschen hert geplant’ worden.
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2.4 Vergelijking
2.4.1 I.V.D., ‘Leyda Spreeckt’*
Doen met Erynnys snood, uyt Tartaro verbannen,

1

Het Oorloch-Beest op my te samen was gespannen.
Doent met een hoogen eedt mijn Maechdelijcken schat
De schending ende roof van eer geswooren hadt:
5

Doen Lucifer my hielt met twee van sijn Trauwanten,
De Honger en de Pest, beset van alle kanten:
Die t’luchtich Element (dat noodich, en gewis
Een wettelijck behoef van yders leuen is)
Door d’adem van haer mond en giftelijcke tongen

10

Met doodelijck fenijn ontstelden en besprongen:
Waer uyt terstondt verrees een al-gemene geest;
Die naer t’ombrengen wreedt van mijne leden meest,
Souw hebben voort en voort al heymelijck gesloopen,
En tot een strenge doodt my in het hert gecroopen,

15

Ten waer de vorst des lochts, wiens macht end’ heerschappy
Gaet ouer wind en weer, my waer gekoomen by.
Die, tot mijn een’ge hulp, der winden holle monden
Den breydel, diese houwt geslooten, heeft ontbonden,

2

Wt welckers keelen soet een lieue adem quam,
20

Die t’smettelijcke vyer d’ontsteecken locht benam.
Wiens klinckende blasoen met stormen ende buyen,
Langs d’oeuer aen Neptun’ een teecken dede luyen,
Om met sijn Oorlochs-Heyr in ordening gestelt,
Met wapens wel voorsien, te koomen flux te veldt.

25

3

Die in een blauwe Koets met sijn geschubde Paerden,
Terstondt berennen quam den hoogen rug der aerden,
Soo moedich, dat hy nauw, gekoomen in t’gesicht,
Mars met sijn helsch gespuijs de hielen had gelicht.
Dees schandelijcke vlucht der furien, als Plaegen

30

Wt Acheron geschickt, om hooch de Gooden saegen;

4

Die haer gewieckten Bood snel sonden uyt de lucht,
11

En schoncken my den hoorn van voorspoedt rijck bevrucht.
Dees ouerhandt vernam Apollo, die sijn sinnen
Liet trecken tot vertreck der der drymael dry Godinnen,
Van Helicon, door wien mijn wel-geschickte staet

35

In aensien hooger klimt als s’Hemels Toortse gaet

5

*) Gedicht geciteerd uit Orlers 1641, fol. [***v°] - xxxijr°.
1) Erinyen: Griekse wraakgodinnen, ook wel Furiën genoemd (Britannica academic, I); Tartaros: Ook wel Tartarus genoemd, de
onderwereld in de Griekse mythologie (Britannica academic, J)
2) GTB, Sv breidel: een teugel
3) GTB, Sv flux: stroom, vloed
4) Acheron: Griekse rivier van de onderwereld (Britannica academic, K)
5) s’Hemels Toortse: de zon

Een ander gedicht dat handelt over het beleg en het ontzet van Leiden is genaamd ‘Leyda Spreeckt’. Van de
auteur van het werk zijn slechts de initialen bekend, namelijk I.V.D. Het lofdicht dient ter inleiding van
Orlers’ stadsgeschiedenis Beschrijvinge der stad Leyden. De antropomorf voorgestelde stad Leiden komt in het
werk zelf aan het woord. Ze verhaalt achtereenvolgens over het leed dat haar is aangedaan tijdens de
bezetting, over de manier waarop de vijand verjaagd is en ten slotte over de bloei die ze gekend heeft na
afloop van het beleg.
Het gedicht vangt aan met een beschrijving van de doffe ellende die de stad heeft moeten doorstaan ten
gevolge van het beleg. De vijandige instantie die Leiden teisterde, het ‘Oorloch-Beest’, schijnt zo kwaadaardig
te zijn dat het zelfs uit de hel (‘Tartaro’) verbannen is. Het doel van dit beest was om de ‘Maechdelijcken
schat’ van Leiden, namelijk haar eer, te schenden. In de verzen vijf en zes staat te lezen hoe Lucifer, de
personificatie van het kwaad, de stad in zijn greep hield. De nijpende honger en de gruwelijke pestgolf die hij
met zich meebracht, maakten dat verschillende Leidenaren het leven verloren en dat de stad bijna ten onder
ging.
Vervolgens wordt de wonderbaarlijke bevrijding van de stad uit de doeken gedaan. In de verzen
vijftien en zestien schrijft de dichter dat de god van het onweer, mogelijk de Griekse oppergod Zeus of zijn
Romeinse pendant Jupiter, de Leidenaren te hulp kwam: ‘Ten waer de vorst des lochts, wiens macht end’
heerschappy//Gaet ouer wind en weer, my waer gekoomen by.’ Dit is een verwijzing naar de zware
najaarsstorm die in de nacht van 2 op 3 oktober 1574 een deel van de Leidse stadsmuren deed instorten
waarna de Spanjaarden wegvluchtten vanwege het lawaai (Dutch Revolt Leiden z.j.). Met zijn felle stormen en
intense buien gaf hij de zeegod Neptunus het signaal om zijn duivels te ontbinden en een allesverwoestende
vloed op de vijand los te laten. Tegen zoveel natuurgeweld was de oorlogsgod Mars ‘met sijn helsch gespuijs’
niet opgewassen en al snel moest hij plaats ruimen voor het niets ontziende water.
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Ten slotte gaat de dichter in op de heropleving van de stad die volgde op het verwoestende beleg. Na
de aftocht van Mars en zijn trawanten zonden de goden de ‘gewieckten Bood’ Hermes/Mercurius naar
Leiden. Deze bracht de hoorn des voorspoeds met zich mee ter compensatie van het leed dat de stad tijdens
de belegering heeft moeten doorstaan. Tevens zond de muziekgod Apollo ‘drymael dry Godinnen’, zijnde
zijn negen zussen, de muzen, naar Leiden nu de rust eenmaal was teruggekeerd. De komst van de muzen
strekte de stad tot grote eer zoals op te maken valt uit de laatste twee versregels: ‘door wien mijn welgeschickte staet//In aensien hooger klimt als s’Hemels Toortse gaet’. Met deze passage benadrukt de
schrijver de belangrijke rol die Leiden na het beleg speelde in de culturele en de academische wereld.
Het gedicht vertoont enkele opvallende gelijkenissen met Heinsius’ werk. Allereerst lijkt de opbouw van de
gedichten vrij gelijkaardig (Heinsius eerste lofbetuiging op Leiden, vers 1 tot en met vers 44, en zijn
lofprijzing op Orlers, vers 142 tot en met vers 156, even buiten beschouwing gelaten). De gedichten zijn
beide drieledig opgebouwd. In het eerste deel wordt het oorlogsleed uit de doeken gedaan. Daarna komt de
wonderbaarlijke bevrijding aan bod. Ten slotte doen de dichters in het derde deel verslag van de culturele en
de academische remonte van de stad na afloop van het beleg. Een tweede gelijkenis is dat zowel de auteur van
‘Leyda Spreeckt’ als Heinsius herhaaldelijk gebruik maken van de Griekse en de Romeinse mythologie. In
beide gedichten staat te lezen hoe zwaar Leiden geteisterd werd door de gevechten die de oorlogsgod Mars
met zich meebracht. Vervolgens wordt Neptunus vermeld, die samen met de andere zee- en riviergoden de
vijand wist te verjagen. Uiteindelijk volgt de mededeling dat Apollo en zijn muzen zich over de stad ontfermd
hebben.
Daartegenover staat dat de auteur van ‘Leyda Spreeckt’ zich veel nuchterder, meer gelaten opstelt dan
Heinsius in zijn ‘Aen Leyden’. Hij lijkt zich in zijn bespreking van het beleg eerder op de oppervlakte te
houden en zich niet te veel te laten leiden door zijn emoties. Zo is er in zijn hele gedicht niet één keer
expliciet te lezen dat het de Spanjaarden zijn die de stad belegerden. Wel gebruikt hij negatieve
omschrijvingen als het ‘helsch gespuijs’ van Mars (versregel 28) en de ‘furien’ (versregel 29), maar het blijft
toch opvallend dat hij de vijand niet bij naam noemt. Daarnaast is het ook opmerkelijk dat de auteur het
doorzettingsvermogen van de Leidenaren niet bezingt, terwijl dit gegeven in Heinsius’ gedicht wel een
belangrijke rol speelt. Ook de naam van admiraal de Boisot, die er uiteindelijk met zijn geuzenvloot in slaagde
om de Spanjaarden volledig te verdrijven, wordt in ‘Leyda Spreeckt’ niet vermeld. Wel lijkt de dichter toch
enigszins naar deze interventie te verwijzen wanneer hij in versregel 23 en 24 schrijft: ‘Om met sijn
[Neptunus’] Oorlochs-Heyr in ordening gestelt,//Met wapens wel voorsien, te koomen flux te veldt.’. In
Heinsius’ ‘Aen Leyden’ daarentegen is de toon van het gedicht veel vuriger, de lof voor de verdedigers veel
uitgebreider en de ophemeling van de stad veel intenser. De dichter komt in dit werk naar voren als een
chauvinist in hart en nieren. Zijn afkeer van de Spanjaard, die hij misprijzend ‘maraen’ noemt, staat in schril
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contrast met zijn lof voor de Leidenaren die zich tijdens het beleg uitermate moedig en volhardend hebben
opgesteld. Tevens looft Heinsius de woeste watergeuzen in zijn gedicht om hun strijdlust, terwijl ze in ‘Leyda
Spreeckt’ niet eens nadrukkelijk vermeld worden. Het nationalistische pathos in het gedicht bereikt een
hoogtepunt met de volgende twee versregels: ‘Marane loopt toch wech, en wacht u voor de Zeeuwen,//Laet
Hollandt Hollandt sijn.’ (verzen 125-126).

2.4.2 Jan van Hout, ‘Opte Duyfkens de blijde tijdinge brengende vant Leydtsche ontset.’*

*) Gedicht geciteerd uit Van Hout 1602, fol. [Ai]v°.
1) Peen: scheldwoord voor de Spanjaarden (Dutch Revolt Leiden z.j.); Palladijnsche: Pallas (Minerva) als godin van de wijsheid (Dutch
Revolt Leiden z.j.)
2) Beleyde’: belegerde (Dutch Revolt Leiden z.j.)
3) peen: straf (Dutch Revolt Leiden z.j.)
4) hem: haar (Dutch Revolt Leiden z.j.)
5) Begraven: omwald (Dutch Revolt Leiden z.j.)
6) roemen: snoeven (Dutch Revolt Leiden z.j.)
7) Iupin: de Romeinse oppergod Jupiter
8) Dione: de Romeinse liefdesgodin Venus (Dutch Revolt Leiden z.j.)
9) GTB, Sv ontspreiden: tentoonspreiden
10) GTB, Sv tijding: geruchten, berichten; GTB, Sv onveil: onveilig

14

11) Mars ziet, is van des Moors goetgonderen: de oorlogsgod Mars heeft zich aan de zijde van de Spanjaarden geschaard (Dutch Revolt
Leiden z.j.)
12) Ic van den Batavier: ik [Venus] sta aan de kant van de staatsgezinden (Dutch Revolt Leiden z.j.)
13) bonderen: beemden, grasland (Dutch Revolt Leiden z.j.)
14) GTB, Sv spek: scheldnaam voor een Spanjaard

Een andere dichter die bij het beleg en het ontzet van Leiden de inspiratie vond om een werk te schrijven was
Jan van Hout (1542-1609). Van Hout, een geboren en getogen Leidenaar, speelde een sleutelrol tijdens het
beleg door de Spanjaarden. Samen met zijn vriend en collega-dichter Jan van der Does, beter bekend als
Janus Dousa senior, behoorde hij tot een groep onverzettelijken die niet wouden weten van de Spaanse
voorstellen om de stad over te geven. Terwijl Dousa als bevelhebber over het garnizoen de verdediging van
de stad op zich nam, bekleedde Van Hout als stadssecretaris een belangrijke positie in het bestuursorgaan van
de stad. Zo organiseerde hij een ware volkstelling en was hij verantwoordelijk voor de inventarisering van het
voedsel, teneinde de rantsoenering te optimaliseren (Porteman e.a. 2008, 118; Bostoen 2009, 55). Na afloop
van het beleg nam Van Hout deel aan het Leidse academische-culturele leven dat ontstond bij de oprichting
van de universiteit in 1575. Hij engageerde zich voor de vernieuwing van de Leidse rederijkersliteratuur en
onderhield een uitgebreid literair netwerk waartoe onder andere dichters als Roemer Visscher en Dirck
Volckertsz. Coornhert behoorden. Daarnaast was hij ook een hevige voorstander van de poëzie in de
moedertaal (Porteman e.a. 2008, 118-121)
Zijn ervaringen als ooggetuige van het beleg heeft Van Hout neergeschreven in de stadsgeschiedenis
Der stadt Leyden Dienst-bouc, die in 1602 gepubliceerd werd. Dit werk is de eerste aflevering in een reeks
aangaande de geschiedenis van Leiden tot en met het ontzet (Porteman e.a. 2008, 120-121). Het
nationalistische Dienst-bouc wordt ontsloten door een lofdicht op de stad van een gelijkaardige strekking
genaamd ‘Opte Duyfkens de blijde tijdinge brengende vant Leydtsche ontset.’ (Overdiep e.a. 1944, 312-313).
Het gedicht wordt ingezet met een zeer negatief beeld van de Spanjaarden. De belegeraars, honend ‘den
zwarten Peen’ genoemd, hebben zich immers met veel geweld en machtsvertoon rondom het vredige,
‘Palladijnsche’ Leiden opgesteld. Dat Van Hout hier net dit adjectief gebruikt, kan wat verbazing opwekken.
Het woord ‘Palladijnsche’ is immers afgeleid van de naam van de Griekse godin van de wijsheid en de kunst
Pallas. Vaak worden Pallas en haar Romeinse pendant Minerva, net als de negen muzen, clichématig
verbonden met de Leidse universiteit, zoals ook op te merken is in de twee voorgaande gedichten. Echter, de
universiteit is pas gesticht na afloop van het beleg dus het woord ‘Palladijnsche’ lijkt ‘te vroeg’ te zijn gebruikt
(Dutch Revolt Leiden z.j.).
In versregel drie en vier staat te lezen welke verschrikkingen de belegering met zich meebracht voor
de Leidenaren. Hongersnood en de pest hielden de stad in hun greep en teisterden de inwoners. Opmerkelijk
is dat in dit gedicht God de plagen over de stad heeft gebracht en niet een kwaadaardige instantie als Lucifer
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of Mars: ‘Peen, die hem God toe zondt, als honger noot en pest,’ (versregel 4). Dan rijst natuurlijk de vraag
voor welke zonden de Leidse burgers gestraft moesten worden.
In verzen vijf tot en met zeven doet Van Hout de vijand af als een bende opschepperige en
zelfvoldane lieden. Dat de Spanjaard de eigenschap ‘hoogmoedigheid’ krijgt toegedicht hoeft niet te verbazen.
De Spaanse hoogmoed was immers een belangrijk thema in het geheel van teksten die een uitgesproken antiSpaanse houding aannamen, genaamd de ‘Zwarte legende’ (Meijer Drees 1997, 87, 96). Op de ‘Zwarte
legende’ wordt later in deze paper nog dieper ingegaan.
Hoewel de Spanjaarden de verovering van Leiden maar wat graag op hun conto wensten te schrijven,
weigerden de Leidenaren zich gewonnen te geven. Ze verdedigden zich met hand en tand. Zelfs de Romeinse
oppergod Jupiter zou er niet in geslaagd zijn om de stad in te nemen (vers 8). Het krijgsgewoel rondom
Leiden was ook de liefdesgodin Venus (in het gedicht vermeldt als Dione) niet ontgaan. Zij ontpopte zich als
een heuse beschermgodin en zond haar ‘Duyfkens’ met ‘veel blijder tijdingen’ naar de stad (vers 9-14).
Hiermee doelt Van Hout op de belangrijke functie die de duivenpost vervulde tijdens het beleg. Ook Jupiter,
tevens god van de donder, en de zeegod Neptunus (representanten van respectievelijk de verwoestende
najaarsstorm van 1574 en het stijgende water dat het Rijnland overspoelde nadat de dijken doorgestoken
waren) schaarden zich net als Venus aan de zijde van de belegerden. Bij het zien van al deze goddelijke
bijstand vraagt Venus zich af: ‘wel ist dan te verwonderen//Dat LEYDEN wert ontzet?’ (verzen 17-18).
Daartegenover stond de oorlogsgod Mars die de kant koos van de Spanjaarden (verzen 14-20). Het beleg dat
eerst werd uitgevochten tussen staatsgezinden en Spaanse troepen wordt uitvergroot tot een strijd die
mythische afmetingen aanneemt. Uiteindelijk deelt Venus in het voorlaatste vers mee dat Leiden haar vrijheid
heeft herwonnen.
De dichter sluit zijn werk af met een niet mis te verstane boodschap voor de Spanjaarden: ‘Vliet wech
Spec, zucht en zecht, dat jegens God quaet strijden,,zy.’ Opmerkelijk is dat de God die hier wordt
voorgesteld, een God die het opneemt voor de Leidenaren, in tegenstelling lijkt te staan met de straffende
God die in vers vier werd gepresenteerd.
In het gedicht van Van Hout zijn enkele thematische overeenkomsten met Heinsius’ ‘Aen Leyden’ te
herkennen. Zo nemen de complete omsingeling van de stad door de Spanjaarden, de pest, de hongersnood en
de postduiven in beide gedichten een prominente plaats in. Ook bedienen beide dichters zich van de klassieke
mythologie. Daarnaast dragen beide gedichten ook een vaderlandslievende boodschap in zich, hoewel deze in
‘Aen Leyden’ veel sterker en met meer pathos wordt uitgedrukt dan in ‘Opte Duyfkens’.
Echter, Van Houts werk verschilt ook op enkele vlakken van Heinsius’ gedicht. Zo lijkt hij in zijn
gedicht de overwinning op de Spanjaarden op te dragen aan (een Christelijke) God. Heinsius daarentegen
beroept zich enkel op de goden uit de klassieke oudheid. Tevens wordt de oprichting van de Leidse
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universiteit, alsook verwante symbolen zoals Minerva, Apollo en de negen muzen in ‘Opte Duyfkens’ slechts
in zeer geringe mate of zelfs helemaal niet bezongen. In ‘Aen Leyden’ daarentegen is de universiteit en de
voorspoed die dit instituut met zich meebracht, naast de moedige overwinning op de Spanjaarden, het tweede
centrale element waarop Heinsius zijn stadslof gebaseerd heeft.
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3 ‘Op het belech van Oostende’
3.1 Historische context
‘De Oostendse doorn in de poot van de Leo Belgicus’. Zo werd de kuststad Oostende rond 1600 door de
Spanjaarden aangeduid. Aan het begin van de zeventiende eeuw lag deze versterkte stad immers als een
enclave in het Spaanse gebied. De ‘Oostendse doorn’ moest koste wat het kost verwijderd worden want de
Spaanse Nederlanden werden continu geteisterd door de plundertochten van het Oostendse garnizoen
(Thomas 2004, 9). De enige oplossing was de verovering van Oostende. De leiders van de Republiek van hun
kant hadden dan weer de intentie om het kapersnest Duinkerke in te nemen. Met de inname van deze laatste
stad moesten de zeerovers die de staatse koopvaardijschepen veel schade berokkenden, verjaagd worden.
Daarnaast zou de bezetting van Duinkerke het de Spanjaarden tegelijk onmogelijk maken hun troepen in de
Nederlanden over zee te bevoorraden (Gevaert 2007, 169). Een militaire confrontatie was onvermijdelijk.
De rechtstreekse aanleiding tot het beleg van Oostende (1601-1604) vormde de slag bij Nieuwpoort in
1600. Deze veldslag in de duinen rond Nieuwpoort werd uitgevochten tussen het Spaanse leger onder leiding
van aartshertog Albrecht en het leger van de Republiek der zeven verenigde Nederlanden met aan het hoofd
Maurits van Nassau. Het resultaat van het militaire treffen was een pijnlijke Spaanse nederlaag, al had ook het
leger van de Republiek veel troepen verloren. Maurits trok zich vervolgens met de restanten van zijn leger
terug naar Holland (Gevaert 2007, 171).
In het jaar 1601 stelde een Spaans leger van 17.000 soldaten zich op voor de muren van Oostende.
Het beleg was echter niet volkomen. Over zee konden versterkingen en bevoorrading de stad haast
onafgebroken binnenkomen (Gevaert 2007, 173). De lange duur van het beleg, de erbarmelijke
gevechtsomstandigheden en de vele slachtoffers maakten dat het beleg van Oostende reeds in de zeventiende
eeuw met de vernietiging van de mythische stad Troje werd vergeleken. Uiteindelijk wist de Spaanse
bevelhebber Spinola na drie jaar strijd in 1604 de stad in te nemen.
Het beleg van Oostende vormde uitstekende munitie voor de propagandastrijd van de NoordNederlandse schrijvers. Uit de eigenlijke nederlaag werd een roemrijke overwinning gedestilleerd. Spanje had
tenslotte bij de verovering van een vernielde stad veel troepen, geld en verschillende steden verloren,
waaronder Sluis, Aardenburg, Cadzand en IJzendijke. Tevens werd in de literaire productie ook de moed van
de verdedigers beklemtoond. Onder meer Heinsius (‘Op het belech van Oostende’), Grotius (‘Ostenda
Loquitur’), Valerius (‘’T Spaensch gedrocht met haer gespuys’) en de geschiedschrijvers Orlers en Van
Haestens (Den Nassauschen Lauren-crans) vonden inspiratie in de gevechtshandelingen rond Oostende (Thomas
2004, 129-132). In de Zuidelijke Nederlanden kon het beleg echter op heel wat minder aandacht rekenen.
Men was er zich van bewust dat de inname van het ontvolkte Oostende gepaard ging met een groot
18

gebiedsverlies in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast stelt Thomas dat de kanalen van de kritische evaluatie anders
uitgebouwd waren in het Zuiden dan in het Noorden. Ten slotte waren ook slechts weinig schrijvers bereid
om de overwinning op het conto van aartshertog Albrecht te schrijven. Hem werd immers een gebrek aan
militair inzicht verweten. Deze omstandigheden maakten dat het beleg van Oostende in de Zuidelijke
Nederlanden eerder onderbelicht werd, terwijl het in het Noorden dan weer in de schijnwerpers werd gesteld
(Thomas 2004, 134-135).

3.2 Gedicht*

1

*) Gedicht overgenomen uit Becker-Cantarino e.a. 1983, 12-13.
1) GTB, Sv besprengen; meerdere betekenissen zijn hier mogelijk: I besprenkeld met een vloeistof; II bezoedeld; III bestrooid. GTB,
Sv sprengen; meerdere betekenissen zijn hier mogelijk: I besprenkeld; II aangevallen door ruiters, overrompeld; III verspreid

3.3 Bespreking
In de eerste versregel van het gedicht noemt Heinsius het beleg een ‘tooneel’. Het is echter geen gewoon
toneel, het is een ‘kleyn tooneel’. De lezer wordt opgedragen om de gevechten rond de stad vanop een
afstand gade te slaan alsof het een spektakelstuk is. Daarnaast lijkt de dichter ook te verwijzen naar de grote
belangstelling die er was voor de strijd. Verschillende Europese landen stuurden hun waarnemers naar
Oostende omwille van de politieke belangen die aan het beleg verbonden waren (Thomas 2004, 15-18). Hier
wordt later nog dieper op ingegaan. Het woord ‘kleyn’ beperkt de omvang van het slagveld. De strijd speelt
zich immers af op een kleine oppervlakte, rond een kleine stad (een ‘mollenhoop’). Het tweede deel van de
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eerste versregel en de tweede versregel geven uiting aan het vaderlandslievende gevoel dat in dit gedicht
verwerkt is. De vele soldaten die hun leven in de waagschaal hebben gelegd ter verdediging van Oostende
worden ‘vromer helden’ genoemd. Ruwe schattingen geven ook aan dat er in het strijdgewoel rond de stad
zeventig- tot tachtigduizend mensen gesneuveld zijn 2 (Gevaert 2007, 177). De derde versregel beschrijft
Oostende als een ‘dorren mollen hoop besprengt met menschen bloet’. Door de lange, bloedige strijd is de
stad in een ruïne veranderd, hier door de dichter nog scherper gereduceerd tot een hoop zand. Merk op dat
de dichter hier speelt met de verschillende betekenissen van het werkwoord ‘sprengen’, dat volgens de
Geïntegreerde Taalbank zowel ‘besproeien met een vloeistof’, als ‘een aanval met ruiters doen op een vijand’
kan betekenen. De lezer weet nu dat ‘Het graf der vromer helden’ allesbehalve een serene laatste rustplaats is.
De verdedigers sterven in een vernielde stad, op een omgewoelde zandheuvel die schijnbaar continu
besprenkeld worden met het bloed van nieuwe slachtoffers. Van een laatste graf is door vele jaren van strijd
niets meer merkbaar.
De vierde versregel somt de verschillende vijanden van Oostende op, namelijk ‘de pest, de vyant, en
de vloet’. Eind februari 1602 bracht een storm schade aan de fundamenten van de stad aan. Daarnaast braken
er in de stad en in het kamp van de belegeraars allerlei ziekten waaronder ook de pest uit.3 Opmerkelijk is dat
Heinsius in de vijfde versregel niet alleen schrijft dat Oostende ‘bevochten’ is, maar dat de stad ook ‘bewaert
met alle d’elementen’ is. De februaristorm die zoveel schade had berokkend aan de verdedigingswerken van
de stad, had immers ook verschillende belegeringswerktuigen van aartshertog Albrecht vernield (Thomas
2004, 94). Met het ‘Indiaensche gout’ in de zesde versregel doelt Heinsius op het kapitaal dat de Nederlandse
Republiek binnenkwam via de lucratieve Aziatische specerijenhandel van de in 1602 opgerichte Verenigde
Oost-Indische Compagnie (Gaastra 2002, 17). Daarnaast hield de VOC zich ook bezig met het kapen van
schepen. Op regelmatige basis veroverde de VOC-vloot rijkelijk beladen Spaans-Portugese schepen, zoals
aangegeven in vers zes ‘met Spaensche renten’ (Buitendijk 1977, 136). Met het geld dat voortkwam uit de
kaapvaart en de specerijenhandel kon Maurits van Oranje zijn oorlogsvoering financieren, alsook de
verdediging van de stad (Enthoven 2001, 32-33, 47). In de achtste versregel valt er te lezen dat het Spaanse
leger bevochten wordt zodat de Republiek ‘selve meester blijft’. Hierin is nogmaals een van de basisbegrippen
te herkennen van Heinsius’ nationalistische poëzie, namelijk de zucht naar vrijheid. Knuvelder noemt
Heinsius niet voor niets ‘de eerste epiese (sic) zanger van onze nationale vrijheid’ (Knuvelder 1934, 76). De
vrijheidsdrang van Heinsius wordt verder in dit paper nog uitgebreid besproken.
De negende versregel en het eerste deel van de tiende versregel scheppen een afstand tussen het
publiek en het zojuist beschreven strijdtoneel en lijken te fungeren als een soort rustpunt in het gedicht. Het
Becker-Cantarino raamt het aantal slachtoffers echter op 10.000 aan beide zijden (Becker-Cantarino e.a. 1983, 49).
Door het gebrek aan vers water, de vermoeidheid van de soldaten en de aanwezigheid van rottende lijken maakten buikloop, hete
koorts en pest veel slachtoffers zoals vermeld in het werk van onder meer Orlers en Van Haestens (Thomas 2004, 94-95).
2
3
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internationale belang en de lange duur van het gevecht worden benadrukt. Het eerste deel van vers negen
luidt als volgt: ‘De weerelt wacht het endt,’. Het beleg van Oostende werd door alle Europese machthebbers
in de gaten gehouden aangezien de uitslag van het beleg een grote invloed zou kunnen uitoefenen op de
machtsverhoudingen tussen de verschillende Europese naties. Zo zorgde de aanwezigheid van een aanzienlijk
Spaans leger kort bij de grens met Frankrijk ervoor dat de Franse koning Hendrik IV de vrede met Spanje
niet durfde te verbreken. Daartegenover stond dat indien het beleg slecht af zou lopen voor de Spanjaarden,
dat deze een Franse invasie konden vrezen. Voorts was ook Engeland bij het conflict betrokken. Oostende
werd immers grotendeels verdedigd door een Engels garnizoen van drie- à vierduizend man. De Engelse
soldaten in Oostende konden echter niet tegelijkertijd ergens anders ingezet worden. Dus moest Filips III
geen angst hebben dat het Iberische schiereiland en de Spaanse kolonies te Amerika het slachtoffer zouden
worden van Engelse invallen. Toen de Engelse koningin Elisabeth I haar soldaten uit Engeland en Ierland
moest terugtrekken ter ondersteuning van de Republiek, zag Ierland zijn kans schoon om tegen haar in
opstand te komen. Deze opstand werd tevens ondersteund door drieduizend Spaanse soldaten die naar
Ierland gezonden werden. (Thomas 2004, 7, 17-18).
In versregel tien tot en met zestien eert Heinsius het staatse stadsgarnizoen. De Spanjaarden waren
uiteindelijk door de vestingmuren (‘wallen’) gebroken en marcheerden nu de stad in. Maar het gevecht was
nog niet voorbij. De verdedigers bleven vechten voor hun stad tot de laatste snik en ‘Self die verslagen sijn en
willent noch niet geven,’. Hun moed, volharding en doorzettingsvermogen was zo uitermate groot dat zelfs
de nakende dood ze niet weerhoudt om het gevecht voort te zetten. Net als in de eerste drie versregels wordt
de laatste rustplaats van de gesneuvelden ook hier omgewoeld door het strijdgedruis. Versregel vijftien en
zestien vermelden hoe menselijke lijken gebruikt worden als materiaal ter ophoging van de stad. Dit slaat op
het gegeven dat de verdedigers bij gebrek aan aarde lichamen gebruikten ter versteviging van de fundamenten
van de verdedigingswerken (Thomas 2004, 98).
Ten slotte komt Heinsius in de laatste vier versregels van zijn gedicht tot een ontnuchterende
conclusie. Hij ziet niet in wat voor de Spanjaarden het uiteindelijke doel van de belegering was. De vele jaren
van strijd hebben Oostende volledig van de kaart geveegd. Hoewel de vijand erin geslaagd is de stad in te
nemen, uiteindelijk heeft hij zijn handen slechts kunnen leggen op een zanderige ruïne, op een ‘dorren
mollenhoop’.
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3.4 Vergelijking
3.4.1 Daniel Heinsius, ‘Solvi non possum, nisi magis constringar’*

1

*) Gedicht overgenomen uit Becker-Cantarino e.a. 1983, 17-18.
1) GTB, Sv vlien: ontvlucht, vermijd

Aan dit overweldigende beleg van Oostende of was het aan het daaraan voorafgaande gevecht bij
Nieuwpoort lijkt ook een ander gedicht van Daniël Heinsius uit zijn bundel Nederduytsche Poemata te refereren.
Zijn gedicht ‘Solvi non possum, nisi magis constringar’ neemt dus een wat bijzondere positie in binnen het
corpus van besproken teksten in dit hoofdstuk: het werk heeft immers niet het beleg van Oostende als
onderwerp, maar kan wel in verband gebracht worden met de strijd die aan het beleg van Oostende
voorafging, namelijk de slag bij Nieuwpoort in 1600.
De titel van het gedicht, ‘Solvi non possum, nisi magis constringar’, is de Latijnse vertaling van de laatste
versregel van het werk. Een modernere vertaling van de titel is ‘Ik kan niet worden losgemaakt, indien ik niet
mėėr word vastgebonden’. De tegenstrijdigheid die zich in de titel bevindt, wordt doorgetrokken in de eerste
vers van het gedicht. De eerste helft van het beginvers roept bij de lezer een idyllisch beeld op. De vrije
natuur en het platteland hebben de gave om een gevoel van gelukzaligheid uit te lokken. Het tweede deel van
de eerste versregel werkt daarentegen als een ontnuchterende koude douche. De plaats waar het gedicht zich
afspeelt (‘int midden van de lanssen En van de sweerden bloot’) is niet het vredevolle natuurschoon, maar wel
een bedreigend slagveld. Het tweede deel van de tweede versregel spreekt over ‘den droeven dans’. Hiermee
doelt Heinsius op het bekende gegeven van de dodendans of de danse macabre. Het eerste deel van de derde
regel maakt duidelijk dat de dood een universeel menselijke aangelegenheid is. De dodendans is immers een
dans ‘die wy al moeté gaen’ (Porteman 1992, 306). Het is uiteindelijk het tweede deel van de derde versregel
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en het gehele vierde vers die het gedicht een nationalistische toon geven. De slachtoffers van de dodendans
hebben hun laatste ‘voetval’ gemaakt voor God en voor hun vaderland.
Porteman is van mening dat het gebruik van het rijmpaar ‘sandt’ en ‘landt’ ervoor zorgt dat in de geest
van de lezer de slag bij Nieuwpoort opgeroepen wordt, aangezien de troepen van Maurits aldaar in de duinen
het Spaanse leger wisten te verslaan (Porteman 1992, 306; Dorsman 2000, 19). Het dient opgemerkt te
worden dat Heinsius in zijn ‘Op het belech van Oostende’ ook het woord ‘sandt’ gebruikt heeft, zij het wel
zonder bijhorend rijmwoord (versregel 19-20: ‘De menschen staen int sandt, hoe dat het komt of gaet, De
Stadt is lange wech, de Spanjaert komt te laet.’). Mogelijkerwijs heeft hij hier het woord ‘sandt’ doelbewust
gebruikt, niet alleen om de totale vernietiging van Oostende uit te drukken, maar ook om een toespeling te
maken op de overwinning van Maurits bij Nieuwpoort.
In de later volgende versregels laat Heinsius het nationale ethos links liggen, maar hij blijft wel
militaire beeldspraak aanwenden teneinde zijn geliefde te beschrijven, bijvoorbeeld in versregel negen en tien:
‘Haer sweert is haer gesicht, de lanssen sijn haer woorden Daer zy my mede quetst’.
Het buitenissige kenmerk van dit werk bestaat erin dat Heinsius gespeeld heeft met de mogelijkheden van
verschillende registers en genres. Hij maakt in de eerste zes versregels van het werk een omweg via het genre
van de vaderlandslievende poëzie om later bij een ander genre uit te komen. Uiteindelijk ontmaskert de
zevende versregel (‘Mijn vyandt is mijn lief: die my de strijdt aendoet’) het gedicht en wordt zo het werkelijke
genre waartoe het werk behoort duidelijk gemaakt. Het werk past niet in het genre van de militaire poëzie an
sich, maar eerder in dat van de petrarkistisch-Ovidiaanse liefdespoëzie, zij het dat hierin ook wel een martiale
toon kan doorklinken. De klemtoon valt op de pijn van de minnaar die de liefde met zich meebrengt. De
minnaar meet zich als het ware het martelaarschap aan in zijn hartstocht voor zijn geliefde. Hij moet lijden
indien hij zich aan zijn aanbedene binden wil (Porteman 1992, 304, 307). Heinsius merkt op dat elke minnaar
feitelijk een militair is (in ‘Solvi non possum’ is de verliefde een verliezende krijgsman). De jammerende
minnaar benijdt het geluk van de soldaat die zijn leven heeft kunnen geven voor Maurits en voor het
vaderland (Porteman 1992, 307).4

4

Voor meer informatie over dit gedicht kan ook Komrijs analyse worden geraadpleegd (Komrij 1998, 48-51).
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3.4.2 Hugo Grotius, ‘Ostenda Loquitur’*
Ostende spreekt

*) Nederlandse vertaling vanuit het Latijn, geciteerd naar Barendsen e.a. 1955, 39.

Een andere dichter die ook inspiratie putte uit de gebeurtenissen rond Nieuwpoort en Oostende (Eyffinger
e.a. 1988, 26) was Heinsius’ goede vriend, de humanistische neolatinist Hugo Grotius (1583-1645) (Nellen
2007, 341). De eerdere overwinning van Maurits van Nassau op het Spaanse leger van aartshertog Albrecht
van Oostenrijk bij Nieuwpoort in 1600 zorgde voor een gevoel van onoverwinnelijkheid en euforie in de
Noordelijke Nederlanden. Dit klimaat veroorzaakte een stroom van pamfletten en historieprenten die
uitdrukking gaven aan de overwinningsroes. Tevens versterkte de overwinning het vaderlandslievende gevoel
bij de onderdrukte Nederlanders (Eyffinger e.a. 1988, 26). Ook Grotius engageerde zich in het schrijven van
nationalistische gedichten. In zijn dichtbundel Poemata Collecta (1617) liet hij plaats voor twee delen
Epigrammata. In het tweede deel verzamelde hij een aantal epigrammen onder de titel Maurits-epigrammen
(Eyffinger 1981, 19). Deze Maurits-epigrammen konden dienst doen als illustratie bij belangrijke gebeurtenissen
uit de militaire geschiedenis van de Verenigde Provinciën van 1588 tot 1609. Vaak werden Grotius’
epigrammen toegevoegd aan de vaderlandse historieprenten van tekenaars-graveurs (Eyffinger 1981, 24-25).
De verzameling Maurits-epigrammen, zo geeft Eyffinger aan
valt formeel uiteen in Tetrasticha en Alia waarmee een inhoudelijke scheiding overeenstemt: de 40
tetrasticha (2 elegische disticha van hexameter en pentameter) behandelen in puntige stijl
gebeurtenissen uit voornoemde periode tot en met de slag bij Gibraltar in 1607. De Alia,
eveneens in disticha maar in lengte verschillend, ontlenen hun stof aan de gebeurtenissen rondom
de slag bij Nieuwpoort (7 gedichtjes) en vinden hun afsluiting in een gedicht op het Bestand.
(Eyffinger 1981, 21)
Dat Grotius zich ertoe liet verleiden een gedicht te schrijven over de gebeurtenissen rond Oostende hoeft dan
ook allerminst te verwonderen. Ten eerste was hij door zijn functie als zeventiende-eeuwse historicus en
filoloog als het ware verplicht de actualiteit nauwgezet in het oog te houden en de gevechten van repliek te
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dienen. Ten tweede was Grotius van mening dat de Republiek de strijd niet veel langer zou kunnen
voortzetten en dat er zo snel mogelijk een wapenstilstand of vredesverdrag met Spanje onderhandeld moest
worden (Nellen 2007, 22, 90-91)5. Ten slotte beschouwde Grotius de vrijheid van de Republiek als een
aangeboren voorrecht. Hij baseerde zich hiervoor op de vergeefse vrijheidsstrijd die de Batavieren gevoerd
hadden tegen de Romeinse bezetter. Het feit dat de Batavieren de wapens opgenomen hadden teneinde hun
vrijheid te vrijwaren, zag Grotius als een prefiguratie van het gerechtvaardigde verzet der Nederlanders tegen
de Spanjaarden (Meijer Drees 1997, 28).
Het gedicht ‘Ostenda Loquitur’ (‘Oostende spreekt’) schreef Grotius in 1603, nog vóór het einde van het
beleg van Oostende op 22 september 1604 (Eyffinger 1982, 92). Men schreef het eerst anoniem verschenen
werk destijds toe aan de Leidse humanist en leermeester van zowel Grotius als Heinsius, Josephus Scaliger.
Pas later, in 1617, werd het gedicht opgenomen in Grotius’ bundel Poemata collecta en kwam hij voor zijn
auteurschap uit (Becker-Cantarino e.a. 1983, 49). Het gedicht vergaarde veel faam in heel Europa en vond
veel navolging (Eyffinger 2009, 35). Ook voor Heinsius vormde ‘Ostenda Loquitur’ de inspiratiebron voor
zijn gedicht over het beleg van Oostende (Thomas 2004, 132). Heinsius’ werk moet als een vorm van
aemulatio van Grotius’ gedicht (Becker-Cantarino e.a. 1983, 49) worden gezien. Anders dan het optimisme en
de euforie die volgden uit de overwinning van Maurits bij Nieuwpoort, zorgde het beleg van Oostende door
zijn lange duur en de vele slachtoffers voor een sombere, ontmoedigende sfeer in het staatse kamp (Eyffinger
e.a. 1988, 26). De nutteloosheid van de strijd en het scepticisme van Grotius over de Spaanse overwinning
vormen dan ook de rode draad in zijn gedicht (Becker-Cantarino e.a. 1983, 49).
Grotius start zijn gedicht met de beschrijving van het slagveld als een miniatuurwereld, ‘als een klein
strijdperk van bevelhebbers’. Door het minimaliseren van de omvang van het slagveld, wordt bij het publiek
de indruk gewekt dat de gevechten en het strijdperk slechts onderdelen van een toneelopvoering zijn. Ook
met het tweede deel van de eerste versregel, ‘waarop heel de wereld eerbiedig gericht houdt het oog’, lijkt de
dichter te insinueren dat de strijd slechts een toneelvoorstelling is, met de wereldbevolking als aandachtig
publiek. Daarnaast geeft het tweede deel van de eerste versregel ook uiting aan het internationale belang dat
aan de strijd gehecht wordt. Opmerkelijk aan dit gedicht is dat Oostende antropomorf voorgesteld wordt en
dat ze zelf haar visie op de gebeurtenissen in de vorm van een prosopopee mag geven. In de tweede en de
derde versregel beklaagt ze haar erbarmelijke situatie. Ondanks dat ze zich alleen in vijandelijk gebied bevindt
(Oostende was immers een enclave in Spaans gebied, zoals aangehaald in 2.1) en dat het lot haar niet gunstig
gezind is, houdt ze moedig stand. Vervolgens somt Oostende haar kwelduivels op. ’s Winters wordt ze
geplaagd door de vloed en stormen. ’s Zomers spelen verschillende ziektes de stad en haar verdedigers parten.
5

Het is immers niet toevallig dat de naam van Grotius later verbonden zou worden met het Vredespaleis in Den Haag.
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Uiteindelijk hoeft ze nog het minste te vrezen van het Spaanse geweld. Veel erger dan dit alles was de pest,
die uiterst besmettelijk was en veel mensenlevens eiste (versregel 6-7: ‘Wreder dan wapenen, verhief tegen ons
zich de pest’). De stad richt zich in versregel acht rechtstreeks tot de godin van het lot, vrouwe Fortuna. Ze
vraagt haar waarom ze de gevechten niet beëindigen wil en wat het uiteindelijke doel van de lange strijd nu
juist is (versregel 8-9: ‘Wat talmt gij, Fortuna, om welke prijs houdt gij schimmen in bloedige strijd nog
gewikkeld?’). In de tiende versregel benadrukt Grotius het verwoestende effect van de strijd op de stad.
Oostende wordt vergeleken met een kerkhof. Het gedicht eindigt met een uiterst negatief beeld dat als het
ware een antwoord biedt op de vraag die de stad aan Fortuna stelde in vers acht en negen. Het beleg is totaal
zinloos gebleken en de verwoesting is compleet.
Grotius’ ‘Ostenda Loquitur’ en Heinsius’ ‘Op het belech van Oostende’ vertonen verschillende gelijkenissen.
Structureel gezien volgen beide gedichten dezelfde opbouw. De gedichten openen namelijk met een
beschrijving van het beleg, vervolgens wordt de weerbaarheid van de verdedigers uit de doeken gedaan en ten
slotte wordt de zinloosheid van de overwinning besproken (Becker-Cantarino e.a. 1983, 41). Daarnaast zijn er
ook inhoudelijke gelijkenissen tussen de gedichten. Allereerst worden de afmetingen van het gevechtstoneel
in beide gedichten geminimaliseerd. Heinsius spreekt van ‘het kleyn tooneel’ en Grotius heeft het over ‘een
klein strijdperk van bevelhebbers’. Dit verkleiningsproces wekt de indruk dat de gevechten rond Oostende
deel uitmaken van een dramatisch toneelstuk. Het beeld van de strijd als toneelopvoering wordt versterkt
door het gegeven dat zowel Heinsius als Grotius melding maken van een internationaal publiek dat het
gevecht aandachtig in het oog houdt, respectievelijk in versregel negen en in versregel een. Tevens wordt
hiermee ook het internationale belang van het beleg van Oostende aangegeven. Ten tweede worden in beide
gedichten dezelfde drie vijanden aangehaald, namelijk de pest, de vijand en de vloed. Verder is de algemene
teneur in beide gedichten dezelfde. Het resultaat na drie jaar bloedige strijd is dat de stad Oostende helemaal
verwoest is. Heinsius geeft, zich bedienend van meer extremen en overdrijvingen dan Grotius, een
gedetailleerd verslag van de gruweldaden (Becker-Cantarino 1978, 41). De stad is slechts een ‘dorren mollen
hoop besprengt met menschen bloet’ (versregel 3). De lijken worden op elkaar gestapeld tot dijken die het
water moeten tegenhouden (versregel 15-16). Grotius beschrijft het strijdtoneel als een ‘kerkhof’ (versregel
10) en een ‘onvruchtbaar worstelperk’ (versregel 14). Heinsius vraagt zich af wat de uiteindelijke winst is van
al die jaren van conflict: ‘Oostenden is hy quijt, al heeft hy’t al gewonnen. De menschen staen int sandt, hoe
dat het komt of gaet, De Stadt is lange wech, de Spanjaert komt te laet’ (versregel 18-20). De Spanjaarden
hebben met de verovering van Oostende een pyrrusoverwinning behaald (Thomas 2004, 132). Ook Grotius
ziet in dat de strijd nutteloos is geweest. Opmerkelijk is dat Heinsius en Grotius zich van dezelfde tactiek
gaan bedienen. Door Oostende voor te stellen als een vernielde, kapotgeschoten ruïne gaan ze zowel de
Spaanse overwinning als het verlies van Maurits afzwakken.
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Het grote verschil tussen de twee besproken gedichten is dat in Heinsius’ ‘Op het belech van
Oostende’ de vaderlandslievende, nationalistische toon sterker doorklinkt dan in Grotius’ ‘Ostenda Loquitur’.
Beide auteurs beelden Spanje duidelijk af als de vijand, en de strijd als lang en bloedig, maar het is Heinsius
die als enige de Nederlanders als een heldhaftig volk beschrijft. De opstandelingen waren bereid eigen lijf en
leden op te offeren ter bescherming van het vaderland (versregel 1-2: ‘Aenschout het kleyn tooneel, het graf
der vromer helden, Die voor het Nederlandt haer lijf te pande stelden’). Zelfs de belegerden die de gevechten
niet overleefd hebben, weigerden de stad over te geven aan de vijand (versregel 14: ‘Self die verslagen sijn en
willent noch niet geven’). Grotius schrijft vanuit zijn afkeer van de zinloze strijd. Daarnaast lijkt hij er niet in
te geloven dat het gevecht spoedig tot een einde komt, zoals op te maken valt uit zijn aanroeping (of moet het
eerder begrepen worden als een beschuldiging) van Fortuna in de versregels acht en negen. Heinsius schreef
‘Op het belech van Oostende’ na afloop van het beleg ter celebratie van de moedige verdediging van de stad.
Het gedicht is een uitdrukking van zijn optimisme en zijn vreugde over de nationale overwinning (BeckerCantarino 1978, 42). Hij weet dat het langdurige beleg de Republiek veel gekost heeft, maar hij roept alle
Nederlanders op tot volharding, standvastigheid en vertrouwen in de vrijheidsstrijd. Het uiteindelijke doel van
de inwoners van de jonge Republiek bestond er immers in ‘Den Spanjaert uyt het landt’ te verdrijven en ‘selve
meester’ te blijven (Becker-Cantarino e.a. 1983, 50).

3.4.3 Adriaen Valerius, ‘’T Spaensche gedrocht met haer gespuys’*

*) Gedichten overgenomen uit Meertens e.a. 1942, 185-186.
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Een andere auteur die het beleg van Oostende literair verwerkt heeft, is de Veerse notaris en schepen
Adrianus Valerius (circa 1575-1625). In het jaar 1626, een jaar na zijn dood, verscheen zijn postuum
uitgegeven werk de Nederlandtsche Gedenck-clanck. In dit werk beschrijft Valerius de geschiedenis van de
vrijheidsstrijd aan de hand van prozateksten, poëzie en liederen met bijhorende zangnoten en tabulatuur voor
luit en citer (Porteman e.a. 2008, 324). De liederen geven uiting aan de gevoelens die de auteur bij het grote
vaderlandse verhaal wou opwekken. Hij wou de lezers (en in het bijzonder de schoolgaande jeugd) ‘in het hart
griffen’ welke gruweldaden de Spaanse troepen jegens hun ouders en grootouders hadden begaan (Porteman
e.a. 2008, 325). Valerius’ relaas van het Beleg van Oostende in de Nederlandtsche Gedenck-clanck is drieledig. Het
eerste deel bestaat uit een prozatekst die een summier overzicht geeft van het beleg (Meertens e.a. 1942, 184185). Vervolgens wordt de strijd literair verwerkt in een kort gedicht (Meertens e.a. 1942, 185). Ten slotte
volgt een afsluitend lied getiteld ‘T’ Spaensche gedrocht met haer gespuys’ (Meertens e.a. 1942, 186).
De Nederlandtsche Gedenck-Clanck kan geplaatst worden in een traditie van geuzen- en martelaarspoëzie
(Knuvelder 1971, 273). De geuzenliederen waren bedoeld om door het publiek gezongen te worden. Het feit
dat het beoogde publiek nog in hoge mate analfabetisch was, maakte immers dat mondelinge overdracht
destijds een belangrijk onderdeel van de massacommunicatie uitmaakte. Het ongeletterde publiek kreeg via de
melodieën actuele krijgshandelingen en nieuwe propagandastof te horen. Daarbovenop bevorderde de
eenvoudige memorisatie de grootschalige verspreiding van het propagandamateriaal (Schenkeveld-Van der
Dussen e.a. 1993, 169).
Het prozawerk vangt aan met de voorgeschiedenis van het beleg van Oostende, dat door Valerius ‘eenen
scherpen doorne inder Vlamingen voet’ wordt genoemd (id., 184, regel 4). Met constante plundertochten
maakte het staatsgezinde stadsgarnizoen de omgeving onveilig. Om deze rooftochten een halt toe te roepen
verzochten de Staten van Vlaanderen landvoogd Albrecht van Oostenrijk om de stad in te nemen. Albrecht
willigde het verzoek in en een Spaans leger trok naar Oostende op ‘5. Julij 1602’ (id., 184, regel 9). In
werkelijkheid begon de strijd om Oostende immers niet in 1602, maar al in 1601. Na een opsomming van de
verschillende officieren van het stadsgarnizoen vermeldt Valerius het bestaan van een geschiedkundig werk
betreffende het beleg. Meer nog: hij verwijst ‘den bet-wetenden Leser’ voor meer informatie door naar ‘de
Historie hier van in druck uytgegaen’ (id., 184, regel 22; id., 185, regel 1). Waarschijnlijk doelt Valerius hier op
het omvangrijke historiewerk van Phillipe Fleming dat verder in deze paper nog besproken wordt, en dat in
1621 in Den Haag werd uitgebracht onder de titel Oostende. Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende bloedighe
belegheringhe, bestorminghe ende stoute aenvallen, mitsgaders de manlijcke, cloecke ende dappere teghenweer ende defensie by den
belegerden, meer dan drie volle jaren langh clockmoedelijcken ghedaen, inde jaren 1601, 1602, 1603, ende 1604. In zijn
verdere relaas gaat Valerius in op de moed van de verdedigers en op de bijzonderheid van het beleg van
Oostende. Hij schrijft dat er nog nooit een stad zo goed beschermd is geweest en dat er nog nooit een
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belegering meer slachtoffers heeft geëist: ‘Men rekende datter wel 100000 menschen in dese belegeringe syn
doot gebleven’ (Meertens e.a. 1942, 185, regel 2). Dan volgt de mededeling dat Maurits van Oranje tijdens het
beleg wel vier steden op de Spanjaarden heeft veroverd, zoals reeds aangehaald in punt 3.1. Opmerkelijk is
dat Valerius zijn prozatekst voorafgaand aan het lied ‘T’ Spaensche gedrocht’ afsluit met een beschrijving van
de vernielde stad in gelijkaardige bewoordingen als Heinsius dit deed in vers drie en zestien. In de prozatekst
luidt het dat ‘d’Eertshertogen […] selfs (wanneer de Heeren Staten volck daer uyt waren getrocken) daer
binnen gekomen, om dese stad [te] besien; maer vonden die niet anders als een Mols hoop omme gewroet,
doorweyckt van menschen bloet, ende opgehoopt vande lichamen der dooden’ (id., 185, regel 4-7).
Het gedicht dat in Valerius’ Gedenck-clanck volgt op de prozatekst herneemt vele motieven die reeds in de
bovenstaande gedichten voorkwamen. Zo worden opnieuw dezelfde drie vijanden van de stad aangehaald,
namelijk de zee, de ziekten (alsook de pest) en de Spanjaarden: ‘Bevochten vande Zee, van pest en vanden
regen,//Van sieckt, end’ ooc bestormt van’t boos’ Maraensch gespuys’ (vers 3-4). Ten tweede wordt er in de
zevende versregel ook melding gemaakt van ‘menig dooden romp’ die de stad niet meer kon beschermen.
Hoogstwaarschijnlijk doelt de schrijver hier op de lijken die de verdedigers hebben gebruikt, ter ophoging van
de dijken en ter versteviging van de stadsmuren, zoals reeds werd besproken bij het gedicht van Heinsius. Ten
slotte komt aan het eind van het gedicht ook de vergelijking van de geheel vernielde stad met een ‘mollenhoop’ terug, net als in Heinsius’ ‘Op het belech van Oostende’ (vers 8) en in de voorafgaande prozatekst:
‘Gaf’t ‘tVaderlant vier steen, Albert een mollen-hoop’ (vers 8).
Het werk wordt afgesloten met een Latijns, een Nederlands en een Frans motto. Het Latijnse motto
betekent zoveel als ‘Den vijand heb ik slechts een langer dan drie jaar belegerden puinhoop geschonken, maar
het vaderland vier van mijn dochtersteden. Dit is door den Heer geschied.’ (Meertens e.a. 1942, 283-284). De
verwoesting van Oostende wordt nogmaals aangehaald samen met de uiteindelijke overwinning van de
staatsgezinden. De overwinning is door God gegeven. Ook het Nederlandse motto houdt God
verantwoordelijk voor de uitkomst van het beleg. Wanneer het verlies van een stad uiteindelijk twee keer
winst blijkt te zijn (de Spanjaarden krijgen een vernielde stad in handen en de staatsen hebben vier steden
heroverd), dan kan dit enkel het werk van God zijn. Het derde en laatste motto is er een van Theodorus Beza
(1519-1605), een gezaghebbende protestantse theoloog (Britannica academic, E). De vertaling luidt als volgt:
‘Nu klinke van den Eeuwige de eeuwige lof. Aldus verkeere hij temidden van zijn getrouwe schare.’ (Meertens
e.a. 1942, 284). Beza schrijft dat God tot in de eeuwigheid geloofd moet worden voor de dubbele
overwinning die hij de staatsgezinden heeft geschonken. Gods tweevoudige tussenkomst in het voordeel van
de staatsgezinden maakt duidelijk dat hij met zijn getrouwe schare is (de staatsen).
Het afsluitende lied ‘T’ Spaensche gedrocht met haer gespuys’ begint met een presentatie van de vijand. In de
eerste versregel worden de Spanjaarden voorgesteld als afzichtelijke mensen (gedrocht) en als een
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schurkachtig volk (gespuis). Het Spaanse leger was een luidruchtige bende die de stadsmuren aanviel
(versregel 2-5). Merk op dat in de eerste strofe van het inleidende gedicht de vijand in gelijkaardige
bewoordingen beschreven wordt als ‘’t boos’ Maraensch gespuys’ dat ‘met wonderbaer gedruys’ de stad
bestormde (versregel 2 en 4). De tweede strofe van het lied drukt de ongelooflijke wreedheid uit die de
Spanjaarden bij het beleg aan de dag hebben gebracht. In de eerste dichtregel van deze strofe speelt de dichter
met de verschillende betekenissen van het woord ‘mynden’, dat zowel ‘een muur ondergraven’, als ‘in bezit
nemen’ kan betekenen (GTB, Sv mijnen). Het Spaanse leger bestormde als een bende waanzinnigen de
Oostendse stadsmuren. Ze gedroegen zich zeer moordzuchtig en spaarde geen ‘menschen bloet’. Ze
dwongen de inwoners hardhandig om de stad te verlaten. Het enige doel dat de Spanjaarden voor ogen
hadden, was het innemen van Oostende. In de derde strofe verschuift de focus van de aanvallers naar de
verdedigers. Zij worden voorgesteld als onvermoeibare lieden (vers 3). Zelfs ondanks de zware rook die over
het strijdgewoel hing, dienden ze het Spaanse artillerievuur onverdroten van repliek. De twee laatste
versregels van de derde strofe kunnen voor de moderne lezer verwarrend werken. Valerius schrijft dat de
kanonskogels van de verdedigers bij de tegenstanders zwaar aankwamen en daarbij ‘menig jong, kloeck en
fraey gesel’ troffen. De omschrijving van de tegenstander als ‘jong, kloeck en fraey’ lijkt in strijd met het
uitermate negatieve beeld van de vijand dat wordt opgehangen in de eerste en de tweede strofe. Ook het
woord ‘fraey’ staat in schril contrast met het stereotype van de schurftige, onaantrekkelijke en met pokken
bedekte Spanjaard 6 dat vaak in geuzenliederen gebruikt werd (Meijer Drees 1997, 95). Met de woorden ‘jong,
kloeck en fraey’ benadrukt Valerius wel in de eerste plaats de onverzettelijkheid en de moed van het
stadsgarnizoen dat het steeds moesten opnemen tegen nieuwe, frisse, goed uitgeruste, want net aangevoerde
Spaanse troepen. Bovendien, zo blijkt uit de vierde strofe wisten de inwoners van Oostende ondanks de
langdurige belegering die ze moesten ondergaan en de grote angst die hiermee gepaard ging, met behulp van
muziek de moed te bewaren. Hoewel ze continu vreesden voor hun leven, werd er toch veel waarde gehecht
aan het ‘Vroylyck wesen’. Dit kan gelezen worden als een ongeziene vorm van dapperheid. Ondanks de
dreigende dood bleven de Oostendenaren zich blijmoedig en onversaagd verzetten. Een gelijkaardig beeld
van de verdedigers wordt gegeven in de verzen vijf en zes van het afsluitende gedicht na de prozatekst over
het beleg van Oostende. De laatste strofe van Valerius’ lied bevat een positieve boodschap voor de inwoners
van de Nederlandse Republiek. Het Spaanse leger heeft Oostende inderdaad ingenomen, maar gedurende de
driejarige belegering heeft het leger van de Republiek op zijn beurt wel vier steden op de vijand weten te
veroveren. In de laatste versregel van het inleidende gedicht is een soortgelijke boodschap terug te vinden,
hoewel hier door het gebruik van ‘een mollen-hoop’ ook de vernieling van de stad wordt benadrukt (vers 8).

Deze kwalen zouden het gevolg zijn van de geslachtsziekten die de Spaanse soldaten met zich meedroegen, zoals de Spaanse
pokken (syfilis) (Meijer Drees 1997, 95).
6
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De beschrijving van de Spanjaarden als luidruchtig geboefte kaderde in de zogenaamde ‘Zwarte legende’ die
het Hollandse beeld van de Spanjaarden sterk beïnvloedde. De Zwarte legende is het geheel van teksten met
uitgesproken vijandbeelden van Spanje en van de Spaanse natie. De beeldvorming van verschillende
Europese landen over Spanje werd tot ver in de negentiende eeuw door deze legende bepaald. De Zwarte
legende richtte zich op verschillende ondeugden die eigen zouden zijn aan Spanje en haar inwoners: het is een
decadent volk, ze zijn corrupt, fanatiek, religieus intolerant, wreedaardig en hebzuchtig (Meijer Drees 1997,
87-88). Valerius grijpt terug naar deze ‘Zwarte legende’ door de aanvallers te beschrijven als een losgeslagen,
luidruchtige bende die ‘met een groot gedruys’ voor Oostende kwamen te staan, wat het opvliegende
temperament van de Spanjaarden karakteriseerde (Levantaci 2014, 94). Daarnaast hoeft de aanvang van het
lied, een omschrijving van de tegenstander als een verfoeilijk en verachtelijk volk, niet te verwonderen. Jensen
en Geerdink stellen immers dat een van de kenmerken van oorlogsliteratuur is, dat dit genre een zo groot
mogelijk contrast trachtte te creëren tussen een positief zelfbeeld en een negatief vijandbeeld (Jensen e.a.
2013, 15).
Zowel Heinsius als Valerius maakten dus het beleg van Oostende tot onderwerp van een van hun werken.
Maar ook al hebben beide auteurs zich van dezelfde historische gebeurtenis bediend, toch gaan ze deze op
een eigen manier verwerken. In Valerius’ lied ligt de klemtoon eerder op de bloeddorstigheid en de onlusten
van de Spanjaarden. De Spaanse soldaten worden beschreven als beestachtige wezens zonder enig besef van
fatsoen. Heinsius daarentegen lijkt zich in zijn gedicht ‘Op het belech van Oostende’ dan weer eerder op de
gruwelijkheid van de strijd in zijn geheel te richten. Een tweede verschil tussen de twee dichtwerken is de
manier waarop ze de uitkomst van het beleg interpreteren. Waar Heinsius (alsook Grotius) in zijn laatste
versregels de overwinning van de Spanjaarden gaat afschilderen als zijnde een verlies (het Spaanse leger had
immers veel verliezen geleden en de stad was door de hevige gevechten volledig vernield), gaat Valerius nog
een stapje verder. Hij vermeldt in de laatste strofe ook de militaire overwinningen die Maurits in de tussentijd
behaald heeft, namelijk de inname van Philippine, IJzendijke, Aardenburg en Sluis (Thomas 2004, 132;
Meertens e.a. 1942, 186).
Ondanks de verschillen zijn er tussen beide gedichten ook overeenkomsten aan te halen. ‘’T
Spaensche gedrocht met haer gespuys’ en ‘Op het belech van Oostende’ geven alle twee uitdrukking aan een
diepgewortelde haat jegens de Spanjaarden en aan het besef van de uiteindelijke zinloosheid van het gevecht.
Daarnaast worden in beide gedichten de verdedigers uitgebreid geloofd voor hun getoonde moed en
opofferingsbereidheid.
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3.4.4 Anoniem, ‘Op de Belegeringhe van Oostende, Beschreven door Philippe Fleming.’*

32

33

*) Gedicht overgenomen uit Fleming 1621, 8-10.
1) GTB, Sv potentaat: machthebber
2) GTB, Sv wis: zeker, een vaststaand feit
3) GTB, Sv stout: dapper
4) GTB, Sv kartouw: vuurmond
5) GTB, Sv gevoech: wat iemand past, wat voor iemand geschikt is
6) GTB, Sv schelden: uitschelden
7) GTB, Sv bescheid: zekerheid, de waarheid omtrent iets; GTB, Sv begheren: verlangen
8) GTB, Sv bereid: gewillig, geen bezwaar makend
9) GTB, Sv smoren: verstikt, de levenskracht ontnomen; GTB, Sv sneven: sterven

Een ander (vroeger) werk met als onderwerp het beleg van Oostende is het geschiedverhaal Oostende.
Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende bloedighe belegheringhe, bestorminghe ende stoute aenvallen, mitsgaders de
manlijcke, cloecke ende dappere teghenweer ende defensie by den belegerden, meer dan drie volle jaren langh clockmoedelijcken
ghedaen, inde jaren 1601, 1602, 1603, ende 16047, geschreven door Philippe Fleming. De zeldzame biografische
gegevens die terug te vinden zijn over de auteur heeft Fleming zelf bekend gemaakt in het bovenstaande
werk. Naar eigen zeggen had hij bij de publicatie van zijn werk in 1621 een leeftijd bereikt van 64 jaar,
waardoor zijn geboortejaar 1557 geweest moet zijn. Op het titelblad van Oostende. Vermaerde ende bloedighe
belegheringhe geeft Fleming aan dat hij gedurende dertien jaar militair auditeur8 is geweest van het Oostendse
stadsgarnizoen, alsook dat hij werkzaam was als secretaris van de gouverneurs die in de stad verbleven. Deze
7
8

Ter vereenvoudiging wordt de titel van het werk afgekort tot Oostende. Vermaerde ende bloedighe belegheringhe.
GTB, Sv auditeur: ambtenaar belast met het nazien van de rekeningen
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functies zou hij blijven uitoefenen tijdens het beleg van Oostende. Na de val van de stad in 1604 trok hij naar
het pas heroverde Sluis, alwaar hij opnieuw auditeur werd. Zijn sterfdatum is onbekend, al kan het jaar 1621
als terminus post quem genomen worden aangezien Fleming nog in leven was toen zijn werk gepubliceerd
werd (Molhuysen e.a. 1927, 435; Van der Aa e.a. 1859, 101-102).
In Oostende. Vermaerde ende bloedighe belegheringhe geeft Fleming, op basis van een dagboek dat hij bijhield
tijdens de belegering, een zeer gedetailleerd verslag van de gevechten rond Oostende (Thomas 2004, 129).
Ook de aanloop naar de strijd, beginnende vanaf het jaar 1597, en herovering van de steden Cadzand,
IJzendijke en Sluis in 1604 worden uiterst nauwkeurig uit de doeken gedaan (Fleming 1621, 587). Het werk is
zeer belangrijk omdat het een grote bijdrage heeft geleverd tot de historiografie omtrent het beleg van
Oostende (Thomas 2004, 129-130).
Flemings prozatekst wordt ingeleid door een drempeldicht van een niet met name bekend auteur met de titel
‘Op de Belegeringhe van Oostende. Beschreven door Philippe Fleming’. Het gedicht opent met de retorische
vraag of men ooit een machthebber heeft gezien die zo buiten zinnen was van woede (‘verstoort’) dat hij al
zijn troepen, geld en goed spendeerde aan de verovering van een kleine stad zoals Oostende. Belangrijk is dat
ook hier geschreven wordt over ‘een plaetse of Stede cleyn//Ghelijck Oostende is’ (versregel 5-6). Net als bij
Heinsius, Grotius en Valerius wordt de stad beschreven als bescheiden qua omvang. De verkleining van de
stad lijkt te functioneren als een strategie om de Spaanse bevelhebber, aartshertog Albrecht, belachelijk te
maken. Ondanks dat het Spaanse leger veel groter en beter uitgerust was, toch duurde het nog vier lange jaren
voor het pietluttige stadje ingenomen kon worden. Omgekeerd geldt ook dat deze verkleiningsstrategie de
moed van de verdedigers benadrukt. Zij hebben zich immers gedurende een lange periode succesvol verzet
tegen een dominante vijand, als een soort David tegen Goliath.
Vervolgens komt in versregels zes tot acht de commerciële functie van het drempeldicht aan bod. De
onbekende auteur prijst het werk van Fleming aan door mee te delen dat Oostende. Vermaerde ende bloedighe
belegheringhe een waarachtige beschrijving van het beleg bevat en dat de tekst iedereen ‘tot nut ende baet’ kan
zijn. Opmerkelijk is dat de auteur in versregel zeven stelt dat het werk geschreven is ‘met waerheyt seer
gehaet’. De vraag rest echter wie de waarheid haat en waarom juist.
In het tiende vers staat te lezen hoe onverzettelijk de beide kampen zich gedroegen in de strijd. Zowel
de verdedigers als de aanvallers wouden van geen wijken weten. Daarna wordt de focus van het gedicht
verlegd op gewelddadigheid en de furiositeit die de Spanjaarden aan de dag legden bij de belegering van de
stad. Het Spaanse leger stelde zich met groot machtsvertoon op voor de muren van Oostende. Ondanks dat
artillerie al veel schade had toegebracht aan ‘’t vroom volck’ van het stadsgarnizoen was de Spaanse drang
naar bloed niet te stillen: ‘Ten was noch niet genoech, me brocht noch meer geschut//En steldent naer
ghevoech, om het volck inden put,//Of’t graf, te brenghen’ (verzen 19-21). Middels het vermelden van de
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rondvliegende ledematen en het gegeven dat een kogel zeven à acht verdedigers doodde benadrukt de auteur
de gruwelijkheid van de beschietingen. De passage wordt afgesloten door de mededeling dat nergens op het
strijdtoneel vrijheid te vinden was, want ‘’t yser vloech als regen’.
Het waren evenwel niet enkel de Spanjaarden die als een furie tekeergingen. Ook de staatsgezinden
verweerden zich hevig. Het Oostendse verzet was van een zelfde intensiteit en felheid als de Spaanse
aanvallen, zoals beschreven staat in volgende twee versregels: ‘Gelijck Albertus haer, wou dooden ende
crencken//Soo wilden sy een-paer, hem van ’tselve sop schencken’ (vers 31-32). Naast de constante vijandige
bestormingen werd de stad ook nog eens geplaagd door ‘’t Fel water storm en wint’ (vers 35) en een dodelijke
pestuitbraak. Echter, al dit onheil kon de strijdlust die brandde in de harten van de verdedigers niet temperen.
De bloedige strijd ging onverminderd door, ‘so datter veel de doot pijnlick moesten besuyren’ (vers 40).
Tijdens de gevechten werd het slagveld bezocht door ‘Kijckers die om playsier, d’elend quamen
aenschouwen’ (vers 47). De schrijver maakt vervolgens cynisch de opmerking dat deze nieuwsgierigaards zich
niet meer tot een barbier hoefden te wenden, doelend op het zwaaien van de zwaarden en de kogels die over
de hoofden scheren. Sommige toeschouwers zouden zelfs in moeilijkheden zijn geraakt.
Ondanks de moed en de onverschrokkenheid van de staatsgezinden viel Oostende na ettelijke jaren
felle strijd alsnog ten prooi aan de Spanjaarden. De eindbalans van het beleg was zwaar: duizenden soldaten
zijn gesneuveld en de vernieling van de stad was compleet. De troepen die de stad verdedigd hebben tot aan
de overgave wordt niets kwalijk genomen. De dichter beschrijft hen als ‘Cloecke en trouwen Helden’.
De dichter sluit zijn gedicht af met een tweede aanprijzing van Flemings boek. In Oostende. Vermaerde
ende bloedighe belegheringhe. krijgt het publiek een ooggetuigenverslag van de ‘vele wonders’ die zich tijdens het
beleg hebben voltrokken. Het is een uniek werk over een strijd die zijn weerga niet kent (verzen 56-60).
In ‘Op de Belegeringhe van Oostende. Beschreven door Philippe Fleming’ speelt de onbekende auteur sterk
in op de emoties van zijn publiek. Met harde bewoordingen zoals ‘Want men voor eerst daer sach armen en
beenen vliege’ (vers 15), ‘Men hoorde groot gheclach’ (vers 16) en ‘om het volck inden put,//Oft ’tgraf, te
brenghen’ (vers 20-21) benadrukt hij de slachtofferrol van de belegerden. Echter, dat de Oostendenaren het
slachtoffer zijn van het Spaanse geweld wil niet meteen zeggen dat ze niet van zich afbijten. Ze worden
beschreven als een ‘vroom volck’ en ‘Cloecke en trouwe Helden’ die de Spanjaarden een koekje van eigen
deeg hebben gegeven. Opmerkelijk is dat Heinsius in zijn gedicht de verdedigers op een gelijkaardige manier
beschrijft als ‘vromer helden’ (vers 1). Daarnaast vertoont dit werk nog verschillende andere overeenkomsten,
niet alleen met het werk van Heinsius, maar ook met dat van Grotius en Valerius. Een eerste
gemeenschappelijk element in de gedichten is de verkleining van de stad, zoals hierboven reeds vermeld. Ten
tweede worden dezelfde tegenslagen aangehaald, namelijk de vloed, de storm en de pest. Ook het gegeven dat
de gevechten dienden als een soort van entertainment staat te lezen in de werken van Heinsius en Grotius.
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Ten slotte meldt dit gedicht in vers 45 dat ook de hogere officieren, de ‘Overstens cleyn en groot, die anderen
ghebieden’ niet aan de slachting konden ontkomen, net zoals Grotius schrijft in de eerste versregel van zijn
‘Ostenda Loquitur’: ‘Als een klein strijdperk van bevelhebbers’.
Een belangrijk verschil tussen ‘Op de Belegeringhe van Oostende’ en de reeds besproken gedichten, is
dat in dit werk niet zoveel aandacht besteed wordt aan de totale vernieling van de stad. De auteur lijkt eerder
de intentie te hebben om een kort overzicht te geven van het beleg, dan om doelgericht afbreuk te doen aan
de Spaanse overwinning. In tegenstelling tot Valerius maakt deze dichter geen gebruik van de herovering van
Sluis, IJzendijke en Cadzand in een poging om het verlies van Oostende te compenseren, hoewel deze toch
uitgebreid in Flemings werk besproken worden.
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4 ‘Op de Doot ende treffelicke victorie van de mannelicken helt Iacob
Heemskerck, Admirael, begraven binnen Amsterdam’
4.1 Historische context
Jacob van Heemskerck (1567-1607) was een Amsterdams koopvaarder, marineofficier en ontdekkingsreiziger.
In 1596 vergezelde hij de Nederlandse navigator Willem Bartens op een expeditie naar de arctische cirkel. Het
doel van de expeditie was om een nieuwe scheepvaartroute naar Azië via de Barentszzee te openen. Tijdens
de tocht raakte hun schip echter vast in het pakijs in de buurt van Nova Zembla. De expeditieleden werden
gedwongen te overwinteren in een hut gemaakt van drijfhout in het noordpoolgebied. In 1597 verlieten ze
hun vastgevroren schip en ondernamen ze een succesvolle poging om bewoond gebied te bereiken. Daarmee
werden ze de eerste Europeanen die de Arctische winter wisten te overleven. Hoewel Van Heemskerck erin
geslaagd was het merendeel van de bemanning veilig thuis te krijgen, stierf Barents amper een week nadat ze
het schip verlaten hadden (Britannica academic, A). In 1598 ondernam Van Heemskerck een handelsmissie
naar Oost-Indië. Hij slaagde erin om verschillende lucratieve handelsrelaties op te bouwen. Vijf jaar later, in
1603, wist hij een rijkelijk beladen Spaans-Portugees schip te veroveren (Buitendijk 1977, 136). In 1607 trok
hij als gezagvoerder van de gehele vloot der Verenigde Nederlanden met 26 schepen naar de baai van
Gibraltar, alwaar het tot een militair treffen kwam met de Spaanse vloot. Van Heemskerck sneuvelde echter al
bij het tweede kanonschot. Desondanks versloegen de Nederlanders de 21 schepen van de Spaanse armada.
De slag bij Gibraltar was het laatste wapenfeit van betekenis voor de sluiting van het Twaalfjarige Bestand in
1609 (Britannica academic, A; Buitendijk 1977, 145).
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4.2 Gedicht*
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*) Gedicht overgenomen uit Becker-Cantarino e.a. 1983, 3-7.
1) onbeweechde: onverschrokken, koelbloedige (Buitendijk 1977, 139)
2) Liber: Dionysos, die volgens de sage een tocht door Indië heeft gemaakt; den held: Hercules die aan het meest westelijke punt der
aarde de naar hem genoemde zuilen oprichtte (Buitendijk 1977, 139)
3) de kant van Hercules bevaeren: de oostzijde van de Straat van Gibraltar (Buitendijk 1977, 139)
4) dolle: homerisch epitheton voor Ares; de breker van de steden: homerisch epitheton voor Ares (Buitendijk 1977, 140)
5) Tydei grote zoon: Diomedes, die vocht tegen Ares (Buitendijk 1977, 140)
6) Avila: de Spaanse admiraal Don Juan Alvarez d’ Avila (Buitendijk 1977, 141)
7) Brontes: een cycloop (Buitendijk 1997, 142)
8) Steropes: een cycloop; Mulciber: Vulcanus, de cyclopen smeedden als dienaren van Vulcanus de bliksem voor Zeus (Buitendijk
1977, 142)
9) Terrae volck: Giganten, zonen van Gaia, de Aarde. Zij stapelden bergen (onder andere Ossa en Pelion) op elkaar toen ze de hemel
bestormden (Buitenduik 1977, 142)
10) specht: scheldnaam voor de Spanjaard (Buitendijk 1977, 143)
11) Acheron en Styx (86): rivieren van de onderwereld (Buitendijk 1977, 143)
12) Charon: veerman van de onderwereld (Buitendijk 1977, 143)
13) Phlegeton: vuurstroom rondom de Tartarus (Buitendijk 1977, 143)
14) bejegent: gaat bestrijden (Buitendijk 1977, 144); GTB, Sv maraan: Hollandse scheldnaam voor de Spanjaarden
15) Bruti: van Brutus, stichtte in 510 v. Chr. De Romeinse republiek; Cato: Romeins staatsman, toonbeeld van rechtschapenheid
(Buitendijk 1977, 144)
16) Die aldereerst ons landt gebrocht heeft uyt den ban: Willem van Oranje (Buitendijk 1977, 144)

4.3 Bespreking
Het gedicht ‘Op de Doot ende treffelicke victorie van de mannelicken helt Iacob Heemskerck, Admirael,
begraven binnen Amsterdam’ opent de Nederduytsche Poemata. De titel duidt aan wie het onderwerp van dit
lofdicht is, namelijk de overleden admiraal Jacob (van) Heemskerck. De eerste vier versregels introduceren de
admiraal bij het publiek. Het gaat om een moedige held, die zich tijdens zijn leven heldhaftig gedragen heeft
en die het de Spanjaarden knap lastig heeft weten te maken. Met eerste regel ‘Hier binnen in dit graf, o
Vrienden, licht gesloten’ sluit het gedicht aan bij de traditie van de funeraire poëzie. Daarnaast creëert deze
versregel de indruk dat het gedicht oorspronkelijk op de graftombe van de heros aangebracht moest zijn.
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Echter, in realiteit is de laatste rustplaats van Van Heemskerck niet met Heinsius’ verzen opgesmukt, maar
wel met de volgende twee dichtregels van P.C. Hooft: ‘Heemskerck, die dwers door ’t ijs en ’t ijzer dorste
streven,//Liet d’eer aan ’t land, hier ’t lijf, voor Gibraltar het leven.’ (Witstein 1969, 135; Buitendijk 1977,
146). Met ‘’t ijs’ en ‘’t ijzer’ doelt Hooft op de twee roemrijkste daden van de admiraal, respectievelijk zijn
overwintering op Nova Zembla en de overwinning van zijn vloot bij Gibraltar. In versregel twee wordt er
melding gemaakt van de eer die van Van Heemskerck op de Republiek afstraalde alvorens hij sneuvelde in
Gibraltar en begraven werd in de Oude Kerk te Amsterdam (Buitendijk 1977, 146).
Voor dieper in te gaan op de slag bij Gibraltar, bezingt Heinsius eerst een andere heldendaad van de
admiraal, namelijk zijn tocht naar het noordpoolgebied en de overwintering aldaar. Heinsius maakt voor de
beschrijving van deze krachttoer (versregels 5-8) gebruik van de klassieke mythologie. Van Heemskerck zou
meer van de wereld gezien hebben dan de mythologische figuren Liber (Dionysos, die volgens de sage Indië
doorkruist heeft) en ‘den helt//Die aen des werelts endt twee paelen heeft gestelt.’ (dit is Hercules, die op het
meest westelijke punt van de aarde twee zuilen oprichtte) (Buitendijk 1977, 146). Daarom verdient hij het om
net als Dionysos en Hercules een plaats tussen de goden te krijgen (versregel 9-10).
Vervolgens steekt Heinsius van wal met een breed uitgesponnen laus of ophemeling van de
heldhaftige daden die Van Heemskerck tijdens de slag bij Gibraltar heeft gesteld. In versregel 21 wordt de
admiraal vergeleken met ‘de dolle Mars’, de Romeinse god van de oorlog. Wanneer hij, volledig in
gevechtsuitrusting gehuld en zijn zwaard in de hand houdend, de vijand naderde, sprong zijn hart uit het lijf
van dapperheid en stonden zijn ogen vol vuur. Versregel 21 tot 36 benadrukken de moed en de
onverschrokkenheid van de zeeheld. Dit hoeft niet te verbazen. Moed, of fortitudo, behoort immers tot de vier
kardinale deugden en geldt als een van de belangrijkste waarden voor een militair (Witstein 1969, 143). De
moed van Van Heemskerck bereikt een hoogtepunt in versregel 31 en versregel 32. Ondanks het feit dat een
kanonskogel zijn been ernstig verwond heeft, blijft hij op post en leidt hij zijn manschappen. Zijn moed lijkt
het gekwetste been te vervangen en hem de pijn te doen vergeten.
In het tweede deel van versregel 36 en heel versregel 37 is te lezen dat Van Heemskerck overlijdt aan
zijn verwondingen: ‘, en gevende de geest.//Die vliegend’ uyt het lijf wiert dadelick verheven’. Opmerkelijk is
dat er in deze passage, alsook elders in het gedicht, amper sprake is van een rouwbeklag of luctus. Heinsius laat
de droefenis en het leed om de dood van de held achterwege teneinde de heldenstatus van de admiraal te
benadrukken. Zijn tragische dood heeft immers het directe gevolg dat hij plaats mag nemen in het pantheon,
‘daer al de helden leven’. Van Heemskerck, die zich in de vorige verzen in het midden van de gevechtsactie
bevond, wordt nu gedwongen het krijgsgewoel vanop een afstand te volgen vanuit het godenrijk (Witstein
1969, 137). Ook de lezer, die in de voorbije verzen altijd vlak naast de admiraal scheen te staan, moet het
gevecht nu van bovenaf beschouwen. Merk op dat Heinsius hier mogelijk dezelfde strategie toepast als in de
beginverzen van zijn gedicht ‘Op het belech van Oostende’. Door een afstand te insinueren tussen de lezer en
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de actie lijkt hij het leespubliek af te doen als een theaterpubliek en de gevechtsacties als een dramatische
toneelopvoering.
Vervolgens wordt in vers 39 tot vers 45 vermeld hoe Van Heemskerck als een soort van auctoriale
instantie zijn blik laat waren over de gebeurtenissen beneden. Hij zag de kleine kantjes van de mensen, ‘ons
ydelheyt, en al de sotte wenschen,’. Daarnaast vermeldt Heinsius, net als in ‘Op het belech van Oostende’,
ook in dit gedicht de kostbare goederen die de Spaanse schepen vervoerden vanuit Indië (versregel 43). Dat
het oog van de admiraal net viel op het rijkelijk beladen schip is allesbehalve toevallig. In het jaar 1603
veroverde hij immers een Spaans-Portugees schip dat beladen was met Chinese zijde ter waarde van 2,5
miljoen gulden (Buitendijk 1977, 136). Het dient opgemerkt te worden dat in het gedicht op het beleg van
Oostende het ‘Indiaensche gout’ een positieve connotatie heeft. Het kapitaal werd immers gebruikt om ‘Den
Spanjaert uyt het landt’ te verdrijven. In ‘Op de Doot ende treffelicke victorie’ daarentegen heeft het
‘Indiaensche goet’ een ongunstige bijklank. De zucht naar rijkdom kan het gezond verstand benevelen en zo
mensen de deugd doen vergeten, zoals te lezen is in versregel 44 (Buitendijk 1977, 141). In versregel wordt 45
nog kort even de poolexpeditie van de admiraal vermeld.
Van de rust en de koelte in de Arctische streken keert de dichter terug naar de hitte en het
strijdgedruis te Gibraltar (Witstein 1969, 152-153). Heinsius stapt in de volgende dichtregels af van de
lofbetuigingen voor de admiraal en focust zich op een dramatische, theatrale beschrijving van de zeeslag
(Becker-Cantarino 1978, 40). De hevigheid van de zeeslag doet Heinsius denken aan een mythologische strijd.
Het gebulder van de scheepskanonnen roept bij de dichter het beeld op van een bliksemende Jupiter, de
Romeinse god van het onweer (versregel 54). Het lichtspel van de schietende vuurmonden herinnert aan de
poging van de giganten om de hemel te bestormen en de goden te verjagen (versregel 58). Neptunus’ zee
kleurde rood van het vele gespilde bloed, terwijl de lichamen van de gesneuvelden de baren deden groeien9
(versregel 61-62). Het dient opgemerkt te worden dat deze versregels veel gelijkenis vertonen met vers 17 tot
vers 20 van het gedicht ‘Aen Leyden’:
Laet toch u aensicht sien, laet uwen Rijn opsteken
Den kop bekleet met riet, die niet heeft geweken
Voor al des vyants macht: maer altijt hooger rees,
Gevoet met menschen bloet, gespijst met Spanjaerts vlees.
De Spanjaarden sprongen liever overboord dan het gevecht aan te gaan met de woeste en onvervaarde
Nederlandse zeelui. De Nederlanders, buiten zichzelf in het heetst van de strijd, achtervolgden hun
slachtoffers echter tot in het water (versregel 72-73). Zelfs Charon, de veerman van de onderwereld, sloeg op

Merk op dat in ‘Op het belech van Oostende’ de lichamen van de gesneuvelden ook gebruikt werden ter ophoging, in casu een
dijk.
9
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de vlucht bij het zien van de bloeddorstige Nederlandse matrozen (versregel 81-82; Buitendijk 1977, 142-143).
De Nederlandse strijders tonen geen vrees voor de dood in hun gevecht voor het vaderland en de vrijheid:
Doen sach de Spaenjaert eerst, dat doot en helsche krachten,
En Styx en Phlegeton sijn minder als de machten
Van een hoochmoedich hert, gewapent met zijn recht,
Dat voor het vaderlandt, en voor de vryheyt vecht.
(versregel 85-88)
De hevigheid van het gevecht is slechts weer te geven in mythologische beelden waardoor de Nederlandse
overwinning Olympische afmetingen krijgt. De krijgshaftige mythologische encadrering heeft naast een
expliciete laudatieve functie ook een impliciete functie, namelijk het prikkelen van de strijdzin van het publiek
(Witstein 1969, 154-155).
Vanaf versregel 89 begint de exhortatio of aansporing. De dichter wendt zijn blik af van de strijd en
zoomt in op de achterliggende reden van de zeeslag, namelijk de vrijheidsdrang van de Nederlanders. Door
middel van materiaal uit de natuur toont Heinsius aan dat de vrijheidsstrijd van de staatsgezinden
gerechtvaardigd en zelfs natuurlijk is (versregel 93-96). De dichter heeft met de voorgaande dichtregels het
publiek bewerkt en ontvankelijk gemaakt voor de boodschap die hij hen in de laatste strofes van het gedicht
wil meegeven. De haat en woede jegens de Spanjaarden branden vurig in het hart van elke Nederlander. De
onderdrukten zijn vastbesloten om, net als de Hollandse matroos die de vijand achtervolgde tot in de zee en
net als Van Heemskerck, tot het uiterste te gaan ter verdediging van hun vrijheid (Witstein 1969, 159).
Vrijheidsliefde wordt als ware het een nationale karaktertrek gepropageerd. Heinsius maakt op een originele
wijze gebruik van het ten tijde van het Bestand geliefde beeld van het paard dat zijn tirannieke berijder
afwerpt (versregel 105-108). Hij keert de paard-metafoor om. Paarden zijn bedoeld om te berijden en te
beteugelen, terwijl wij, Nederlanders, in de wieg gelegd zijn voor de vrijheid (Mulier e.a. 1999, 80-82).
Heinsius maant zijn publiek aan om zich even moedig en strijdlustig te gedragen als de admiraal, die zijn leven
heeft gegeven in de strijd tegen de Spanjaarden (Witstein 1969, 159).
In de laatste twee strofes van het gedicht keren we terug naar de gesneuvelde held onder wiens leiding
de Nederlanders een glorieuze overwinning op de onderdrukker hebben weten te behalen. De strofes
schijnen te functioneren als troostargumenten of consolatio. Het verdriet om het verlies van admiraal Van
Heemskerck wordt getemperd. Hij bevindt zich immers in een betere wereld te midden van geestesverwanten
als de grote vrijheidshelden Brutus, Cato en Willem van Oranje (Witstein 1969, 160, Buitendijk 1977, 144).
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Ten slotte wordt de admiraal nog een laatste keer opgehemeld alvorens hij definitief wordt ‘bedeckt van
vrygevochten eerde’10 (versregel 113-114).
Heinsius introduceert zijn gedicht als een lofdicht op een gevallen held, maar al snel schuift hij de particuliere
lofbetuigingen aan de persoon van Van Heemskerck aan de kant. Hij gaat over naar een theatrale beschrijving
van de strijd en de overwinning. De nadruk die ligt op de hoogtepunten van de strijd had tot doel het
vermeerderen van de laus en de strijdlust der Nederlanders (Vrieler 2007, 75). De beschrijving van de zeeslag
wordt gevolgd door een passage ter verdediging en rechtvaardiging van de Nederlandse vrijheidsstrijd, alsook
ter aanmaning van de staatsgezinden, de exhortatio. Ten slotte wordt het geheel afgewerkt met een consolatio, of
troostrede, met een sterk laudatief karakter (Witstein 1969, 160).
Heinsius speelt in dit werk met de conventies van de literaire genres, net zoals hij dat deed in het reeds
geanalyseerde gedicht ‘Solvi non possum, nisi magis constringar’. Aanvankelijk gebruikt hij de basisstructuur
van de funeraire poëzie. Naarmate het gedicht vordert, transformeert het werk echter in een gedicht met een
uitgesproken vaderlandslievende toon. Het lot van een enkele militaire held wordt verbonden met de
collectieve ervaringen van de moedig strijdende Nederlanders (Becker-Cantarino 1978, 40). De lofbetuigingen
voor de admiraal functioneren als een omhulsel voor de werkelijke boodschap die Heinsius zijn landgenoten
wil meegeven: houd stand tegen de vijand tot elke prijs en ga voor de vrijheid tot het uiterste! (Witstein 1969,
161)

Heinsius verwijst met deze dichtregel naar de wapenstilstand, die nog in dezelfde maand waarin de slag bij Gibraltar zich
afspeelde met Spanje werd afgesloten (Witstein 1969, 161).
10
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4.4 Vergelijking
4.4.1 Jacob Revius, ‘Opt overlijden van Heemskerck’*

*) Gedicht overgenomen uit Smit e.a. 1935, 18-19.
1) zijns soons: Gryllos, sneuvelde in de slag bij Mantinea (362 v. Chr.) tegen de Thebanen
2) verdween: kwijnde weg
3) geslagen: gedood
4) wegende: acht gevende op

De dood van Jacob van Heemskerck inspireerde de Calvinistische predikant-dichter Jacobus Revius (15861658) tot het schrijven van het gedicht ‘Opt overlijden van Heemskerck’. Revius had veel gemeen met Daniel
Heinsius. Ze genoten allebei een opleiding aan de universiteit te Leiden. Ze engageerden zich beiden in de
theologische strijd tussen Arminius en Gomarus, waar ze partij trokken voor de laatstgenoemde. En zowel
het hart van Revius, als dat van Heinsius was vervuld met een onvermoeibare haat jegens de Spanjaarden (ze
waren immers alle twee als kind door de Spaanse dreiging uit hun geboortestad verdreven) (Overdiep e.a.
1948, 166). Langzaam maar zeker ontstond er een hechte vriendschap tussen de mannen die zijn oorsprong
vond in hun Leidse studiejaren. Revius keek vol ontzag en met eerbied op tegen Heinsius en diens kennis.
Heinsius op zijn beurt apprecieerde de commentaren en de verzen die zijn vriend hem terugzond (Smit 1928,
82). Jacobus Revius verzamelde zijn poëzie in de bundel Over-Ysselsche sangen en dichten (1630). De tweedelige
bundel bestaat uit oud- en nieuw-Testamentische poëzie en (vaak vaderlandse) gelegenheidspoëzie. Uit de
dikwijls sterk bewogen nationalistische lof- en treurdichten, alsook enkele liederen, blijkt de visie van Revius
op de strijd der Nederlanden. Voor hem betrof het conflict een ware godsdienstoorlog tussen katholieken en
protestanten (Porteman e.a. 2008, 463, 497). Hij tilt samen met Vondel en Hooft de traditie van de trotse
vaderlandse liederen, die door Heinsius met zijn lied op Van Heemskerck geïntroduceerd is, naar een hoger
niveau (Overdiep e.a. 1948, 26; Smit 1928, 78). Revius is erin geslaagd om in zijn poëzie het dubbele ideaal
van zijn voorgangers te verwerkelijken: het gereformeerd Schriftuurlijke en het Calvinistisch nationale lied. In
dat laatste opzicht verbetert hij zelfs Heinsius die in zijn nationalistische gedichten meer belang hecht aan de
nationale zaak dan aan de strijd voor het Calvinisme (Overdiep e.a. 1948, 166). Heinsius’ poëzie kenmerkte
zich door een grote kloof tussen zijn wereldlijke en geestelijke poëzie. Bij Revius was dat echter niet het geval.
Zijn wereldlijke poëzie (met als belangrijkste subtypes de historische en nationale gedichten) was een
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voortzetting van zijn geestelijke poëzie. In de Nederlandse vrijheidsstrijders die hij bezingt in zijn lofdichten,
ziet hij een Christusfiguur, die strijdt aan het hoofd van zijn hemelse legers ter verdediging van het ware
geloof. (Overdiep e.a. 1948, 197, 200).
Revius heeft in zijn Over-Ysselsche sangen en dichten ook een werk gewijd aan Van Heemskerck. Het korte,
tienregelige gedicht ‘Opt overlijden van Heemskerck’ vangt aan met de introductie van de historische figuur
Xenophon. Deze Xenophon, een Griekse auteur en veldheer die leefde circa 430 v.Chr. – 350 v.Chr., kreeg
het bericht te horen dat zijn zoon Gryllos gesneuveld is in de slag bij Mantinea tegen de Thebanen (362
v.Chr.) (Britannica academic, B). Door woede en verdriet overmeesterd gooide hij de lauwerkrans die hij op
zijn hoofd droeg, weg (versregel 2). Als men hem echter later vertelt hoe heldhaftig zijn zoon, al vechtend
voor zijn land, zijn leven heeft gegeven, verzoent hij zich met dit verlies en zet hij de lauwerkrans weer op het
hoofd. Naar analogie met dit beeld wordt in de volgende zes dichtregels verduidelijkt hoe het antropomorf
voorgestelde Nederland zich voelde na het ontvangen van de doodstijding over Van Heemskerck. In
versregel vijf komt de luctus tot uiting. Het verlies van de admiraal maakte dat het land ‘schier verdween in
weemoet en in clagen’. Verzen zeven en acht functioneren als consolatio, of troostrede. De wanhoop die de
dood van Van Heemskerck met zich meebrengt, weegt niet op tegen de dapperheid en de moed die hij
getoond heeft tijdens zijn strijd voor vrijheid (versregel 8). Het gedicht eindigt met een exhortatio, namelijk de
mededeling dat het vaderland maar een wens heeft, en dat is zien hoe de Nederlanders de Spaanse bezetters
overwinnen.
Zowel Heinsius als Revius maken gebruik van materiaal uit de klassieke Oudheid, zij het dat Heinsius zich
beroept op de mythologie terwijl Revius de klassieke geschiedschrijving aanspreekt. Anders dan Heinsius gaat
Revius wel het klagen en de weemoed (de luctus) vermelden die de dood van de admiraal met zich meebracht
(versregel 5-6). Maar de roem en de moed (de fortitudo) die de held aan de dag heeft gelegd, verlichten de
smart van het Nederlandse volk. De boodschap die in beide gedichten terug te vinden is, is dezelfde, namelijk
het volk oproepen om dapper te strijden en vol te houden tot de vijand overwonnen is. Opmerkelijk is wel
dat er in het gedicht ‘Opt overlijden van Heemskerck’ niet op de Bijbel gealludeerd wordt, terwijl dat in het
merendeel van de historie-, treur- en lofdichten in Revius’ Over-Ysselsche sangen en dichten wel het geval is.
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4.4.2 F.P.O.D., ‘Epitaphium’*
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*) Teksten overgenomen uit Scheurleer 1914, 99-100.
1) GTB, Sv valiant: deugdelijk, edel, dapper
2) GTB Sv mausoleum: grafmonument, praalgraf; GTB, Sv somptueus: weelderig, luxueus

Een derde gedicht dat geschreven werd op de slag van Gibraltar en de dood van admiraal Van Heemskerck is
getiteld ‘Epitaphium’11. Het werk is onderdeel van een drieledig pamflet dat de loftrompet steekt over het
leven, de dood en de overwinning van de admiraal bij Gibraltar. Het publicatiejaar van het pamflet is
onbekend, net als de naam van de auteur. Wel is het geheel ondertekend met de initialen F.P.O.D.
Het feit dat in dit geval gebruik wordt gemaakt van het pamflet als medium om de zeeheld Van
Heemskerck op te hemelen, hoeft allerminst te verbazen. Pamfletten waren reeds langer een inherent
onderdeel van de Opstand in de Nederlanden. Rond het jaar 1576 begonnen beide strijdende partijen de
waarde in te zien van gedrukte propaganda. Langs Nederlandse kant probeerde men met behulp van
pamfletten internationale steun te verwerven in hun strijd voor onafhankelijkheid. De Spaanse pamfletten
schilderden de Nederlandse opstandelingen op hun beurt af als kwaadaardige rebellen. De pamfletproductie
nam een hoge vlucht na 1606, ten tijde van de slag bij Gibraltar, als gevolg van de controverse die ontstond
over de voorgestelde vredesonderhandelingen met Spanje (Harline 1987, 6-8). Een belangrijke eigenschap van
het pamflet was dat dit medium de potentie had grote groepen van de samenleving met een bepaalde
propagandaboodschap of ideologisch standpunt op een goedkope en snelle manier te bereiken en te
beïnvloeden (Van Zuilen 2006, 73-74).
Het gedicht ‘Epithapium’ vormt het eerste deel van een laudatief drieluik op Van Heemskerck. Het werk is,
zoals de titel reeds doet vermoeden, een lijkdicht op de dood van de zeeheld. Het gedicht is geconstrueerd als
een acrostichon. De eerste letters van elke dichtregel vormen samen de naam
‘HEERIACOBVANHEEMSKERCK’. Het gedicht vangt op een gelijkaardige wijze aan als ‘Op de Doot
ende treffelicke victorie’. Net als Heinsius beweert de anonieme dichter in de eerste versregel dat zijn verzen
de graftombe van de admiraal sieren. Dit strookt niet met de waarheid, zoals reeds besproken (zie boven;
Witstein 1969, 135). Het laudatieve karakter van het gedicht wordt echter meteen duidelijk door de
overledene aan te spreken met ‘ghy vrome Held!’ Na zijn dood heeft de ziel van Van Heemskerck een veilige
haven gevonden bij God (versregel 2). De daden die hij tijdens zijn leven gesteld heeft, zijn zo uitermate
moedig dat ze voor eeuwig zullen doorleven (versregel 3-5). De dichter speelt in versregel vier met de
verschillende mogelijke betekenissen van het woord exploot. Volgens de Geïntegreerde Taalbank kan Exploot
zowel ‘geruchtmakende daad, geruchtmakende onderneming’, als ‘onderneming op het gebied van
oorlogsvoering, krijgsbedrijf’ betekenen. Deze betekenissen zijn beide toepasbaar op de admiraal. In versregel
zes wordt de zeeheld vergeleken met de historische figuur Judas Makkabbeüs. Dit was een belangrijke Joodse
11

Voor meer informatie over dit pamflet zie Knuttels pamflettencatalogus (Knuttel 1889, 275-276; Kn 1378).
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generaal in de Makkabese opstand tegen de Seleucidische overheersing, die uiteindelijk net als Van
Heemskerck sneuvelde in zijn vrijheidsstrijd (Britannica academic, C). De admiraal vocht niet voor een schat
of voor zelfverrijking. Hij streed voor eer en voor zijn vaderland (versregel 7-8). Na de laus komt in verzen
negen tot en met elf de luctus met de vermelding dat de bemanningsleden hun wijze en moedige kapitein zeer
hard zullen missen. Op de weeklacht volgt de consolatio. De admiraal vocht tot de dood opdat de Nederlanders
met Gods hulp de Spaanse armada zouden overwinnen (versregel 15-17). Ten slotte wordt de lezer in de
laatste vier regels opgedragen om de roemrijke overwinning van Van Heemskerck levendig te houden, de
exhortatio. Men hoeft niet te weeklagen om zijn dood, aangezien hij zich toch als een overwinnaar in de
nabijheid van Christus bevindt. De nabestaanden dienen God te loven voor de zege van de admiraal.
Net als het werk van Heinsius, lijkt ook dit gedicht op het eerste gezicht te behoren tot het genre van de
funeraire poëzie. Er wordt melding gemaakt van de staat van de overledene (ook wel decorum genoemd),
namelijk door de admiraal aan te spreken als ‘vrome Held’ en ‘Wijs Capiteyn’. Het werk bevat een uitgebreide
laus of lofprijzing op de held. Vooral de waarden behorende tot een militair, met name moed,
vaderlandsliefde en trouw, worden benadrukt. Daarnaast komt ook de luctus of de droefenis om de dood van
de admiraal, die ontbrak bij Heinsius, in het gedicht tot uiting. Versregel tien en elf vermelden het rouwbeklag
van de soldaten die onder Van Heemskerck gediend hebben. Het verdriet wordt echter gemilderd door de
laatste twee versregels, de consolatio of troostrede. De klagers moeten zich troosten, wetende dat de victorieuze
admiraal zich nu in de nabijheid van God en Christus mag scharen (Witstein 1969, 101-112, 137). Dit
christelijke aspect kan als een variatie op Heinsius’ gedicht gezien worden. In ‘Op de Doot ende treffelicke
victorie’ wordt de ziel van Van Heemskerck meteen na zijn dood opgenomen in het pantheon, te midden van
grootheden uit de klassieke oudheid als Brutus en Cato, terwijl in ‘Epitaphium’ de ziel van de admiraal zich in
een christelijke hemel bevindt, naast God en Christus. Toch gooit de auteur van ‘Epitaphium’ de klassieke
stof niet geheel overboord. Zo roept hij in versregel achttien op om de zeeheld met een lauwerkrans te
kronen. Ten slotte kan gesteld worden dat de algemene teneur van het gedicht luidt: wie zich, net als admiraal
Van Heemskerck, moedig gedraagt in de strijd tegen de overheersers, zal door God beloond worden (Vrieler
2007, 74). Zodus lijkt ook dit gedicht, net als het werk van Heinsius, de structuur van de lijkrede te gebruiken
met als uiteindelijke doel de strijdlust der Nederlanders te vermeerderen.
Op ‘Epitaphium’ volgt een kort jaar- of tijddicht met de titel ‘Incarnacie’. In de twee regels van het jaardicht
zijn de Romeinse cijfers I, L, V, W, C en M als hoofdletters weergegeven. Het optellen van de cijfers leidt tot
het jaartal 1607, het sterfjaar van Van Heemskerck. De titel van het distichon, ‘Incarnacie’, spreekt boekdelen.
In de ogen van de onbekende auteur is de admiraal een belichaming van moed en vaderlandsliefde.
Opmerkelijk is dat de naam van de zeeheld niet expliciet vermeld wordt in het gedicht. Wel schrijft de dichter
dat Van Heemskerck in zijn leven twee lovenswaardige overwinningen heeft behaald, al specificeert hij deze
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overwinningen niet. Het werk eindigt met de mededeling dat hij (de admiraal) op de ‘tWIntICh en VIIfsten
aVrIL In zIIn Wapen VrooM ghestorVen Is.’ Het derde en laatste, afsluitende werk heeft eveneens een
laudatief karakter. Het titelloze gedicht vangt aan met de woorden ‘Heems-kerck een Phoenix recht’. Dit werk
vergelijkt de persoon van Van Heemskerck met een feniks (vers 1). Net als deze mythische vogel sterft de
admiraal, maar door zijn heldhaftige dood zal zijn naam uit de as herrijzen en onsterfelijk zijn. Vervolgens
wordt beschreven hoe sierlijk en indrukwekkend het graf van Van Heemskerck was, gevolgd door een laatste
lofprijzing: ‘Heems-kerck om zijn vroomheyt, en hert couragieus//Met reden sal dijn Naem, en Faem
onsterflijck,, zijn’ (vers 12-13). Het pamflet wordt afgesloten met de mededeling ‘Naer zijn weerdicheyt en
staat is tot Amsterdam ghebracht, In d’oude Kerck begraven in Iuny acht.’, gevolgd door de initialen ‘F. P. O.
D.’
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5 Conclusie
Centraal in deze bachelorpaper stonden de drie nationalistische gedichten die terug te vinden zijn in Heinsius’
dichtbundel Nederduytsche Poemata (1616). In het bijzonder werd gepoogd om meer inzicht te verwerven in de
eigenheid van deze vaderlandslievende werken. De toegepaste werkwijze is tweeledig. Eerst werden de
geselecteerde gedichten onderworpen aan een retorische analyse. Hierbij lag de focus op de structuur van de
poëtmen, op de woordkeuze van de dichter, en op de motieven en het pathos die in de gedichten verwerkt
zijn. Vervolgens werden de betrokken gedichten van Heinsius vergeleken met soortgelijke gedichten van
andere auteurs die over dezelfde historische gebeurtenis handelen. De edities van de werken van Heinsius zijn
overgenomen uit de facsimile-uitgave van de Nederduytsche Poemata, tot stand gebracht en ingeleid door
Becker-Cantarino (Becker-Cantarino 1978). Alle gedichten werden voor mijn paper ingescand en voorzien
van pagina- en regelnummers. Waar de leesbaarheid van de scans niet optimaal was, zijn de werken
overgetikt. Hierbij is de schrijfwijze van de woorden en de punctuatie die gehanteerd wordt in de
oorspronkelijke editie van het gedicht behouden. Aan de gedichten werden woordverklaringen toegevoegd ter
verduidelijking. Deze worden onder het werk weergegeven samen met de bron van de verklaring.
Uit de retorische analyse van Heinsius’ gedichten, in combinatie met een vergelijkende studie, is gebleken dat
deze werken enkele opvallende gelijkenissen bezitten. Ten eerste maakt Heinsius in zijn nationalistische
poëzie uitgebreid gebruik van de klassieke mythologie. Zowel in ‘Aen Leyden’, als in ‘Op de Doot ende
treffelicke victorie van [...] Iacob Heemskerck’ worden verschillende figuren uit het Griekse en het Romeinse
godenrijk ten tonele gevoerd. Het gedicht ‘Op het belech van Oostende’ vormt hierop echter een
uitzondering. In dit werk zijn er immers geen aanspelingen op de klassieke mythologie terug te vinden. Dat
Heinsius zeer vertrouwd was met de Grieks-Romeinse mythologie hoeft allerminst te verbazen. In zijn
functie als hoogleraar in de klassieke talen aan de universiteit van Leiden werd hij geacht een goede kennis te
bezitten van de literatuur uit de klassieke oudheid (Porteman e.a. 2008, 172).
Een tweede kenmerk is dat Heinsius geregeld gebruik maakt van het basisschema van een bepaald
type van poëzie als voertuig voor de vaderlandslievende boodschap die hij wil uitdragen. Zo vangt ‘Op de
Doot ende treffelicke victorie’ aan als een lofzang op de gesneuvelde held Van Heemskerck, maar naarmate
het gedicht vordert, komt de nationalistische toon die in het werk vervat zit, meer pregnant tot uitdrukking.
Ook ‘Aen Leyden’ volgt de structuur van een stadsdicht, maar uiteindelijk blijkt het werk naast een lofzang op
de stad Leiden tevens een sterk nationalistische boodschap te bezitten. Heinsius grijpt voor zijn
vaderlandslievende gedichten terug naar zeer concrete historische feiten om vervolgens van een abstracte
beschrijving van deze gebeurtenis tot een meer algemene boodschap te komen. Merk op dat Heinsius’ in zijn
‘Solvi non possum, nisi magis constringar’ dezelfde strategie toegepast heeft, zij het in een omgekeerde
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volgorde. Aanvankelijk lijkt het gedicht te behoren tot de martiale poëzie, om vervolgens te evolueren naar
een liefdesboodschap in petrarkistisch-Ovidiaanse stijl.
Ten derde hanteert Heinsius in zijn drie nationalistische gedichten dezelfde werkwijze wat betreft de
beschrijvingen van de staatse soldaten en de vijand. Over de eigen staatsgezinde troepen wordt in elk gedicht
van Heinsius de loftrompet gestoken. Ze worden beschreven als moedige en onvervaarde strijders die bereid
waren om hun leven te geven in de vrijheidsstrijd tegen de Spaanse bezetter. Hun haat ten opzichte van de
vijand was zo diepgaand dat ze in staat waren om het Spaanse bloed te drinken, letterlijk. De Spanjaarden op
hun beurt worden afgedaan als afschuwelijke bruten die zich met buitensporig veel geweld en zonder enige
vorm van mededogen tegen de staatse vrijheid gekant hebben. Tevens wordt het leed dat de staatsen hebben
moeten ondergaan (in het bijzonder tijdens het beleg van Leiden en van Oostende) beschreven als ondraaglijk
en beestachtig. Dit heeft tot effect dat enerzijds de moed en het doorzettingsvermogen van de belegerden
wordt beklemtoond, en anderzijds dat de belegeraars, de Spanjaarden, als regelrechte onmensen worden
geportretteerd.
Een laatste observatie die voortvloeit uit dit onderzoek is dat Heinsius in zijn nationalistische
gedichten geregeld speelt met het poëtische effect van verkleining (minimalisering) en uitvergroting
(overdrijving). In het gedicht ‘Op het belech van Oostende’ wordt het strijdgewoel namelijk beschreven als
‘een kleyn tooneel’ en de stad Oostende als een ‘mollenhoop’. Daarnaast wordt het strijdgewoel in ‘Op de
Doot ende treffelicke victorie’ zo beschreven dat het gevecht mythische afmetingen lijkt aan te nemen. Wel
komt het spel met verkleining en uitvergroting niet zo sterk aan bod in Heinsius’ gedicht op de stad Leiden.
Een interessant vervolgonderzoek bij deze paper zou erin kunnen bestaan om na te gaan of de kenmerken
van Heinsius’ Nederlandse vaderlandslievende gedichten die in deze paper aangehaald zijn, ook terug te
vinden zijn in zijn Latijnse poëzie, en waarin dan wellicht ook de specifieke eigenheid van deze Latijnse
gedichten ten opzichte van de Nederlandse tegenhangers zou bestaan.
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6 Abstract
When one opens Daniel Heinsius’ (1580-1655) collection of poems called the Nederduytsche Poemata (Dutch
Poems), published in 1616, one can see that the first three poems appear to have a similar character. These
poems, ‘Aen Leyden Uytgegeven met zijn beschrijvinge door Ian Orlers, Borger der Selver Stadt’, ‘Op het
belech van Oostende’ and ‘Op de Doot ende treffelicke victorie van de mannelicken helt Iacob Heemskerck,
Admirael, begraven binnen Amsterdam’, can be categorized as patriotic poems. In previous studies on Daniel
Heinsius and his Nederduytsche Poemata, the patriotic poems did not receive a lot of attention. Although the
poems were often mentioned in literary histories, they were never thoroughly analysed all together. The most
exhaustive study of the poems is presented in Becker-Cantarino’s book on the life and work of Daniel
Heinsius (Becker-Cantarino 1978, 38-42). As the studies of these poems are rare, they will function as the
central research object of this paper. In particular, this paper focusses on the patriotic poems in Heinsius’
Nederduytsche Poemata in order to gain an insight into their characteristic traits.
The method used in this investigation is twofold. First, an edition with short annotations of the Dutch texts is
being presented, followed by a rhetorical analysis based on the Heinsiuspoems. Special attention is paid to the
wording of the poet, as well as to the motives, the structure and the pathos that can be found in the work.
Second, the poems are compared with the poetry of other authors that were inspired by the same historical
event as Heinsius was. These poems are edited and rhetorically analysed as well.
As a result of the rhetorical-comparative analysis conducted on the patriotic poems in the Nederduytsche
Poemata, there are a few similarities recognizable between these poems. Firstly, Heinsius often makes use of
the Graeco-Roman mythology. Secondly, he often uses the basic structure of a certain type of poetry - the
heroic style - as a vehicle to spread his patriotic message. Third, the Spanish are always described as true evil,
while the Dutch soldiers personify bravery and perseverance. And at last, in his patriotic poems, Heinsius
seems to be playing with the poetical technique of exaggeration and minimizing.
Further research could justify or falsify the claim that the traits of the Dutch patriotic poems, as presented in
this paper, also can be found in Heinsius’ poetical work written in Latin.
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