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W O O R D V O O R A F " 

Tussen augustus en oktober 1624 heeft ConstantUn Huygens twee 
ser ies gedichten (tesamen 24 gedichten) geschreven die hij de t i t e l s 
gaf Stede-stemmen en Dorpen. Het zijn lofdichten op de stemmende 
- stemrecht in de Staten bezittende - steden van Holland en West-
Friesland en op enkele Hollandse dorpen. Huygens was noch de ee r 
s t e noch de enige dichter die zich op stededichten toelegde: zulke 
gedichten komen in de zestiende en zeventiende eeuw tamelijk veel 
voor, in het Nederlands, in andere moderne talen en in het Latijn. 
Tot de Neolatijnse d ichters die een cyclus van stededichten hebben 
geschreven, behoren Jul ius Caesar Scaliger en Gaspar Barlaeus. 

Het lezen van een vijftigtal van dergelijke gedichten leidt to t 
vele vragen, zoals: In hoeverre lijken a l deze lofdichten op e lkaar? 
I s er een zinnige classificatie mogelijk? Zijn ze te beschouwen a l s 
een apar t genre of subgenre? Welke zijn dan de kenmerken en de 
begrenzingen? Waarom en waarvoor schreef men zulke gedichten? 
Indien men de Neolatijnse stededichten leest , rijzen nog meer v r a 
gen, bijvoorbeeld: Bestonden dergelijke gedichten in de oudheid ook, 
en zo ja, wat waren toen de kenmerken? I s er een ontwikkeling te 
bespeuren? Zegt de antieke rhetorika ie ts over het loven van s t e 
den? Zijn er overeenkomsten tussen stededichten uit de oudheid en 
Neolatijnse, en zo ja, i s er ook verband of zelfs cont inuï te i t? 
Hebben het Neolatijnse stededicht en de lofdichten op een s tad in 
de volkstaal elkaar beïnvloed? 

Deze studie i s een poging deze en dergelijke vragen te beant 
woorden. De vraagstel l ing is toegespi ts t op de re la t ie tussen het 
Neolatijnse stededicht en de theorie en praktijk van stedenlof in de 
oudheid. Bij het Neolatijnse stededicht l ig t de nadruk op korte 
gedichten en op het gebied der Nederlanden to t +1650. Wat bet ref t 
de praktijk in de oudheid valt de nadruk - voor zover mogelijk -
op de korte Latijnse lofdichten op andere steden dan Rome. Immers, 
de geschiedenis van het Romegedicht i s al redelijk goed onderzocht 
en bovendien is Rome-lof een geval apar t omdat 'Rome' vaak s t a a t 
voor het Romeinse Rijk of voor de Roomse kerk. Maar voor ondei— 
zoek naar invloeden van de praktijk op de theorie en omgekeerd en 
naar navolging van de ene auteur door de andere, i s men natuurlijk 
aangewezen op wat overgeleverd is: daarom kan het nut t ig zijn een 
brokje Grieks proza dat een utopisch landschap schi lder t of dat 
een stadje hekelt, of een Latijnse lof van Rome in de beschouwing 
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t e betrekken. In het bijzonder dient in di t verband de stedenlof in 
de Griekse poëzie onderzocht te worden. Vele van de typische ken
merken van stededichten doen zich daar voor het eers t voor. 

De aanleiding to t di t onderzoek wordt gevormd door vragen die 
zich voordeden toen ik in 1975 voor het ee rs t met Huygens' s t e d e -
dichten in aanraking kwam. Al snel ontstond het plan voor een 
uitgave van deze poëzie: de tekst zou bezorgd worden door de 
neerlandicus T.H.J. Broek mans, ik zou een inleidend hoofdstuk 
schrijven en samen zouden wij de annotat ies verzorgen. Dit plan 
werd doorkruis t toen wl) kennis maakten met dr . C.W. de Kruyter: 
zijn tekstui tgave van deze gedichten, in 1981 verschenen, was reeds 
in een vergevorderd stadium. In 1982 heb ik besloten de inmiddels 
voltooide inleiding om te werken en uit te breiden to t deze studie 
over de oorsprong en ontwikkeling van het Latijnse stededicht. 

Het i s тЦп bedoeling dat dit boek ook voor mensen zonder speci
a l i s t i sche voorkennis leesbaar is . Vandaar dat ik bij de Latijnse en 
Griekse citaten een vertal ing in het Nederlands gevoegd heb en dat 
ik ЬЦ veel citaten verwijs naar gemakkelijk bereikbare vertalingen in 
het Nederlands van het betreffende werk en naar bloemlezingen 
waarin de tekst van een bepaald gedicht ook te vinden is. Voor de 
special ist i s zeer veel van het gevonden materiaal aan stededichten 
vermeld, ook a l s het niet expliciet besproken wordt in de tekst . 

Dank ben ik verschuldigd aan Arnold en Florence Janssen, die 
mijn Engelse versie van de Summary hebben gecorrigeerd; dank aan 
Michiel Janssen voor zijn hulp bij het afdrukken van de tekst en bij 
de vele voorbereidingen daartoe; dank ook aan Theo Broek mans, die 
mij niet alleen het onderwerp van dit proefschrift aan de hand 
heeft gedaan maar mij ook van Huygens' poëzie heeft leren genieten, 
en met wie ik het genoegen heb gehad di t hele werk stukje voor 
beetje te bespreken; de groots te dank tens lo t te komt haar toe die 
bedoeld is met de s ingular is van de opdracht 'Lectori(bus)': mijn 
levensgezellin Jeanne, die a l les met rus t en kalmte verduurd heeft. 
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I N Í L E I D I N C i 

1. Opzet van het onderzoek 

Het onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van het Latijnse 
stededicht verloopt langs de volgende weg. De inleiding biedt ee rs t 
een nadere bepaling van de begrippen 's tad ' en 'loven', en vervolgens 
een onderzoek naar lof l i t t e ra tuur in het algemeen in de oudheid, 
om te laten zien waar eventueel lof van steden voorkomt. Dit 
brengt ons uiteindelijk bij het epigram: er zijn epigrammen die de 
lof van een s t ad to t onderwerp hebben. De eers te gedichten van 
deze groep kunnen opgevat worden a l s var ia t ies van grafschrif ten, 
een genre dat onder de epigrammatische poëzie val t . Voor het o n t 
staan van grafschrif ten van een s tad is personificatie van steden 
een noodzakelijke voorwaarde; daarom krijgt d i t verschijnsel ook de 
nodige aandacht. Tot en met de zeventiende eeuw blijft het epigram 
een geliefde vorm voor het prijzen van steden. Bepaalde eigenaar
digheden van het stededicht zijn op kenmerken van het epigram in 
het algemeen en op die van het grafschr i f t in het bijzonder terug 
te voeren. 

Vervolgens r ich t de aandacht zich op de theorie van de lof: doel 
en middelen van loven en laken zijn zaken waarmee het onderwijs in 
de spreek- en schrijfvaardigheid, in de welsprekendheid en in de 
l i t teratuurbeoefening, zich in de oudheid uitgebreid heeft bez ig
gehouden. Daarom geef ik een summier overzicht van datgene wat 
de theoretici van het loven over deze middelen te berde brengen; 
uitvoerige aandacht krijgt datgene wat zU over het prijzen van 
steden meedelen. Bepaalde specifieke kenmerken van het stededicht 
s taan in nauw verband met de leer van de rhetor ika op het gebied 
van het loven van een s tad, een leer waarvan de inhoud natuurlijk 
voor een groot deel weer gebaseerd is op de praktijk van stedenlof 
uit die tijd. Deze invloed van de rhetor ika i s niet beperkt t o t de 
oudheid: ook in de middeleeuwen bestudeert men de rhetor ika nog, 
worden de hoofdzaken ervan onderwezen, en worden handleidingen 
voor het maken van preken, brieven en gedichten geschreven. In de 
zestiende eeuw wordt in Europa een goede spreek- en schrijf
vaardigheid (in het Latijn) door de humanisten to t hoofddoel van 
het voortgezet onderwijs gemaakt. Deze continuïteit i l lus t ree r ik 
aan de hand van enkele passages over lof en stedenlof uit r h e t o r i 
sche werken uit de middeleeuwen en de zestiende eeuw. 
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INLEIDING 

Twee verzamelingen kenmerken van stededichten zijn nu gevormd. 
Een derde groep van kenmerken is in de praktijk van het prijzen van 
steden onts taan: de groep van de geliefde onderwerpen, themata, 
motieven, beelden, uitdrukkingen, termen en figuren. Voor een deel 
hebben deze zaken ook in de theorie of in de i l l u s t r a t i e s daarbij 
hun weg gevonden, maar voor een ander deel moeten zij uit het 
voorhanden l i t t e r a i r e materiaal verzameld worden. Ook deze derde 
verzameling kenmerken blijft tamelijk constant: de voorbeelden van 
stededichten uit oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijd zullen di t 
i l lus t re ren . 

Gewapend met deze kennis van het s tededicht kan men antwoord 
geven op vragen die bij het lezen van zestiende en zeventiende-
eeuwse stededichten rijzen: vragen naar de continuïteit van het 
genre vanaf de oudheid en vragen naar de verbanden tussen de 
Neolatijnse en de Nederlandstalige lofdichten op steden. 

2. Het begrip 'stad' 

De Grieks-Romeinse wereld was een wereld van steden: a l was de 
meerderheid van de bevolking agrar isch, toch woonde men zelden op 
geïsoleerd liggende boerderijen en zeer vaak in steden; veel s t a d s 
bewoners waren dan ook bez i t t e r s of bewerkers van landbouwgrond 
en het hele sociale, politieke en culturele leven van de steden bleef 
gedomineerd door de waarden van de grondbezi t ters . * 

De term stad wordt in drie verschillende betekenissen gebruikt 
wanneer het over de oudheid gaat. Men kan er een bepaald type 
nederzett ing mee bedoelen: een agglomeraat van gebouwen, vaak met 
een muur om het geheel heen, soms op of ЬЦ of rond een heuvel 
(de akropolis of burcht) ; zo'n s tad is niet noodzakelijk erg belang
rijk a l s vest igingsplaats, maar zij i s wel de beschaafde kern van 
een woongebied: het centrum van het sociale leven, van godsdienst, 
bestuur, rechtspraak, handel, amusement en van hygiëne en medische 
hulp. Dit zou men de geografisch-morfologische betekenis kunnen 
noemen; de s t ad s t a a t tegenover de ommelanden, haar terr i tor ium. 
In het Grieks wordt hiervoor τόλχς (polis) of άστυ iastiù gebruikt 
en in het Latijn urbs of - in het geval van een inheemse s tad -
oppidum. Een κώμη of δΐ|μος (koomè of dèmos) of VJ'CUS is een 
secundaire agglomeratie binnen het te r r i tor ium van een s tad . Soms 
s t a a t in het Latijn moenia (eigenlijk: de stadsmuren) voor urbs. Dit 
i s de betekenis die het meest overeenkomt met die van het Neder
landse woord 's tad ' . 

Ten tweede kan het woord s tad aanduiden een s tad (in de boven
genoemde betekenis) plus haar terr i tor ium, 'het grondgebied van een 
gemeente': de sociaal-geografische betekenis. Wie zich buiten de 
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INLEIDING 

eventuele muren bevindt maar binnen het ter r i tor ium, i s in de s tad 
(de op het land wonende boeren ztjn in deze zin stedelingen). De 
oppervlakte van s t a d plus te r r i tor ium is vergelijkbaar met die van 
een dwergstaat je . Eilanden hebben dan ook vaak dezelfde naam a l s 
de belangrijke s t a d op het eiland: het hele eiland i s te r r i tor ium 
(voorbeelden: Naxos, Paros, Samos en s inds het einde van de vijfde 
eeuw v.Chr. Rhodos: de drie poleis op het eiland Rhodos s loten 
zich aaneen en bouwden een nieuwe s tad, die zij Rhodos noemden). 
De s tad en haar ommelanden vormen gedurende de hele oudheid po
litiek, juridisch en residentieel een eenheid, waarvan autarkie het 
doel is: "The town was not an organism in itself, but r a t h e r an 
organ within the broader context of an urban-rura l continuum." 
(Cipolla 1972B, 18). Het Griekse woord hiervoor i s weer πόλχς, 
het Latijnse ci vi tas of, a l naar gelang de oorspronkelijke politieke 
verhouding met Rome, colonia of municipium. 

Het woord s t a d wordt tens lot te vaak gebruikt voor een gemeen
schap van burgers , een autonome gemeente of souvereine s t a d s t a a t : 
dit i s de socio-politieke betekenis van de term. In het Grieks ge
bruikt men ook hier πόλις, of de naam van de leden van de polis. 
Wanneer het leger op tocht is, is de polis op s tap : immers, de 
mensen zijn de polis (άνδρες γαρ πόλ\ς: Thoukydides 7, 77, 7). In 
het Latijn zijn de woorden hiervoor civitas, ei ves of patria (dit a l s 
het iemands eigen vaderstad betre f t ) ; ook een Keltische stam heet 
civitas, ook a l heeft hU geen urbs (zo in Caesar, Gall. 1, 2). In 
de Hellenistisch-Romeinse tUd is de souvereiniteit weliswaar geheel 
verloren gegaan, en de autonomie vaak voor een deel, maar toch 
blUft zo'n s tad een gemeente met locaal zelfbestuur. 

Op deze omschrijvingen van de verschillende betekenissen van de 
term stad zijn uitzonderingen: Spar ta was een polis zónder een 
stedelijke agglomeratie, maar de polis van de Atheners en die van 
de Rhodiërs hadden er meerdere; bepaalde handelssteden aan de 
kust, zoals Alexandrie, hadden geen te r r i to r ium (de velden waren 
koninklijke velden); Athene gebruikte Attika niet zozeer voor haar 
eigen voedselvoorziening a l s wel voor export en moest daarom veel 
graan importeren; ten tUde van de Att isch-Delische zeehond en in 
de vierde eeuw tijdens de hegemonie van Spar ta en die van Thebe 
was er van souvereiniteit bij veel poleis niet veel over. Je zou 
kunnen zeggen dat van een s tad sprake is in zoverre a l s een groep 
mensen de middelen heeft geschapen voor een collectief leven: t em
pels en watervoorziening zijn hiervoor zeker noodzakelijk. Volgens 
Aris to te les werd er bij het st ichten van een s tad - een veelvuldige 
gebeurtenis in de oudheid: denk aan Griekse kolonisatie, aan 
Alexander de Grote, de diadochen en aan roman isa tie - gelet op 
gezondheid, op mogelijkheden van verdediging, geschiktheid voor 
politieke act ivi te i t en op schoonheid (Ar is to te les , Pol. 1330ab). 
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Romeinse steden hebben a l tyd een forum, een basilica, een theater , 
baden, prestige-gebouwen en muren (soms ook torens; vanaf de 
tweede eeuw n.Chr. vooral). Volgens Pausanias moet een polis ten 
minste beschikken over gouvernementsgebouwen, een gymnasium, een 
theater , een marktplein, fonteinen en fatsoenlijke huizen; toch noemt 
hij Panopeus, da t di t a l les niet heeft, een polis, zij het met enige 
tegenzin (Pausanias 10, 4, 1). Het komt erop neer dat "a political 
ent i ty was a polis if i t was recognised a s such" (De Ste. Croix 
1981, 9). 

Wanneer in de oudheid van stedenlof wordt gesproken, kan men 
dus bedoelen lof van een s tad in de eers te betekenis, in de tweede 
(waarvan de eers te een deel is) of in de derde. Wie zegt een s tad 
te gaan prijzen, kan dus nog heel verschillende kanten op: s tad , 
s tad plus te r r i tor ium of de burgers . Lof van de gemeenschap van 
burgers is , a l s enige, zelden afwezig indien het om een bestaande 
s tad gaat . 

Stadsst icht ingen waren in de oudheid frequente gebeurtenissen, 
zo is hierboven opgemerkt. Behalve dat de hellenistische heersers 
compleet nieuwe steden s t icht ten, werden bestaande steden in hun 
koninkrijken gehelleniseerd: zij verkregen ook de s t a t u s van polis 
(het te r r i tor ium dat hun dan toegewezen werd, omvatte in elk 
geval het landbouwgebied waarvan de s tad leefde). Op deze s t a t u s 
van Griekse polis zijn de steden blijkbaar t r o t s , getuige de moeite 
die ze doen deze waardigheid ook in hun naam to t uitdrukking te 
brengen door verandering van naam (a ls de s t ad bij de Grieken zelf 
a l een apar te , Griekse naam had), door het wijzigen van de spelling 
(zodat de naam Griekser lijkt) of door de naam te vertalen in het 
Grieks (Jones 1940, 47-50) . Voor de Romeinse tijd geldt ie ts 
dergelijks: keizers s t ich t ten nieuwe steden en voegden s tadjes samen 
to t één polis. Ter ere van de keizer krijgt de nieuwe s tad een 
naam waarin vaak de naam of een t i t e l van de keizer f igureert 
(Sebaste, Caesarea). Sommige steden wijzigen in die zin ook hun 
naam uit IJdelheid, uit dankbaarheid voor een verleende gunst of om 
hun loyali tei t te tonen. Veel steden in de oudheid гЦп zo in het 
bezit van meer dan één naam. 

Na de oudheid is de s i tuat ie met betrekking to t steden in Europa 
heel anders dan in de oudheid. Ten gevolge van oorlogen en volks
verhuizing zijn vele steden aan het einde van de oudheid verwoest, 
andere zijn door het afnemen van de bevolking ten gevolge van o o r 
logen en epidemieën geheel of gedeeltelijk verlaten. Vorsten en 
r idders , de kerk en haar clerus waren de bez i t t e r s van grond, 
rijkdom en macht. Pas in de tiende eeuw neemt de bevolking van 
Europa weer toe: de productiviteit van de landbouw is door a l ler le i 
technologische innovaties flink gestegen. Hiermee hangt groei van 
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handel en ambacht samen, dus ook groei van het aantal mensen dat 
zich hiermee bezighoudt. In de elfde eeuw trekken meer en meer 
van deze mensen naar de s tad, in het zuiden naar de vroegere 
Romeinse steden, in het noorden naar rond kastelen of k loosters 
gegroeide nederzettingen: in de s t a d zien zU meer kansen om hun 
sociale en economische positie te verbeteren. "By fighting, by 
bargaining, by out r ight purchase, or by some combination of these 
means the towns won the r ight t o hold a regular market, the 
r ight t o be subject to a special market law, the r ight t o coin 
money and es tab l i sh weights and measures, the r ight of cit izens 
to be t r ied in the i r local courts, under the i r local laws and o r d i 
nances, and not least ... the r ight t o bear arms. These powers, 
which had once been pre-empted by the citadel, now belonged to 
the city, and each citizen bore a responsibil i ty for exercising 
them." (Mumford 1966, 304). Een belangrijk verschil met de oud
heid is, dat er nu een grote dichotomie van s tad en platteland is 
ontstaan: de s tad, met haar onmiddellijke omgeving, groot genoeg 
om haar te voeden, is een enclave in de wildernis; zJJ wordt op 
politiek, sociaal en cultureel gebied gedomineerd niet door boeren 
en grondbezi t ters , maar door de rijk geworden kooplieden, doktoren, 
geldwisselaars, notar issen etc. Aan de dominantie van vorsten en 
r idders heeft de s tad zich weten te ontworstelen, en de kerk paste 
zich aan de nieuwe s i tuat ie aan. Voor het overige ЫЦ еп de func
t ies van de s t a d en de samenstelling van de beroepsbevolking in 
grote trekken gelijk aan die van de oudheid: het essentiële verschil 
zit in de groep die sociaal, politiek en cultureel dominant is .2 

Nijverheid en handel nemen na de middeleeuwen verder toe. Zij 
worden s teeds belangrijker a l s kenmerkende facetten van een s t ad . 
Tevens wordt geleidelijk het belang gro ter dat men hecht aan goed 
onderwijs. De mensen die de ondernemingen op die gebieden beheren, 
vormen een groeiend deel van de dominante bevolkingsgroep. Aan 
wat de d ichters beschouwen a l s loffelijke kenmerken van een s tad , 
verandert di t a l l e s nauwelijks ie ts . Zowel die uit de oudheid a l s de 
dichters uit la tere tijden zouden zich kunnen vinden in het volgende 
hedendaagse antwoord op de vraag "Wat maakt een s tad to t een 
goede s t a d ? Wat zorgt ervoor dat een s tad deug t?" : er moeten 
enkele interessante mensen wonen en: "Ook wil een ligging aan de 
zee, aan een rivier of aan een U nog wel eens helpen. Als je 
bovendien vanaf een heuvel op de s tad kunt kijken, dan kan er a l 
bijna niets meer mis gaan. Zijn er tens lo t te nog mooie gebouwen, 
goede musea, pre t t ige s t ra ten , goede cafés, voortreffelijke r e s t a u 
r a n t s en ruimhart ige mensen, dan is de ideale s tad d a a r . " 3 Ook 
hier vinden we dus de twee klassieke gezichtspunten: de mensen, en 
de gebouwen in hun omgeving. 
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3. Loven en stedenlof in de antieke litteratuur 

Loven en laken waren oorspronkelijk functies van poëzie. Het i s dan 
ook niet moeilijk een epos bijvoorbeeld op te vatten a l s een lang 
lofdicht. Pas uit de vKfde eeuw v.Chr. is lovend proza in het 
Grieks bekend: bijvoorbeeld de jaarlijkse rede voor de Atheense 
gevallenen. Wie of wat kan er zoal geprezen worden in poëzie of 
proza? Ongeveer a l les : goden en godinnen natuuriyk, halfgoden en 
helden, mythologische figuren, gevallenen, overledenen, bijzondere 
mensen a l s koningen of athleten, bewoners van een s tad en zelfs 
levenloze dingen: een populaire oefening in spreekvaardigheid was 
het verzinnen van een lofrede op een persoon of zaak die daarvoor 
op het eers te gezicht uitermate ongeschikt lijkt: een tyran, een 
moordenaar, een hoer, een muis, rook of zout. ВЦ veel van deze 
onderwerpen kan natuurlijk min of meer toevallig stedenlof van pas 
komen: Apolloon prijzend kan men diens geboorteland Delos lovend 
vermelden, een beeldhouwwerk prijzend kan men de s tad die het ge
p l a a t s t heeft, ter loops loven. In een epitaaf wordt ui teraard de 
s tad van de gevallenen geprezen. 

Buiten deze s t r i c t e lo f l i t te ra tuur kan men stedenlof tegenkomen 
in het epos (.epitheta ornantia bij stedenamen; beschrijvingen van een 
s tad op het moment dat de held daar a r r iveer t : ekphraseis), in de 
lyriek, in dramatische poëzie, in his tor isch en in wetenschappelijk 
proza, in redevoeringen voor een gerechtshof en in filosofische 
geschriften; in het dagelijks leven van bijvoorbeeld ambassadeurs en 
gouverneurs zijn lofspraken op een landstreek of een s tad een vast 
ingrediënt van welkomstwoorden en officiële toespraken. Nagenoeg 
overal is dus stedenlof te vinden. 

Zoals stedenlof kan voorkomen a l s onderdeel van lof van andere 
dingen of van personen, zo kan ook lof van personen, a l s die uit 
de te loven s tad afkomstig zijn, een p laa ts vinden in stedenlof: de 
s t ich ter , de wijze koning, de beroemde geleerde, de onbekende s o l 
daat . I sokra tes heeft zelfs in zijn lofrede op Helena een lofrede op 
een andere mythologische persoon, Theseus, ingebed. Men kan zich 
het Droste-effect voorstellen: in een lofdicht op Rome prijst de 
auteur Aeneas, l a s t daarom een lovende passage over diens vader 
s tad Troje in waarin hij dan weer koning Friamos prijst. 

Tussen prijzen en beschrijven bestaan zoveel overeenkomsten, dat 
een grens vaak moeilijk te trekken is . Dit probleem doet zich ook 
voor bij stedenlof en stadsbeschrijving. De twee basistechnieken van 
ie ts of iemand prijzen zijn volgens de rhetorika: uitweiden over de 
verschillende positieve, loffelijke kanten van de persoon of zaak en 
vergelijken met andere mensen of dingen; want het voorwerp van lof 
moet toch in minstens één aspect gunstig opvallen, boven andere 
uitsteken. Wie beschrijft, somt opvallende, wetenswaardige aspecten 

6 



INLEIDING 

op, maar hieronder valt qualitate qua het positieve, het lof
waardige; verder vergelijkt hU vaak het onbekende met het bekende: 
de basistechnieken zUn dus dezelfde. In een beschrijving worden 
bovendien onvermijdelijk termen gebruikt die voor vele lezers of 
toehoorders een waarderende lading hebben. Soms is dan ook niet 
duidelijk of een auteur een s tad nu alleen maar wil beschrijven of 
haar ook wil loven. 

4. Grafschrift en epigram 

Als we afzien van de stedenlof in proza en in inbeddingen en ons 
beperken to t zelfstandige stedenlof in de poëzie, dan zijn de eers te 
stededichten in de Griekse l i t t e ra tuur te vinden ЬЦ de epigrammen. 
Epigram betekent oorspronkelijk: opschrift, inscriptie. Al in de 
zesde eeuw v.Chr. komen op vaatwerk, op wijgeschenken en graven 
opschriften voor in dichtvorm: meestal hexameters, l a t e r elegische 
disticha. Het l igt voor de hand dat wU-inscripties de wiJdeKs) 
roemen, dat opschriften op grafstenen t reuren over het verlies van 
de overledene. Invloed van de elegie op deze beide soorten o p 
schrif t is mogelijk; het verschil tussen elegie en epigram is l a t e r 
zo gering, d a t men epigrammen wel omschrijft a l s korte elegieën. 

Dichters met een voorliefde voor korte gedichten laten zich door 
deze inscripties inspireren to t het schrijven van l i t t e ra i r e epigram
men: aanvankelijk quasi-opschriften voor al dan niet bestaande wij
geschenken of graven, spoedig ook voor ongewijde standbeelden, 
fonteinen, thermen en andere gebouwen; tens lo t te kan elke pretentie 
van inscriptie opgegeven worden. De l i t t e r a i r e grafepigrammen w o r 
den gebruikt om spottende grafschrif ten te maken bijvoorbeeld op 
slechte d ichters en jammerklachten om gestorven huisdieren, of om 
uiting te geven aan gevoelens ЬЦ de dood van een kennis of van een 
bekend persoon. De bloeitijd van d i t letterkundig genre l igt in de 
vierde en derde eeuw v.Chr.* 

Een gewoon grafschr i f t zal, a l s het ie t s langer is dan 'Die en 
die ligt hier; hij of zij rus te zacht', natuurlijk de overledene ook 
prijzen. Daar de doden in de oudheid buiten de s t a d langs de open
bare weg begraven of bijgezet werden, r ichten grafschri f ten zich 
vaak to t de weggebruikers: de reiziger of vreemdeling of toevallige 
passant wordt aangesproken (.apostrophe). Ook in het beroemdste 
grafschri f t uit de oudheid, voor de bij Thermopylai gesneuvelde 
Spartanen, i s dat a l het geval: 

ώ ξεχν ' , άγγέλλεχν Λακεδοημονίοχς δτχ tfJSe 
χείμεθα το7ς κείνων ρήμασχ πεχθόμενοχ. 

(Simonides, AP 7, 249; EG 167-168) 
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Vreemdeling, bericht aan de Lakedaimoniërs dat \ Ц hier 
liggen: aan hun wetten gehoorzaam. 

De aanspreker is in werkelijkheid natuurlijk de opstel ler van het 
grafschr i f t , maar vaak komt a l s variat ie een subst i tuutspreker 
voor: het graf zelf ('Vreemdeling, ik ben het graf van die en die'), 
of de overledene ('Reiziger, ik was die bekende zus en zo'). Het 
verschil tussen deze twee varianten is overigens niet groot: een 
grafsteen werd door de Grieken beschouwd a l s subst i tuut voor het 
lichaam van de overledene. Ook kan de logische spreker de ovei— 
ledene zelf of diens graf toespreken. Nog verder gaande var iat ies 
zijn onderlinge gesprekken tussen overledenen en dialogen tussen de 
dode en de weggebruiker. 5 Al deze mogelijkheden van het graf
schr i f t worden ook door de epigrammatici benut. Het voorkomen van 
subs t i tuutsprekers en -aangesprokenen blyft echter niet beperkt t o t 
echte en gefingeerde grafschriften: de Anthologie Palatina bevat 
t a l van epigrammen waarin boten, bomen, baden, beelden, bronnen 
en bouwwerken subst i tuutspreker zijn.* 

Behalve het voorbeeld van de funeraire inscriptie kunnen hier ook 
andere dingen meegespeeld hebben. In het dagelijks leven kwam het 
sprekend invoeren van stomme dingen al voor: op Griekse vazen en 
andere kunstvoorwerpen s t a a t vaak 'Die en die heeft mij gemaakt'. 
Dit is te vergelijken met tegenwoordige inscripties op eerste stenen 
en op klokken. Bovendien is verpersoonlijking van dieren of leven
loze dingen een algemene l i t t e r a i r e figuur, evenals prosopopoiia, het 
a l s spreker laten optreden van personificaties. In veel fabels komen 
sprekende dieren voor. Zo is e r een oude Egyptische fabel bekend 
waarin het hoofd van een lichaam spreekt t o t de buik; ditzelfde 
beeld is in de vijfde eeuw v.Chr. in Rome door Menenius Agrippa 
gebruikt, zo verhaalt Livius, om de plebs over te halen naar Rome 
terug te keren, en in de zesde eeuw na Chr. i s het door Corippus 
in de mond gelegd van keizer J u s t i n u s . 7 Ook in andere genres zijn 
voorbeelden hiervan te vinden: Horneros laa t de rivier de Skaman-
d r o s spreken en het paard van Achilles, Korinna twee bergen, 
Pla to de wetten van Athene, Kallimachos twee bomen. Deze figuren 
van personificatie en prosopopoiia zijn altijd in zwang gebleven. 8 

Binnen dit kader van grafschri f t en epigram worden de eers te 
stededichten gecomponeerd: de ruïne van een te loven s tad wordt 
beweend, een s t ad uit vanuit haar "graf" een jammerklacht. Als 
epigram is zo'n stededicht een kort , in hexameters of disticha 
gesteld gedicht, waarin vaak de s tad wordt toegesproken of zij 
zelf a l s subst i tuutspreker fungeert. Zij wordt geïdentificeerd met 
behulp van haar eigen naam of met een omschrijving. Van andere 
stijlfiguren zijn de verschillende vormen van priamel in dit genre 
poëzie opvallend frequent; net a l s in een liedje of een column moet 
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men in een kort gedicht enerzijds snel bij het thema geraken, maar 
moet anderzijds het onderwerp toch worden ingeleid of in een brede 
context geplaats t . Hiervoor i s een priamel een geschikt, flexibel 
instrument: van een algemene verzameling of een bepaalde kategorie 
dingen wordt gezegd dat zU veel of diverse elementen bevat (de 
inleiding); vervolgens wordt met een tegenstel l ing het eigenlijke 
onderwerp t e r sprake gebracht, meestal voorzien van een vergelij
kende waardering in de vorm van een overtreffende t r a p . Race 
merkt op dat er een natuurlijke re la t ie bes taat tussen een priamel 
en een reis, " for each arr ives, through a series, a t a final point 
or dest inat ion." (Race 1982, 50), ie t s wat deze figuur ook voor 
een stededicht zeer geschikt zou kunnen maken. 9 

Als grafschrif ten moeten zulke gedichten natuurlijk de naam van 
de s tad bevatten en kunnen zU s lechts een dode s t a d to t onderwerp 
hebben; di t beperkt het aantal steden, maar ook de groep motieven: 
zeer bruikbaar zt)n al ler lei vormen van het contras t vroeger-nu, 
met eventueel een optimistische blik in de toekomst of juis t een 
generalisatie naar de vergankelijkheid der dingen. Tot s lo t s t a m t 
de vreemdeling, al dan niet toegesproken, uit deze sfeer van het 
grafschrif t , hoewel ook hier meer factoren aan het werk kunnen 
zijn. Natuurlijk i s het hoogst onwaarschijnlijk dat by overblijfselen 
van een s tad echt een grafsteJe of een bord heeft gestaan met 
daarop een grafschr i f t voor de s tad, gericht aan de vreemdeling; 
maar dat een dichter zich inleeft in de ro l van gids, van r o n d 
leider, is niet ongewoon. Verder, wie de voortreffelijkheid bezingt 
van een persoon, kan zich recht s t reeks r ichten t o t hoorder of 
lezer, die verondersteld wordt van deze zaken onkundig te zijn, om 
deze in zijn bewondering te doen delen; dus wie een s tad prijst en 
haar daarbij personifieert, kan eveneens de onkundige ЬЦ uitstek, de 
vreemdeling, toespreken. 

In de tweede eeuw doet de invloed van de rhetor ika zich ook in 
de epigrammatische poëzie gelden. Naast kortheid wordt spitsheid 
een gebruikelijk ingrediënt; epigrammen i l lus t re ren spreekwoorden en 
gezegden, vertellen een anekdote met een humoristische pointe (een 
overeenkomst met fabels) of spreiden speelsheid ten toon door 
andere, bekende epigrammen na te volgen en te variëren. Dit a l l e s 
kan nog s teeds in de vorm van quasi-opschrif ten gebeuren. S p i t s 
heid en humor lopen tenslot te uit op sa t i re : "The epigram reached 
i t s full development a s a brief, pointed and mainly sa t i r i ca l 
poem." (Hutton 1935, 55). Hutton doelt hier natuurlijk vooral op 
M a r t i a l i s . 1 0 Deze ontwikkeling is te vergelijken met die van de 
column in Nederlandse dag - en weekbladen. 

Deze t rad i t i e van kortheid en puntigheid loopt door to t in de 
renaissance. Theorieën over het epigram zijn uit de oudheid niet 
bekend; uit de zestiende eeuw zijn de observat ies van J.C. Scaliger 
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hierover snel maatgevend geworden: afgezien van bondigheid en 
spitsheid, blijkt nagenoeg a l l e s mogelijk wat betref t onderwerp, 
vorm (verhaal, brief, dialoog), versmaat, taalgebruik, stijlfiguren 
en rhetor isch genre (loflied, adv ies ) . ! 1 Deze pluriformiteit uit zich 
ook in de praktijk, want boeken met de t i t e l Epigrammata uit de 
zestiende en zeventiende eeuw bevatten bonte verzamelingen van 
korte gedichten: grafschrif ten, opdrachten van boeken, gedichten op 
schilderyen en beelden, lofdichten, onderschriften bij tekeningen, 
liefdesgedichtjes, anekdoten, sat i r ische verzen. 

5. Epigram en stedenlof 

De Anthologie Palatina bevat ruim zestig stededichten; de vroegste 
daarvan stammen uit de derde en tweede eeuw v.Chr. In bijna de 
helft van di t aantal i s het thema de vroegere bloei van de s tad 
tegenover het huidige verval, dat veroorzaakt kan zijn door natuui— 
rampen, oorlogen of de tand des tijds. Negen gedichten zijn gericht 
to t de vreemdeling, in negentien gedichten t r eed t de s tad zelf a l s 
spreker op. Deze combinatie van epigram, jammerklacht, apostrophe 
to t de vreemdeling en personificatie van de s tad a l s subs t i t uu t -
spreker wijst s te rk in de richting van een grafschr i f t . Hier komt 
nog bij de hoge frequentie in deze stededichten van woorden a l s 
'verlatenheid', 'woestenij', 'graf' en 'as'; het veelvuldig gebruik van 
het contras t vroegei—nu; het doorklinken van het besef van de vei— 
gankelljkheid van a l les . Natuurlijk zijn niet a l le steden in de oude 
wereld sinds de derde eeuw regelmatig in verval. De vraag is dan 
ook, waarom er zoveel lofdichten op vervallen steden overgeleverd 
zijn. Dit zou aan de selectie van de t r ad i t i e kunnen liggen, maar 
ook aan de frequentie van juis t dergelijke gedichten. Als de oudste 
overgeleverde stededichten op grafschrif ten lijken, is het w a a r 
schijnlijk dat het s tededicht ontstaan i s a l s variatie op funeraire 
poëzie. 

Eens moet een dichter , bekend met het gebruik landen en steden 
te personifiëren, op het idee gekomen zijn een verwoeste s tad een 
"graf" te geven. Zo'n denkbeeld kan zowel onts taan naar aanleiding 
van de actuele verwoesting van een geliefde of bekende s tad a l s 
ook tijdens een rondreis langs Mykene en Troje of zelfs bij een 
pelgrimage-in-gedachten. Te gemakkelijker kwam men op dit beeld 
van het graf van een s tad , omdat het vrij gewoon was een land of 
een s tad voor te s te l len a l s een persoon. Zo werd Egypte vanouds 
gezien a l s de enige dochter van de god Re. Het woord πόλχς (.polis) 
refereert eerder aan de verzameling burgers dan aan grond en ge
bouwen; gelijkstelling van gesneuvelde burger s met de gevallen s tad 
i s dan geen grote s tap . De stad Athene is genoemd naar de godin 
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Athene, en er zUn ook steden geweest die zich via een aitiologische 
mythe hebben laten voorzien van een eponieme stedenymf of s t a d s 
godin: dan l igt het voor de hand de godin a l s verpersoonlijking van 
de s tad te laten optreden. Afgezien van mythologische verbindingen 
komt personificatie van steden al in de ЬЦЬеІ voor: Jeruzalem a l s 
vrouw. Het eiland Delos t reedt in een homerische hymne sprekend 
op. Tenslotte zijn de personificaties van sommige steden zelfs van 
stedemaagd t o t godin geworden: de godin Roma. In het Grieks zijn 
woorden a l s moederstad, dochterstad en zustersteden normale tei— 
men. Plato gebruikt het beeld van de s t a d a l s moeder der burgers . 
Ook in meer concrete zin wordt een s t a d opgevat a l s een lichaam, 
door Herodotos en Plato bijvoorbeeld. Een belangrijke functie van 
zo'n verpersoonlijking van de s tad is dat zU het onmogelijk maakt 
te denken aan een samenleving vol interne tegens te l l ingen. 1 2 

De volgende s t a p van de d ichters is dan het losmaken van de 
stededichten uit de enge begrenzing van de groep der "gestorven" 
steden. Deze s t a p zet de deur open voor de invloed van al die 
aspecten van stedenlof die ЬЦ een begraven s tad niet goed zouden 
passen. Maar ook hier, ЬЦ het concipiëren van een lofdicht op een 
bestaande s tad , maakt de auteur de keus of ЬЦ de s t a d zal laten 
spreken of de s t a d zal toespreken of geen van beide. Voor de lezer 
of hoorder maakt d i t verschil. Indien de s t a d spreekt of zelfs de 
lezer toespreekt, wordt enerzijds de i l lusie van persoonlijk contact, 
van intimiteit tussen s tad en toegesprokene geschapen, maar kan 
anderzijds de reactie ontstaan dat je a l le s dus met een korrel t je 
zout moet nemen omdat de s tad zelf al die pryzende dingen zegt: 
'de dichter s t a a t niet voor de waarheid van het gezegde in, het 
zal allemaal wel wat overdreven zijn.' Als di t zo is, moet je 
sprekende steden verwachten ЬЦ wie meerdere steden prijst of bij 
wie om andere redenen voorzichtig moet гЦп. Indien de s tad wordt 
toegesproken, kan de illusie van persoonlijk contact - minstens 
tussen de dichter en de stad - ЫЦ еп bestaan, maar wordt de lof 
voor de lezer e x t r a geloofwaardig: immers de dichter "garandeer t 
zelf" de voortreffelijkheid van de geprezene. 

De hier genoemde kenmerken van lovende epigrammen zullen in de 
vier hoofdstukken met voorbeelden van stededichten veelvuldig t e r 
sprake komen. 
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1 T H E O R I E А Ы H E T L O V E N 

V A N E E N S T A D 

1. Epideiktiek en litteratuur 

In een demokratie is het overtuigen en overreden van andere mensen 
een belangrijk middel voor een politicus om zijn doelen te bereiken 
(denk aan een wetgevende vergadering). Het is dan ook geen wonder 
dat bij het o n t s t a a n van de demokratie in Hellas het gesproken 
woord, a l s overtuigingsmiddel, veel aandacht krijgt. Deze aandacht 
l igt te meer voor de hand daar in diezelfde tijd veel steden een 
vorm van juryrechtspraak kenden: ook bij processen i s het over tu i
gen en overreden van anderen zeer belangrijk. Al snel is duidelijk, 
dat niet alleen de inhoud en logische s t r u c t u u r van een argument, 
maar ook de vorm waarin de inhoud wordt gekleed en de emoties 
die opgeroepen worden, het " n u t t i g e " effect van iemands woorden 
s terk beïnvloeden. Men gaat dus logika, taalvormen en opwekking 
van emoties bestuderen. Sofisten en rhetoren ztJn de professionele 
bestudeerders van deze zaken, en zij werpen zich op a l s leraren in 
de welsprekendheid. Daar ook in de l i t t e ra tuur , zowel bij proza a l s 
bij poëzie, de vorm waarin de inhoud is gevat en de opgeroepen 
emoties van s terke invloed zijn op de appreciatie door hoorders en 
lezers , heeft de rhetorika ook aan de l i t t e ra to ren veel nu t t igs te 
bieden: ook de antieke schrijver 'heeft een winkeltje'. De praktijk 
van het hardop lezen en van voorlezingen uit eigen werk door de 
auteur brengt l i t t e ra tuur en rhetorika nog dichter bij elkaar. " I t 
has been a pers is tent character is t ic of classical rhe tor ic , in a l 
most every phase of i t s ancient and modern h i s tory , to move from 
primary into secondary forms. For t h i s phenomenon the I ta l ian 
term letteraturizzazione is a convenient shor thand. Letteraturizza-
zione is the tendency of rhetoric to shif t i t s focus from persuas i 
on to narrat ion, from civic to personal contexts , and from d i s 
course to l i t e ra tu re , including poetry ." (Kennedy 1980, 5). "Es 
kam schließlich dahin, daß eloquentia gleichbedeutend war mit dem, 
was wir 'Li tera tur ' nennen." (Norden 1909, 9 ) . 1 

Al spoedig rekent men de poëzie, en tens lo t te a l le l i t t e ra tuur , 
to t de groep van taaluitingen bedoeld voor een speciale gelegenheid. 
Een lofrede (έγχώμχον, enkoomiori) is een voorbeeld van wat bij di t 
genus demonstrativum hoort.2 Natuurlijk kan lof van een persoon of 
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zaak ook onderdeel zijn van een toespraak in de volksvergadering of 
van een pleitrede; lofredes werden op zichzelf echter vooral bij 
speciale gelegenheden en voor de show gehouden. Van verschillende 
sofisten i s bekend dat zl] regelmatig een optreden voor een groot 
publiek verzorgden, bijvoorbeeld in een t h e a t e r , op de Panhelleense 
Spelen in Olympia of op de Pythische Spelen in Delphi: een vorm 
van reclame. Zo'n optreden bestond dan uit het houden van een t o e 
spraak over een door het publiek uit een lange lijst gekozen onder
werp of uit het voordragen van een modelspeech. Voorbeelden van 
dergelijke redes van sofisten zijn: Lofrede op Helena (van Gorgias), 
Apologie van Palamedes (Gorgias), Herakles op de Tweesprong (van 
Prodikos). Zo'n toespraak heette een epideixis (έπίδε\ξ\ς); in het 
Grieks is genos epideiktikon (γένος έπ\δε\χτ\χόν) de term voor het 
genus demonstra ti шп. 3 

Een epideixis kan een lofrede zijn, een pleitrede, een allegorische 
mythe, a l dan niet met een politiek doel, e tc . (zie de voorbeelden 
hierboven), maar een lofrede komt het meest voor; overigens kan 
deze heel goed serieus zijn en bijvoorbeeld een concrete politieke 
functie hebben. Soms ook werden er wedstrijden georganiseerd 
tussen redenaars en dichters , getuige bijvoorbeeld een inscriptie uit 
Larisa van omstreeks het begin van de jaar te l l ing : het programma 
van de Thessal ische Spelen vermeldt naas t e lkaar een lofrede in 
proza en een lofdicht.* Om te bewijzen d a t proza a l s kunstvorm 
evenwaardig is aan poëzie, kozen deze redenaars vaak buitenissige 
onderwerpen voor deze modelspeeches. Enkele voorbeelden van di t 
genre (adoxografie) zijn: lof van de papagaai, het haar, kaalheid, 
de derdedaagse koorts , de j icht, de rook, de pan, de kei. Dergelijke 
krachttoeren zijn ook bij de humanisten weer geliefd. Erasmus gaf 
met zijn Laus Stultitiae het voorbeeld (hij beroept zich in zijn 
opdrachtbrief uitdrukkelijk op zijn antieke voorgangers). Gaspar 
Barlaeus heeft in 1634 brieven aan Huygens geschreven over Iets, 
over Niets, over Geen ал Beide en over Allebei.^ 

Tot het genos epideiktikon werden spoedig ook serieuze lofredes 
gerekend. Daar de grote verzameling mensen waarvoor dergelijke 
feestelijke redes werden uitgesproken, in het Grieks een πανήγυρχς 
(.panègyris) heet te , werd zo'n toespraak ook een πανηγυρικός λόγος 
genoemd (.panêgyrikos logos, kortweg panègyrikos). In de derde 
eeuw v.Chr. i s panegyricus de normale term geworden voor pronk-
of feestrede; op den duur worden enkoomion en panègyrikos syno
niem, en worden voor het genos epideiktikon ook wel de termen 
genos panègyrikon en genos enkoomiastikon gebruikt .* Behalve 
serieuze lofredes, pronkredes en feestredes behoren ook welkomst-
speeches en epitafen to t het demonstratieve genre: ook hier is 
sprake van speciale gelegenheden. Daar deze toespraken vaak een 
lofrede a l s onderdeel bevatten, kan men zeggen dat de lofprijzing 
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(en haar tegendeel: de smaadrede of het invectief) het belangrijkste 
genre is binnen di t genus. Zulke epideiktische redevoeringen hadden 
in de oudheid enige niet onbelangrijke functies te vervullen, vooral 
in de hellenistische periode en daarna: één politieke functie i s het 
to t uitdrukking brengen van de loyal i te i t van iemand of van een 
s tad jegens de machthebber of de s t a a t , een andere het bedekt 
kunnen uiten van kritiek op de overheid.7 

Wanneer in de derde eeuw v.Chr. de grote beslissingen op po l i 
tiek gebied niet meer in volksvergaderingen vallen en beslissingen 
van rechtbanken nog s lechts locale reikwijdte hebben, gaat de r h e -
torika s teeds meer aandacht besteden aan wat voorheen het minst 
belangrijke genre was. In de praktijk worden natuurlijk nog s teeds 
vele toespraken in gemeenteraden en senaat gehouden en voor r e c h t 
banken nog s teeds veel pleidooien, maar "What i s missing, in con
t r a s t to the classical period, is not o ra to ry , sometimes powerful 
ora tory , but open debate." (Kennedy 1983, 45). De rhe to r ika 
concentreert zich op de epideiktische taaluitingen, op spreken ЬЦ 
speciale gelegenheden. Door het proces van letteraturizzazione valt 
nu de hele letterkunde, proza zowel a l s poëzie, onder het bereik 
van de rhetorika (Kennedy 1980, 110-112). Cicero ziet grote 
overeenkomsten tussen een redenaar en een dichter: "Est enim 
finitimus o ra to r i poeta" (Cicero, De Or. 1, 16, 70); Hermogenes 
formuleert het in de tweede eeuw na Chr. zo: 

τήν ποίησχν, ην δή πανηγυρχχον Xóyov έν μέτρψ λέγων εΤνοα η ς 
ούχ οΤδα ei δχαμαρτήσετοα. 
(RhG 2, 405,21-23) 
Ik weet niet of iemand die zegt dat poëzie een panegyrische rede 
in versmaat is , het wel fout zou zien. 

Voor gegevens over de theorie van het loven zoals de rhetoren 
die onderwezen hebben, moeten we te rade gaan bij twee soorten 
werken uit de oudheid: de handboeken der rhetor ika en de school
boeken. Aangezien immers voor het goed spreken en schrijven drie 
dingen onontbeerlijk zijn, talent , kennis van de theorie en veel 
oefenen, l igt het werk van de rhetoren zowel op het ter re in van de 
theorie (verfijnen, verbeteren) a l s op het gebied van de scholing 
(de hoeveelheid noodzakelijk te achten theoretische kennis bepalen 
en de soor t oefeningen die voor verschillende groepen leerlingen 
nodig of nutt ig zijn). Van dergelijke boeken zijn vaak alleen maar 
fragmenten over. In zo'n geval i s niet altijd duidelijk of ze nu 
oorspronkelijk een deel hebben gevormd van een theoretische vei— 
handeling over de hele rhetorika of over een onderdeel ervan, of 
van een schoolboek. Aanvankelijk be rus t t e de indeling van zulke 
boeken op de dr ie genres, la te r op de verschillende taken die 
iedere spreker zou moeten vervullen om een effectieve rede te 
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kunnen houden en weer l a te r op de verschillende gelegenheden 
waarbij een rede gehouden wordt. 

Van de taken van de redenaar zijn er dr ie voor het vervolg van 
belang: inventio, dispositio en elocutio. Eerst moet de redenaar of 
schrijver bepalen waarover hU gaat spreken of schrijven, welke 
aspecten hij aan de orde wil stel len en hoe hij het onderwerp zal 
aanpakken. Het gedeelte van de theorie dat hierbij van dienst is, 
heet ook inventio, de leer van de stofvinding. Zij wijst de weg naar 
plaatsen waar bij het onderwerp passende gedachten of redeneringen 
te vinden zijn, de zogeheten topoi of loei (topen, plaatsen). De 
theorie van het ordenen van het aldus verkregen materiaal (het in 
een bepaalde volgorde zetten: dispositio) levert bij elke soort r e d e 
voering een of meer passende indelingen. Een handboek geeft zo in 
zijn volgorde van loei in het onderdeel inventio vaak impliciet al 
een ordening. De derde taak, elocutio, i s de nu geordende gedachten 
taalkundig inkleden. Hierbij dient gelet te worden op correct t a a l 
gebruik, duidelijkheid, sierlijkheid en op een juis te dosering, op de 
juiste plaatsen, van stijlmiddelen. De handboeken gaan het meest 
uitgebreid in op de sierlijkheid (ornaius): ze geven aanwijzingen in 
welk onderdeel van welk soort rede of geschrift welke tropen en 
figuren van pas kunnen komen. In het overgeleverde rhetor ische 
materiaal zijn bij de behandeling van deze taak niet erg veel a a n 
wijzingen te vinden die specifiek op stedenlof betrekking hebben. 

Wat de schoolboeken met oefeningen betreft , zij bevatten naast 
een hoeveelheid s tandaardtheor ie natuurlijk a l ler le i oefeningen, 
waaronder het componeren en houden van een fictieve redevoering 
(.declamatid) of een gedeelte daarvan. Waar het gaat om aspecten 
van het demonstratieve genus, wordt meermalen een laudatio of een 
descriptio a l s voorbeeld gegeven of a l s oefening aanbevolen. Bij 
Seneca s r . blijkt uit zijn opmerkingen over de r h e t o r Fabianus, dat 
beschrijving van een s t a d in die tijd een normale oefening was 
(Seneca, Сол ir . 2, praef. 3). Als algemene aanbeveling geldt het 
verwerven van een uitgebreide copia rerum en copia verborum door 
exemplarische werken te lezen, te vertalen, te parafraseren en te 
imiteren. Dit is de pendant van het aeroulatio-ideaal in de overige 
l i t t e r a t u u r : "Vooral voor de Romeinse l i t t e r a t u u r is het aemulat io-
principe vruchtbaar gebleken in de voortdurende r ival i te i t met de 
grote Griekse voorbeelden." (Leeman 1976, 135).8 Dit zal ЬЦ de 
bespreking van de praktijk van de stedenlof duidelijk blijken. 

Wie bij een r h e t o r i s schoolgegaan, heeft kennis gemaakt met de 
theorie en de praktijk van het prijzen, ook van het prijzen van s t e 
den, zoals in het vervolg blijkt. En schoolgaan bij een r h e t o r was 
wel het minste dat je kon doen indien je ie t s wilde bereiken in 
politiek en ambtenarij. Wat de Romeinse keizertijd betreft , wordt 
di t ge ï l lus t reerd door Millar: " the training of which the imperial 
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officia were the goal was above a l l a training in rhe to r ic . " 
(Millar 1977, 99); " the emperor's role in relat ion to his subjects 
was essent ia l ly t ha t of listening to requests , and of hearing 
disputes ." (Millar 1977, 6); " i t i s impossible to over-emphasize 
the primary role of verbal addresses ... . The role and functions 
of an emperor present us, if examined closely, with the most 
complete exemplification of the predominance of rhetor ic in the 
culture of the Greco-Roman world." (Millar 1977, 618). 

2. Denken over stedenlof: aanzetten tot een theorie 

Tussen een lofrede op een s tad en een theorie van stedenlof in een 
overgeleverd rhetorikahandboek l igt een breed ter re in van praktijk
kennis, van denken en theoretiseren, en ook van eventuele verloren 
gegane geschriften. Over dit terre in moeten in deze paragraaf enige 
korte opmerkingen gemaakt worden. 

Het lijkt me algemeen menselijk dat men bij een sterfgeval tegen 
de nabestaanden over de overledene ie ts posi t iefs zegt, laa t merken 
dat men bedroefd is , en poogt enige t roos t te brengen. Een t o e 
spraak bij gelegenheid van een ui tvaar t zal een uitwerking zijn van 
juis t deze aspecten van het tonen van medeleven. In de oudheid was 
dat ook zo. Officiële toespraken kenden meestal de volgende onder 
scheiden drie delen: lof van de overledene, dan, a l naar gelang de 
s i tuat ie , een jammerklacht of een aansporing om de overledene to t 
voorbeeld te nemen, en woorden van t roos t . De waarschijnlijk a l 
sinds 479 v.Chr. jaarlijks in Athene gehouden lijkredes voor de 
gevallenen bevatten altijd lof van de s tad Athene: geen wonder, 
daar het een lijkrede voor meerdere gevallenen betrof (dus de 
spreker kan niet op individuele personen ingaan), en wel voor 
gevallen burgers (dus voor een deel van de s t ad ) , die ook nog ten 
bate van het geheel der s tad gesneuveld zijn; niet zozeer hun daden 
a l s wel het doel en resu l taa t daarvan, een voorspoedig Athene, 
val t de lof toe. Naast deze lof bevatte zo'n rede inderdaad ook een 
aansporing aan de achterblijvers en woorden van t roos t (Soffel 
1974, 7-12) . De lof in deze Atheense epitafen komt altijd voort uit 
dezelfde groep van onderwerpen (Fraus tad t 1909, 44-45) , en deze 
onderwerpen zijn dezelfde a l s die in de lofliederen op Athene in de 
t ragedies van de vijfde eeuw voorkomen (Schröder 1914, 3 -4) . 
Hieruit moge blijken dat er al in het derde kwart van de vijfde 
eeuw een zekere communis opinio bestond over wat men behoort te 
zeggen wanneer men de stad Athene prijst: "quartum saeculum a 
quinto certum quasi apparatimi sententiarum exemplorumque accepis-
se" (Schröder 1914, 67). In het begin van de vierde eeuw is het 
zelfs al zo dat redenaars allemaal dergelijke speeches zoals 
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grafredes hebben klaarliggen, merkt Plato sarcas t i sch op (Plato, 
Menex. 235d). Dit a l l e s heeft betrekking op de s tad Athene, maar 
er is geen reden te veronderstellen dat het e lders anders was. Uit 
deze gegevens en overwegingen kan men concluderen dat rond 400 
v.Chr. in Hellas door schrijvers en redenaars in verband met hun 
praktisch werk over lof van concrete steden werd nagedacht. 
Sporen van theorievorming in litteraire werken 
Er zijn uit de vierde eeuw ook speeches (van Gorgias, I sokrates) en 
andere l i t t e r a i r e werken (Plato) die expliciete opmerkingen bevatten 
over het loven van een s t a d . Gorgias begint zijn lofrede op Helena 
a ldus : 

Κόσμος πόλει μέν εύανδρία .... "Ανδρα Sé και γυναίκα και λόγον 
και έργον και πόλχν και πρδγμα χρή το μέν αξ\ον επαίνου 
έπαίνω η μ δ ν , τφ δέ άναξίφ μομον έπχτιθέναχ. 
(Gorgias, Helenae Encomium; Radermacher 1951, 52-53) 
Voor een s t a d i s een overvloed van dappere mannen een sieraad 
.... Een man en een vrouw en een woord en een daad en een s tad 
en een s i tuat ie die lof waard zijn, moet men met lof eren, maar 
een die lof onwaardig is, blaam toevoegen. 

Niet dat deze opmerking theoretisch zeer diepzinnig is, maar het 
beeld van een sieraad voor de s tad duikt l a t e r regelmatig weer op. 
Een voorbeeld hiervan is het volgende epigram uit de Palatljnse 
Anthologie van een onbekende d i c h t e r . ' Het i s tevens een voorbeeld 
van een priamel: 

Fff μέν εαρ κόσμος πολυδένδρεον, αίθέρχ δ 'άστρα, 
Ελλάδχ δ'ηδε χθων, οχδε δέ τίί πόλεχ. 

(ΑΡ 9, 65) 
Voor de aarde i s een veelbomige lente een sieraad, 
voor de hemel s t e r r e n , maar voor Hellas di t land, 
en deze mensen voor hun s tad. 

Ook Plato geeft er in zijn Menexenos Ыук van dat hij over 
stedenlof heeft nagedacht: 

δοκεϊ μοχ xpf|vax κατά φύσχν, ωσπερ άγαθοχ έγένοντο, οΰτω και 
έπαχνείν αυτούς, αγαθοί δέ έγένοντο δχά το φΰναχ εξ άγαθΩν. τήν 
εύγένεχαν ουν προτον αύτον έγκωμχάζωμεν, δεύτερον δέ τροφή ν τε 
και παχδείαν έπχ δέ τούτοχς τήν τδν έργων πρδξχν έπχδείξωμεν, ώς 
καλήν καχ άξίαν τούτων άπεφήναντο. 
(Plato, Menex. 237a-b) 

Ik vind dat we de gevallenen moeten prijzen in een natuurlijke 
volgorde, namelijk zoals zij mettertijd goed geworden zijn. En 
goed geworden zijn zij door uit goede mensen voortgekomen te 
zijn. Laten wij dus eer s t de voortreffelijkheid van hun afkomst 
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loven, vervolgens hun ontwikkeling en opvoeding; en laten wij 
daarna aan de hand van hun daden bewijzen hoe schit terend en 
ЬЦ het andere passend deze zijn geweest. 

Door het land, dat hun moeder is, te prijzen, "prijst men 
tegelijkertijd ook hun voortreffelijke afstamming": οΰτω γ α ρ συμ
βαίνει δμα χαΐ ή τονδε ευγένεια χοσμουμένη (Plato, Мепех. 237с). 
Dat men deze gedachte met een korrel t je zout dient te nemen, 
blijkt uit een andere passage uit P la to ' s werk, Tht. 174e-175b, 
waar hij schrijft: a l s je to t de vijftigste generatie teruggaat , heeft 
iedereen wel enkele voorvaderen die rijk waren en enkele die bede
laar waren, enkele koningen en enkele slaven, enkele Grieken en 
barbaren! 

I sokrates merkt rond 350 v.Chr. in een rede op: 

Καίτοι χρή πόλχν μέν εΰδα\μονίζε\ν μή τήν έξ απάντων ανθρώπων 
εΊχ^ί πολλούς πολίτας άθροίζουσαν, άλλα τήν το γένος τον έξ 
άρχί|ς τήν πόλ\ν οίκχσάντων μάλλον τον άλλων διασφζουσαν. 
(Isokrates , Peri Eir. 89; Radermacher 1951, 172) 
Men moet toch niet een s tad gelukkig prijzen die toevallig veel 
mensen a l s burgers in zich weet t e verenigen van a l le mensen die 
er op de wereld zijn, maar een s t a d die, beter dan de andere 
steden, het nageslacht van de oorspronkelijke bewoners van de 
s tad behoudt. 

In zijn Panathenaikos, van i 340 v.Chr., laa t hij weten: 

ήγοΟμαλ δέ χρ^ναχ τους βουλομένους έγκωμχάσαι τ ινά τών πόλεων 
άχρχβΟς και δχκαίως μή μόνον περί αΰτ^ς ποχεΐσθαχ τους λόγους îjç 
προιρημένοχ τυγχάνουσχν, άλλ'ωσπερ τήν πορφύραν καχ τον χρυσόν 
θεωροβμεν καί δοκχμάζομεν έτερα παραδεχκνύοντες τΩν και τήν 
δψχν όμοίαν εχόντων και Tffç τχμΐ{ς τΐ|ς αυτής άξχουμένων, οΰτω καχ 
τοΛς πόλεσχ παρχστάναχ μή τάς μχκράς ταΐς μεγάλαχς, μηδέ τάς 
πάντα τον χρόνον ύφ'έτέραχς οΰσας ταΐς αρχεχν εχθχσμέναχς, μηδέ 
τάς σφζεσθαχ δεομένας προς τάς σφζεχν δυναμένας, άλλα τάς 
παραπλησίαν καχ τήν δύναμχν έχουσας καχ περχ τάς αύτας πράξεχς 
γεγενημένας και ταίς έξουσίαχς όμοίαχς κεχρημένας· οΰτω γάρ αν 
μάλχστα τής αληθείας τύχοχεν. 

(Isokrates , Panath. 39-40; Radermacher 1951, 176-177) 
ZU die een s t a d precies en rechtvaardig willen prijzen, moeten 
naar mijn mening niet s lechts praten over de s t a d die zij toeval
lig uitverkoren hebben, maar - zoals wij porfier en goud bekijken 
en op waarde schatten door vergelijking met andere dingen, die 
eenzelfde uiterlijk hebben en hetzelfde aanzien genieten - op 
dezelfde wijze hun steden stel len naast andere, en dan niet kleine 
naast grote, noch altijd onderworpene naast altijd heersende, 
noch hulpbehoevende naast hulpverlenende, maar zij moeten steden 
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vergelijken die ongeveer gelijk zijn in macht en in dezelfde s i t u 
at ie verkeren en ongeveer dezelfde mogelijkheden hebben: want zo 
kunnen zij het d icht s t de waarheid benaderen. 

Ook over de uitwerking van de lovende woorden op de psyche van 
de toehoorders wordt nagedacht: Plato l a a t Sokrates ironisch 
bekennen: 

χαχ έχάστοτε έξέστηχα άκροώμενος και κηλούμενος, ηγούμενος έν 
τφ παραχρίμα μείζων και γενναιότερος και καλλίων γεγονέναχ. 
(Plato, Menex. 235ab) 
En telkens wanneer ik s t a te luisteren, raak ik betoverd: ik meen 
dat ik voor een ogenblik een groter en edeler en volmaakter 
mens ben geworden dan ik tevoren was. 

In de loop van de vierde eeuw worden dus a l iets meer a b s t r a c t e 
opmerkingen over stedenlof gemaakt. 
De theorie van de lof van personen 
De oudste ons overgeleverde handboeken der rhetor ika stammen uit 
de tweede helft van de vierde eeuw: de Rhetorike van Ar is tote les 
en de Rhetorics ad Alexandrum, waarvan wel Anaximenes a l s 
auteur wordt genoemd. Wat het demonstratieve genre aangaat, 
wordt s lechts lof van personen expliciet behandeld. Toch leren 
deze geschriften ons ook over stedenlof iets , want er i s in twee 
opzichten verband tussen lof van personen en stedenlof. Ten eers te 
í s stedenlof in zekere zin personenlof, namelijk in zoverre a l s met 
' s tad ' vooral de burgers van de polis bedoeld zijn. Twee passages 
uit Ar is to te les en de Rhetorica ad Alexandrum kunnen di t mooi 
i l lus t reren: waar Ar is to te les uitlegt wat men vers taa t onder 
gelukkig zijn, geeft hij in twee gevallen voorbeelden die hij expliciet 
op een polis in p laa t s van op één persoon toepast (Aris to te les , 
Rhet. 1, 5, 5-6 = 1360b - 1361a); waar de Rhetorica ad Alex
andrum handelt over zaken die prijzenswaardig zijn omdat ze to t 
het behoud van goede dingen bijdragen, noemt de auteur in het 
geval van een polis zaken a l s eendracht, mil i taire kracht , rijkdom, 
ruime inkomsten en goede bondgenoten iRhet. Alex. 1, 1422a 12-
14). Bovendien bevat lof van personen altijd lof van hun afkomst, 
en hiervan kan lof van de geboortestad een onderdeel vormen. Dus 
zodra er een theorie is van de lof van personen, zal er ook een 
rudimentaire theorie van stedenlof zijn: een systeem van aan
wijzingen voor het prijzen van een willekeurige s tad . Ook dit ve r 
band tussen stedenlof en personenlof i s een aanwijzing dat er in de 
vierde eeuw over stedenlof getheoretiseerd i s . 

Nu is het zo dat een leer van de lof van personen in het midden 
van de vierde eeuw deel uitmaakte van de rhetorische opleiding. In 
Aris to te les ' Rhetorike s taan verwijzingen naar eerdere leerboeken 
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(Aris toteles , Rhet. 1, 1, 3-4 = 1354a; 3, 13, 15 = 1414b), en 
leerboeken betekenen theorie en opleiding. Natuurlijk i s het mogelijk, 
dat de auteurs van deze eerdere boeken de lof van personen niet 
hebben behandeld. Maar het is bekend dat I sokra tes ook zelf 
onderwijs gaf, wel een halve eeuw lang (Lesky 1963, 630), en "Es 
kann keinen Zweifel geben, daß innerhalb dieses Schulkursus auch 
die Lobrede theoret isch und praktisch ausführl ich behandelt 
wurde." (Buchheit 1960, 77). De basistechnieken van lof zun u i t 
weiden en vergelijken, en de eers te theoretische opmerkingen over 
de uitweiding lezen we juist ЪЦ I sokrates . De codificering van de 
uitweiding in de rhetor ika van de vierde eeuw is in hoge mate door 
Isokrates beïnvloed (Buchheit 1960, 24). Hierbij moet men overigens 
bedenken, dat "die Leistung der sophistischen Rhetorik für die 
Theorie der Lobrede zunächtst nur darin bestand, Naturgegeben
heiten menschlicher Aussage, die bere i t s von der Poesie verwerte t 
und entwickelt worden waren, zu übernehmen, auszubauen und zu 
kodifizieren" (Buchheit 1960, 25). Voorzichtig komt Buchheit t o t 
de volgende conclusie: "Der Schluß is t unausweichlich, daß der 
Standort der sophistischen Theorie der Lobrede im 4. Jahrhunder t 
berei ts mit I sokra tes erreicht war, zumindest in der Prax is . Das 
meiste davon wird er auch gelehrt haben." (Buchheit 1960, 77)10. 

Een heel algemene aanwijzing voor het bestaan van een of andere 
vorm van theorie van stedenlof in de tweede helft van de vierde 
eeuw bieden andere opmerkingen in de Rhetorica ad Alexandrum en 
in de Rhetorike van Aris tote les . In het eers te werk wordt 
uitdrukkelijk gezegd, dat men uit de aanwijzingen voor het prijzen 
van personen ook kan leren te loven wat we ook maar verder h i e r 
toe naar voren willen brengen iRhet. Alex. 3, 1426b 17-18; 
vergelijk 35, 1440b 25-29) . Ar is to te les maakt een soortgelijke op 
merking: 

έπεί δέ συμβαίνει χαχ χωρίς σπουδές χαΐ μετά σ π ο υ δ ή έποανεΐν 
πολλάκις ού μόνον ανθρωπον η θεον άλλα και άψυχα και τΰν 
άλλων ζώων το τυχόν, τον αυτόν τρόπον και περί τούτων ληπτέον 
τάς προτάσεις. 
(Aris tote les , Rhet. 1, 9, 2 = 1366a) 
Maar aangezien het zo is dat zowel in spel a l s in e rns t vaak 
een lofprijzing wordt gemaakt niet alleen op een mens of een god 
maar ook op willekeurig welk ander levend wezen en op levenloze 
dingen, moet men op dezelfde manier ook met betrekking t o t deze 
zaken de voorschriften begrijpen. 

Als stedenlof al niet onder personenlof zou vallen, dan hoort hij 
bij de andere dingen waarvan soms lofprijzingen worden gemaakt; in 
beide gevallen bes taa t een vorm van theorie van stedenlof. Ten 
s lo t te is er de theoretische mogelijkheid, dat in een verloren 
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gegaan geschrif t uit het midden van de vierde eeuw het onderwerp 
stedenlof expliciet behandeld is. 

Mijn conclusies met betrekking to t het te r re in dat tussen lofrede 
en theorie van stedenlof in l igt , zijn de volgende: rond 400 v.Chr. 
wordt over lof van concrete steden nagedacht; in de loop van de 
vierde eeuw worden ook al ie ts meer abs t r ac t e opmerkingen over 
stedenlof gemaakt; stedenlof is in zekere zin van personenlof, en 
over personenlof wordt in de vierde eeuw getheoretiseerd; men 
houdt e r voor de volledigheid in de handboeken rekening mee, dat 
lezers ook willen weten hoe ze andere onderwerpen van lof dan 
personen moeten behandelen. De theorie van het demonstratieve 
genre in de tweede helft van de vierde eeuw is dus a l s vanzelf
sprekend ook een rudimentaire theorie van stedenlof. 

3. Stedenlof a l s onderdeel van het systeem der rhetorika 

In de handboeken van de geschiedenis van de Griekse en Romeinse 
l i t t e r a t u u r en in de grote encyclopedische werken zijn over theorie 
en praktijk van het loven van steden al ler le i gegevens te vinden. De 
meer gespecialiseerde s tudies zUn die van Burgess, Fraus tadt en 
Buchheit: respectievelijk een algemeen overzicht van de Griekse ep i -
deiktische l i t t e ra tuur , een geschiedenis van de encomia in de 
Griekse l i t t e ra tuur en een onderzoek van de theorie van het epi -
deiktische genre van Gorgias tot Aris tote les . Toegepitst op s teden
lof i s alleen een ar t ikel van Talamanca: deze wijdt in zijn studie 
over de weerslag, in het werk van Menandros, van de juridische 
ontwikkelingen op het gebied van burgerrecht die gevolgd zijn op 
het uitvaardigen van de Constitutio Antoniniana (burgerrecht voor 
bijna a l le vrije inwoners van het Romeinse Rijk, AD 212), enkele 
zeer uitvoerige, zeer informatieve voetnoten aan de ontwikkeling van 
de epideiktische theorie van stedenlof (noot 111 beslaat pagina's 
536-548) . D.A. Russell en N.G. Wilson hebben Menandros' t rac ta ten 
over stedenlof opnieuw uitgegeven en van inleiding, vertaling in het 
Engels en commentaar voorzien. · * 

Voor de bespreking van wat de rhetorikaboeken van de oudheid 
zeggen over stedenlof, deel ik die werken in twee groepen in: onder 
het kopje 'Handboeken en t ractaten ' komen de algemene overzichten 
en de t rac ta ten over een afzonderlijk aspect van de rhetorika aan 
de orde; onder de naam 'Schoolboeken' de boeken met vooroefeningen 
en de commentaren daarop. Binnen elk van beide groepen wordt een 
chronologische volgorde aangehouden. De bedoeling van het over
zicht is , een inzicht te geven in de theorie van stedenlof en haar 
eventuele ontwikkeling. Waar de nagestreefde volledigheid zou l e i 
den to t herhalingen en saaiheid, heb ik bij mijn keuze de volgende 
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drie kr i ter ia gehanteerd: het geraamte van de algemene theorie van 
het demonstratieve genus moet duidelijk worden; een p laa t s waar 
expliciet aandacht aan het ргЦгеп of beschrijven van een s tad is 
besteed, hetzij in het theoretische gedeelte hetzij in voorbeelden, 
dient geciteerd of samengevat t e worden; invloedrijke boeken krUgen 
relatief veel aandacht. Dat rhetorikaboeken, ook de algemene ovei— 
zichten, schoolboeken zijn en dus het belangrijk geachte codificeren 
maar niet or ig inal i te i t pretenderen, mag blijken. Opmerkingen a l s 
"Laken leert men door van al het hier genoemde positieve het 
negatief te nemen" heb ik zo veel mogelijk achterwege gelaten. 

3.1. Handboeken en tracta ten 

Aristoteles 
Volgens Ar is tote les ' Rhetorike, geschreven ±333 v.Chr., is het 
onderwerp van lof altijd het kalon (το χαλόν), het schone: a l le 
dingen die per se begerenswaardig zijn plus a l le dingen die goed 
zijn en daarom plezierig. Een van die dingen is geluk. Deugd is het 
vermogen goede dingen te verwerven of te behouden en weldaden t e 
verrichten; a l le s waaruit deugd voortkomt en, natuurlijk, a l le s wat 
uit deugd voortkomt, hoort bij het schone (Ar i s t . Rhet. 1, 9, 1-13 
= 1366a-1366b>. Geluk bestaat uit verschillende onderdelen; bij 
twee hiervan, edele afkomst en de zegen van goede kinderen, geeft 
Ar is tote les aan wat zij betekenen in geval van een polis (ook een 
s tad kan blijkbaar gelukkig zijn): een s tad is van edele afkomst 
indien de inwoners uit de aarde geboren zijn of al zeer lang t e r 
plekke wonen, indien "de eersten onder hen" vroeger beroemd zijn 
geweest a l s le iders en indien vele nakomelingen van hen beroemd 
zijn geweest om hooggeachte kwaliteiten; een s tad geniet de zegen 
van goede kinderen indien de jeugd in de s tad talrijk i s en goed, 
goed van lichaam (groot, mooi, s terk, in goede conditie) en goed 
van geest (matig en moedig) (Ar i s t . Rhet. 1, 5-6 = 1360b-1361a). 
Zo ook moet men al le andere voorschriften, die toegespitst zijn op 
personen, desgewenst opvatten a l s betrekking hebbend op het prijzen 
van levenloze dingen (Ar i s t . Rhet. 1, 9, 2 = 1366а) . 1 2 Deugden en 
deugdzame daden zijn overigens des t e schoner naarmate zij afkom
st ig zijn van personen die meer de moeite waard ztJn: van een man 
schoner dan van een vrouw (Arist . i?het. 1, 9, 22 = 1367a). 

Ar is tote les onderscheidt epainos (επαχνος, letterli jk: lof, hulde, 
lofrede) en enkoomion: het eers te s t e l t de g root te van iemands 
deugd ten toon, het tweede heeft op een of meer uitzonderlijke 
daden betrekking en kan zeer kort zijn (Ar i s t . Rhet. 1, 9, 33-34 = 
1367b); andere auteurs maken geen onderscheid tussen deze termen, 
en Aris toteles ' onderscheid is l a te r niet goed begrepen. Dit onbe-
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grip heeft geleid t o t het toeschrijven van een lofrede op Elis aan 
Gorgias: Ar i s tote les schrijft namelijk dat Gorgias eens een rede i s 
begonnen met het enkoomion 'Elis, gelukkige s tad ! ' (""Ήλχς πόλχς 
ευδαίμων: Ar is t . Rhet. 3, 14, 12 = 1416a). »3 

Stof voor het exordium van een epideiktische rede moet je zoeken 
bij lof of blaam, aansporing of ontrading en ЬЦ het beroep op 
emoties van de toehoorders . Handig is ook, de toehoorders t e doen 
geloven dat ook zij eigenlijk een beetje geprezen worden: dat had 
Sokrates in Pla to ' s Menexenos a l opgemerkt. Het gedeelte dat over 
de narratio van een lofrede handelt, i s s l e c h t s lacuneus overge
leverd. Over de argumentatio merkt Ar i s tote les op, d a t feiten 
bewijzen hier zelden nodig is, maar dat a l s bewijsvoering dat be
paalde daden inderdaad schoon en nutt ig waren, amplificatie dienst 
kan doen: met d i t "vergroten" is hier niet zozeer uitweiden 
bedoeld a l s wel het zorgen dat grootse daden in de gedachten van 
hoorders of lezers nog grootser lijken. Hiertoe kan men ideeën 
gebruiken van de volgende topoi: het onverwachte van een daad, de 
erkenning door anderen, blijkend uit standbeelden of lofzangen, en 
de vergelijking met anderen (Arist . Rhet. 1, 9, 38-41 = 1368a). 
Voor een eventuele conclusio beveelt Ar i s to te les de stijlfiguur van 
het asyndeton aan (Ar i s t . Rhet. 3, 13-19 = 1414a-1420a). 

De Rhetorics ad Alexandrum 
De Rhetorica, die da teer t van het l a a t s t e kwar t van de vierde eeuw 
v. Chr., sp i t s t de voorschriften van het loven en laken toe op 
personen, maar mutatis mutandis kan men ook leren t e loven "wat 
we ook maar hiertoe naar voren willen brengen" (οίπερ αν έχφέρω-
μεν: Rhet. Alex. 3, 1426b 17). Algemeen gesteld moet men in een 
lofrede uitweiden over loffelijke keuzen, daden en woorden; men kan 
zijn onderwerp kwaliteiten toedichten die het in feite niet bezit, en 
men dient het eventuele laakbare te minimaliseren of onvermeld te 
laten i Rhet. Alex. 3, 1425b 36 - 1426a 3). De techniek van het 
uitweiden wordt uiteengezet aan de hand van een voorbeeld (.Rhet. 
Alex. 3, 1426a 20 - 1426b 2). Als prijzenswaardig beschouwt de 
auteur die zaken die overeenstemmen met ongeschreven en met ge
schreven wetten (ouders eren, vrienden goed doen, weldoeners dank 
betonen; de wetten naleven), die bijdragen t o t het behoud van goede 
dingen, etc. Voor een polis dragen hiertoe bij zaken a l s eendracht, 
mil i taire kracht, rijkdom, ruime inkomsten, vele en goede bond
genoten CRhet. Alex. 1, 1421b 23 - 1422a 15). 

Over de s t r u c t u u r van de lofrede i s t e lezen, dat de inleiding 
gebruikt moet worden om aan te kondigen wat men gaat beweren, 
om eventuele misvattingen te weerleggen en om de aandacht te 
trekken door bijvoorbeeld alvast te beweren dat de feiten zeer 
opmerkelijk гЦп, dat de daden zoals die genoemd gaan worden altijd 
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al de hoogste lof geoogst hebben. Dan moet men onderscheid maken 
tussen enerzijds zaken die met deugd niets van doen hebben (maar 
met hoge afkomst, kracht, schoonheid, rUkdom) en die dus eerder 
felicitatie dan lof verdienen, en anderzijds kwaliteiten die te maken 
hebben met de deugden wijsheid, rechtvaardigheid, s t e r k t e en ma
tigheid, en met prestigeverlenende bekwaamheden. De eers te groep 
dient men wat op de achtergrond te houden. Uit de tekst blijkt 
niet duidelijk of men dit onderscheid expliciet moet maken of dat 
men dit s lechts duidelijk voor ogen moet houden ЬЦ de eigenlijke 
argumentatie, waarin loffelijke keuzen, daden en woorden uitgebreid 
ten tonele worden gevoerd in een chronologische volgorde (a f s tam
ming en kinderjaren, oudere jeugd, volwassenheid). 

In de argumentatie zal in de eers te fase de nadruk u i teraard 
meer liggen op voortreffelijkheden die los s taan van de deugd
zaamheid van de betreffende (wie jong gestorven is, kan nu eenmaal 
niet veel loffelijke daden verricht hebben); uitgebreide aanwijzingen 
geeft de auteur alleen voor het zo gunstig mogelijk eta leren van 
iemands afkomst (er is een lacune in de overgeleverde t e k s t ) . Dit 
gedeelte moet men afsluiten met een algemeen oordeel: een spreek
woord, spreuk of algemene wijsheid. Voor de fase van de oudere 
jeugd moet men kiezen wat men op de voorgrond wil plaatsen: 
daden, karakter of bekwaamheden. Vergelijking met andere jonge 
mensen wordt a l s amplificatietechniek aanbevolen; a l s afsluit ing is 
weer een algemeen oordeel passend. Tenslotte de volwassene: nu 
moet de nadruk liggen op de uit deugd voortvloeiende voortref fe
lijkheden; het i s passend om op al le ЬЩкеп van deugd uitgebreid in 
te gaan. Na een recapitulatie moet men de hele rede besluiten met 
weer een algemeen oordeel. (Rhet. Alex. 35, 1440b 5 - 1441b 12). 

In Aristoteles ' Rhetorike en de Rhetorica ad Alexandrum is voor 
ons onderzoek vooral van belang, dat personenlof blijkbaar ook lof 
van een polis omvat. Over de theorie zoals die er nu, na A r i s t o 
teles en de Rhetorica, l igt, kan men met recht zeggen: "Diese ... 
wurde fortan durch die Jahrhunderte , t r o t z beachtlicher Zufügung-
en im einzelnen, mehr t r ad ie r t , verfeinert und ausgebaut a l s 
schöpferisch weitergebildet ." (Pauly 4, 1401). Over de behandeling 
van de loci door de auteur van de Rhetorica ad Alexandrum merkt 
Burgess op: "His t reatment shows how ear ly they became s t e r e o 
typed." (Burgess 1902, 104-105). 

Tussen deze twee handboeken en de Rhetorica ad Herennium l ig t 
een periode van ruim 200 jaren waaruit ons niets r e s t dat van 
belang is voor het onderwerp stedenlof. Talamanca vermeldt een 
papyrusfragment (Pap. Mil. Vogl. 123) uit de eers te helft van de 
derde eeuw v.Chr. dat voor didaktische doeleinden enkele korte lof
redes of a l thans schemata voor zulke redes lijkt te bevatten; 
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verder herinnert hl) eraan dat Philodemos van Gadara in het begin 
van de eers te eeuw v.Chr. schrijft dat hij ooit een t r ac t aa t over 
lof (.Peri Epainoü) heeft gecomponeerd: dit werk is echter verloren 
gegaan (Talamanca 1971, 506-509 [=voetnoot 943, met relevante c i 
taten en verwijzingen). 

Auctor ad Herennium 
De Rhetorica ad Herennium s tamt waarschijnlijk uit de jaren tacht ig 
van de eers te eeuw v.Chr.; zU is ons overgeleverd op naam van 
Cicero. ! * Loven en laken hebben volgens de Auctor alleen be t rek
king op personen, en een lofrede komt s lechts zelden zelfstandig 
voor: meestal is zu ingebed in een rede die onder een ander genus 
val t (Auct. ad Her. 3, 7, 15). Drie aspecten van een persoon 
kunnen geprezen worden: buiten hem liggende (resul taten van toeval, 
pech, geluk), lichamelijke (kwaliteiten die hem door de natuur zijn 
gegeven) en geestelijke (wijsheid, rechtvaardigheid, s te rk te en ma
tigheid). 

Gedachten voor het exordium van een lofrede zijn te vinden op 
verschillende plaatsen: bij de persoon van de spreker, de geprezene 
of de lu is teraar , en ЬЦ de daden van de geprezenen. Deze l a a t s t e 
locus biedt de gedachte van onvermogen: de daden van de te prijzen 
persoon zijn zo groots dat de spreker vreest hen niet adaequaat te 
kunnen verwoorden of, s te rker nog, zo groots dat zij de welspre
kendheid van a l le lovers t e boven gaan (onzegbaarheid, onbeschrijf
baarheid). De gedachte van onvermogen zelf wordt, via een forse 
uitbreiding van de betekenis van het woord topos, ook wel ge
noemd: de onvermogentopos. Een vroeg voorbeeld daarvan lezen we 
in Horneros, II. 2, 488-492.»5 

Een narratio is volgens de Auctor meestal niet nodig. Nadat u i t 
eengezet i s welke deugden de persoon in kwestie kunnen worden 
toegeschreven , volgt een behandeling, in chronologische volgorde, 
van de betreffende gebeurtenissen: afkomst en opvoeding, l ichame
lijke kwaliteiten, daden; bij deze daden moet duidelijk blijken hoe de 
geprezene a l s volwassene met zijn virtus gebruik heeft weten t e 
maken van de omstandigheden, van zijn fortuna. De conclusio moet 
kort zijn (.Auct. ad Her. 3, 6, 10 - 3, 8, 15). 

Nadat de Auctor een definitie van amplificatie heeft gegeven en 
het doel ervan heeft uiteengezet, behandelt hij het gebruik: hierbij 
kan men de stijlfiguur der prosopopoiia h a n t e r e n 1 * (de Auctor 
noemt haar conformation: 

Conformatio est cum aliqua quae non adest persona confingitur 
quasi ads i t , aut cum r e s muta aut informis fit eloquens, et 
forma ei et ora t io a d t r i b u i t u r ad dignitatem adcommodata aut 
actio quaedam, hoc pacto: "Quodsi nunc haec urbs invictissima 
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vocem mit ta t , non hoc pacto loquatur: 'Ego i l la plurimis t ropaeis 
ornata, tr iumphis d i ta ta cert iss imis, c lar i ss imis locupletata 
victoriis, nunc ves t r i s seditionibus, о cives, vexor; quam dol is 
malitiosa Kartago, viribus probata Numantia, disciplinis erudita 
Corinthus labefactare non potuit, earn patimini nunc ab homuncu-
l i s deterr imis proter i atque conculcar i? '?" 
IRhet. ad Her. 4, 53, 66) 
Van 'conformatio' spreekt men, wanneer met betrekking t o t een of 
andere persoon die niet aanwezig is, de fictie gehanteerd wordt 
dat hy er wel is, of wanneer een stom of a b s t r a c t ding s p r e 
kend gemaakt wordt en er een concrete ges ta l te aan toebedeeld 
wordt en hem woorden in de mond gelegd of daden toegeschreven 
worden die aan zijn waardigheid aangepast zijn, bijvoorbeeld: 
"Maar a l s deze onoverwinnelljkste s t a d nu kon spreken, zou zij 
dan niet d i t zeggen: 'Ik, die beroemde, met zeer veel overwin
ningen pronkende, met ontwijfelbare triomfen verrijkt, door zeer 
beroemde victories rjjk geworden, ik, o burgers , word nu gekweld 
door jul l ie onenigheden; laten jul l ie zo maar toe dat een s t a d 
die het kwaadaardige Karthago met zijn bedrog, het in kracht 
voortreffelijke Numantia, het door zijn wetenschap uitblinkende 
Korinthe niet aan het wankelen hebben kunnen brengen, nu met de 
voeten getreden en getrapt wordt door een s t e l slappe individuen 
van het laagste a l loo i? ' ? " 

BIJ zijn i l l u s t r a t i e van de stijlfiguur der apostrophe heeft de 
Auctor het volgende voorbeeld: 

Perfidiosae Fregellae, quam facile scelere vestro contabuist is , ut, 
cuius n i tor urbis Italiani nuper inlustravi t , eius nunc vix funda-
mentorum reliquiae maneant. 
íRhet. ad Her. 4, 15, 22) 
Perfide Fregellae, hoe snel ben jij, a l s gevolg van je eigen 
misstap, weggerot, zodat van de s tad waarvan de schi t ter ing pas 
nog over heel I ta l ië s t raa lde , nu nauwelijks nog sporen van de 
fundamenten resten! 

Cicero 
De overeenkomsten tussen Cicero's De Inventione uit +87 v.Chr. en 
het werk van de Auctor ad Herennium zijn zo groot , dat men mag 
aannemen dat beide t rac ta ten een of meer gemeenschappelijke b ron
nen hebben. · 7 Voor ons onderzoek zijn de volgende opmerkingen van 
Cicero van belang: een van de dingen die te vinden zijn bij de locus 
van de persoon over wie het gaat , i s diens naam: hiermee kan de 
spreker in een pleidooi insinuaties of aardige woordspelingen maken 
(Cic. Inv. 1, 24, 34 en 2, 9, 28; vergelijk Cic. Top. 35). Verder 
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kan in de conclusio de recapitulatie van argumenten in de mond ge 
legd worden van een derde, van de wet, een p laa t s , een s tad of 
een monument (Gic. Inv. 1, 52, 100). Bij de bespreking van het 
kalon, het schone, komt Cicero bij de locus van de utilitas, het 
nut; in het geval van een s tad onderscheidt hij twee aspecten: 

in re publica quaedam sunt quae, ut sic dicam, ad corpus 
pertinent c ivi ta t is , ut agr i , por tus , pecunia, c lass is , nautae, 
milites, socii, quibus rebus incolumitatem ac l ibertatem retinent 
civi tates , aliae vero, quae ia m quiddam magis amplum et minus 
necessarium conficiunt, ut urbis egregia exornatio atque ampli
tudo, ut quaedam excellens pecuniae magnitudo, amicitiarum ac 
societatum multi tude. Quibus rebus non illud solum conficitur ut 
salvae et incólumes, verum etiam ut amplae atque potentes sint 
c ivi tates . Quare u t i l i t a t i s duae par tes videntur esse, incolumitas 
et potentie. 
(Cicero, Inv. 2, 56, 168-169) 
In een s t a d s t a a t hebben bepaalde dingen betrekking op, om het 
zo maar te noemen, het lichaam van de s tad (akkers, havens, 
geld, een vloot, matrozen, soldaten, bondgenoten: met behulp 
hiervan behouden steden hun veiligheid en vrijheid), andere dingen 
echter zorgen voor ie t s wat eerder indrukwekkend is en niet 
zozeer noodzakelijk (opvallende sierlijkheid en groot te van de 
s tad, een to t de rand toe gevulde schatkis t , een menigte van 
vriendschappen en bondgenootschappen). Deze dingen zorgen niet 
alleen dat s t ads t a t en behouden blijven en veilig zijn, maar ook 
dat zij belangrijk en machtig zijn. Nut heeft dus blijkbaar twee 
aspecten: veiligheid en macht. 

Ook Cicero benadrukt, net a l s de Auctor ad Herennium, dat "men 
bij loven en laken erop moet toezien niet zozeer te praten over de 
dingen die de desbetreffende wat zijn lichaam aangaat en wat de 
buiten hem liggende omstandigheden betref t nu hééft a l s wel over 
hoe hij ze gebruikt heeft; want het lot te prijzen is domheid en 
het te laken hoogmoed; maar waar het gaat over iemands karakter , 
is lof eervol en komt laken hard aan" (Videre autem in laudando 
et in vituperando oportebi t non tam, quae in corpore aut in 
ext rañéis rebus habueri t i s de quo agetur , quam quo pacto his 
rebus usus s i t . Nam fortunam quidem et laudare s tu l t i t i a et 
vituperare superbia es t , animi autem et laus honesta et vituperatio 
vehemens es t : Cic. Inv. 2, 59, 178). 

In de Partitiones Oratoriae, een werk dat hij rond 45 v.Chr. 
geschreven heeft, behandelt Cicero de lofprijzing in 21 , 70 - 23, 
82. Hij geeft daar ook adviezen voor het gebruik van stijlfiguren. 
Omdat met succes loven meer een kwestie van movere en delectare 
is dan van docere, r aad t Cicero aan om in een lofrede bij de am-
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plificatie vooral gebruik te maken van de stijlmiddelen neologisme, 
archaïsme, metafoor, a l ler le i soorten herhaling en van decoraties 
a l s verrassingen en prospectieve aanduidingen (zoals voortekenen of 
orakels). Goede kwaliteiten zijn ook volgens Cicero te onderscheiden 
in drie groepen: externe (afkomst, rijkdom), lichamelijke (schoonheid 
a l s indicator van deugdzaamheid) en geestelijke (daden a l s uitingen 
van deugden). Daden verteile men in chronologische volgorde, of in 
omgekeerde volgorde, of gegroepeerd onder de verschillende deugden 
(Cicero geeft hier een kleine verhandeling over de deugd). 

Quintilianus 
De Institutio Oratoria da teer t uit het l aa t s t e decennium van de 
eerste eeuw na Chr. De invloed van di t werk is groot geweest, en 
zU s t rek te zich ook ver uit: "die Institutio war - im Original oder 
in Auszügen- vom 16. -18. Jh . Grundlage des durch die Schulen 
vermittelten Rhetor ikunterr ichts ." (Pauly 4, 1311). Het is het 
eers te boek uit het overgeleverde materiaal dat expliciete vooi— 
schriften voor het prijzen van steden geeft. 

De essentie van loven is volgens Quintilianus de zaken vergroten 
en opsieren. Voorwerp van lof zijn meestal goden en mensen, maar 
soms ook andere levende wezens en zelfs levenloze dingen. De loei 
voor lof op mensen deelt Quintilianus in dr ie groepen in: de tijd 
voordat zij leefden, hun leven, hun dood plus de tijd daarna; by de 
eers te horen vaderland, afstamming, ouders, eventuele orakels en 
dergelijke; bij de l aa t s t e - indien van toepassing - hun goddelijke 
s t a tu s , standbeelden, kinderen en geesteskinderen. Voor hun leven 
geldt weer het onderscheid: buiten hen liggende factoren, l ichame
lijke kwaliteiten en, het belangrijkste, hun levenshouding, die moet 
blijken uit hun aanleg, ontwikkeling en werken in woord en in daad; 
men kan di t a l les chronologisch opzetten of naar de verschillende 
deugden indelen (Quint. Inst. 3, 7, 6; 3, 7, 10-18) . Vervolgens 
komt het prijzen van steden aan de orde: 

Laudantur autem urbes simili ter atque homines. Nam pro parente 
es t conditor, et multum auc to r i t a t i s adfe r t vetustas , ut i is qui 
t e r r a dicuntur o r t i , et v i r tu tes ас vitia circa res ges tas eadem 
quae in singulis: i l ia propria quae ex loci positione ac munitione 
sunt. Gives Ulis ut hominibus l iberi sunt decori. Est laus et 
operum, in quibus honor u t i l i t a s pulchritudo auctor spectar i 
solet : honor ut in tempus, u t i l i t a s ut in muris, pulchritudo vel 
auctor utrubique. Est et locorum, qualis Siciliae apud Ciceronem: 
in quibus s imil i ter speciem et ut i l i ta tem intuemur, speciem m a r i -
timis planis amoenis, ut i l i tatem sa lubr ibus fert i l ibus. 
(Quintilianus, Inst. 3, 7, 26-28)»« 
Steden nu worden geprezen op dezelfde manier a l s mensen. Want 
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in p l aa t s van een ouder heb je de s t ich ter , en ouderdom brengt 
veel gezag (bijvoorbeeld aan mensen die uit de aarde geboren 
heten); de deugden en gebreken met betrekking to t daden zijn 
dezelfde a l s bij individuen: maar specifiek van toepassing op 
steden zijn die dingen die je kunt noemen op grond van hun 
ligging en versterking. Zoals kinderen voor mensen, zo zijn voor 
steden burgers sieraden. Er i s ook lof van hun bouwwerken 
mogelijk. Hierbij pleegt men vooral te le t ten op eer, nut, schoon
heid, ontwerper: eer bijvoorbeeld bij tempels, nut bij dikke muren, 
schoonheid of ontwerper bij allebei. Er i s ook lof van hun gebied 
mogelijk, zoals de lof van Sicilië bij Cicero: hierbij kijken we 
zowel naar schoonheid a l s ook naar nut, naar schoonheid a l s het 
aan zee l ig t , in een vlakte, in een lieflijk landschap, naar nut 
a l s het een gezond klimaat heeft, vruchtbaar i s . 

ВЦ de mogelijke onderwerpen van een excurs noemt Quintilianus 
een lofprijzing van mensen of van gebieden en een beschrijving van 
landstreken; ook e lder s wordt beschrijving van een s tad of van een 
landstreek genoemd wanneer Quintilianus een serie voorbeelden 
geeft. In zijn besprekingen van de stijlfiguren prosopopoiia en 
etymologie spelen steden eveneens een ro l . Fictio personae oftewel 
prosopopoiia brengt, zo zegt hij, variat ie in een rede en houdt de 
mensen wakker: "Zelfs steden en volkeren kunnen een stem krijgen." 
(Urbes etiam populique vocem accipiunt: Quint. Jnsí . 9, 2, 29-31) . 
Gebruik van deze figuur wordt a l s een goede oefening voor 
his torici en d ich ters aanbevolen, maar ook voor redenaars i s zij 
noodzakelijk (Quint. Inst. 3, 8, 49-54) . De figuur der etymologie 
biedt een auteur de kans zijn erudit ie te tonen; zij i s bruikbaar bij 
namen van mensen, gebieden, volkeren en steden: "Waarom heet di t 
Latium? Waarom di t I t a l i a ? Waarom dit Beneventum?" (Cur Latium, 
I ta l ia , Beneventum?: Quint. Inst. 1, 6, 31). In het geval van 
mensen komt de figuur zelden van pas, tenzij wanneer de redenaar 
een grapje wil maken (iocorum tarnen ex eo frequens materia: Quint. 
Inst. 5, 10, 31). « 9 

Niet alleen schenkt Quintilianus expliciet aandacht aan stedenlof 
en verwante zaken: hij noemt ook duidelijk de twee verschillende 
gezichtspunten waaronder men een s tad kan loven, te weten burgers 
enerzijds en de nederzett ing in haar te r r i tor ium anderzijds; aan de 
ene kant dus aspecten die overeenkomen met die van personenlof, 
aan de andere voor steden specifieke zaken a l s ligging, muren, 
bouwwerken en omgeving. Ditzelfde onderscheid is te vinden in 
enkele ora t ies van Quintilianus' tijdgenoot Dioon Chrysostomos (of 
Dion Cocceianus of Dio van Prusa) . Spottend houdt hij bijvoorbeeld 
de inwoners van Alexandrie voor (Dioon Ghrys. Or. 32, 35-38) , 
dat zij niet zichzelf geprezen zouden moeten achten wanneer een 
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redenaar ie t s posit iefs zegt over grootte, ligging, ommelanden, k l i 
maat, handel, scheepvaartfaciliteiten, aantal inwoners, watervoor
ziening of visrijkdom van de wateren van Alexandrie, maar s lechts 
wanneer aan hen a l s burgers deugdzaamheid en beschaving zouden 
worden toegedicht tquod non, natuurlijk). Helaas: 

ΰμεΤς Sè, αν έγχωμ\άζη τις τον Νεΐλον, έπαίρεσθε, ώσπερ αυτοί 
ρέοντες από Αιθιοπίας. 
CDioon Chrysostomos, Or. 32, 38) 
Jull ie voelen je a l heel groot worden a l s iemand de NUI prilst: 
alsof jullie verdorie zelf van Ethiopië komen stromen! 

Eenzelfde onderscheid maakt hl] in Oratio 33, 17-30, met be t rek
king to t Ta r sos . Quintilianus' lijstje van voor steden specifieke 
zaken kan met de de ta i l s uit Dioon aangevuld worden. 

Uit de geschriften van de Auctor ad Herennium, Cicero en Quinti l i
anus blijkt duidelijk, dat in de twee eeuwen tussen 100 v.Chr. en 
100 AD de rhetor ische theorie bU de Romeinen een ro t svas t funda
ment heeft gekregen en dat er van veel ontwikkeling in het demon
stra t ieve genre geen sprake i s . Alleen het niet zozeer op de 
Romeinse praktijk maar meer op de opleiding en de theorie gerichte 
werk van Quintilianus schenkt zoveel aandacht aan di t deel van de 
rhetorika, da t ook lof van de s tad expliciet t e r sprake komt; di t 
kan een kwestie van historisch toeval van een lacune in het over 
geleverde materiaal zijn, of een kwestie van smaak: aan algemene, 
fundamentele voorschriften had men immers genoeg, te meer daar 
een s tad vóór a l l e s een verzameling personen is . Ter i l l u s t r a t i e 
van de s tereotypie volgen twee voorbeelden uit de tweede eeuw. 

De resten van de Techne (misschien was het zelfs een t r a c t a a t 
over epideiktiek) van Alexandres zoon van Noumenios, uit de ee r s t e 
helft van de tweede eeuw, geven nogmaals een opsomming van on
derwerpen die aan bod plegen te komen in een lofrede op een p e r 
soon: afstamming, opvoeding, groei, daden, afstammelingen, roem
rijke dood (RhG 3, 2, 19-20).20 in zijn Peri Schematoon omschrijft 
hu prosopopoüa a l s het sprekend invoeren van een persoon die in 
werkelijkheid nooit heeft bestaan of van een persoon die wel heeft 
bestaan maar er niet meer i s (RhG 3, 19, 15-17); eenzelfde def i 
nitie treffen we aan bij Phoibammoon, Zoonaios en een Anoonymos 
Peri Schematoon (respectievelijk RhG 3, 52, 14-15; 162, 25-26; 
177, 9-10) . De rhe tor Ruf us, die bij de gebruikelijke genera het 
genus hlstoricum a l s vierde genre voegt (RhG lb 339,4-13) , merkt 
op dat je ook voor encomia de stof vindt in: afstamming, natuur, 
opvoeding, lot , bekwaamheden, daden en karakter (RhG 1b 404, 
19-21). 
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Apsines 
Apsines, een rhe tor uit de derde eeuw, geeft a l s mogelijke functies 
van de epiloog: samenvatten en medelijden wekken. Samenvatten is 
mogelijk via prosopopoüa: wanneer a l s sprekende persoon wordt op 
gevoerd ie ts wat niet voor de rechtbank verschijnt, bijvoorbeeld een 
vader op re is , een overledene, het vaderland, het oppercommando, 
de wetten van een s tad of iets dergelijks (RhG 1b 299, 9-13) . 
Medelijden opwekken wordt zeer uitgebreid besproken; a l s i l l u s t r a 
t ie wordt Deinarchos geciteerd, die a ldus de volstrekte ver la ten
heid van Thebe aanschouwelijk wilde maken: Έ η er vliegen in de 
s t a d van de zwaarbeproefde Thebanen zwaluwen rond.' (RhG 1b 
316, 20-21); men kan meelij wekken door het woord te r ichten t o t 
een p laat s , bijvoorbeeld een rechterstoel , een rechtbank, een berg 
COidipous roept de Kithairoon aan: Sophokles, Old. T. 1319) of t o t 
het vaderland (RhG 1b 319, 17-22; 321, 17-18). 

Menandros 
De rijkste bronnen van de theorie van stedenlof bieden de twee 
t r a c t a t e n die overgeleverd zijn op naam van de r h e t o r Menandros. 
Ze zijn waarschijnlijk geschreven even voor of in de tijd van keizer 
Diocletianus: eind derde, begin vierde eeuw n.Chr.; beide werken 
zijn onvolledig overgeleverd, maar het s t a a t vast dat het er twéé 
zijn; zij zijn zelfs zozeer van elkaar verschillend dat ze elk waa r 
schijnlijk van een andere auteur stammen. De tekst van de t rac ta ten 
wordt geciteerd naar deel 3 van Rhetores Graeci (de editie van 
Leonard Spengel), maar e r i s gebruik gemaakt van de nieuwe editie 
door Russell en Wilson (1981). 21 

Het eerste tractaat van Menandros 
Dit werk, dat dr ie boeken t e l t , begint met een korte algemene in
leiding in de epideiktische l i t te ra tuur ; het doel is deze l i t t e ra tuur 
te karakteriseren en concrete aanwijzingen voor inventio, dispositio 
en elocutio te geven. Het is dus een leerboek, en dat is aan de 
stijl ook te merken (Soffel 1974, 98-100) . Na deze inleiding 
behandelt Menandros in het eers te boek regels voor het componeren 
van lofprijzingen van goden: 

εξ ων ηγούμεθα και ποιητάς χαΐ συγγραφέας χ α ί ρήτορας πάντας 
αν ύμνεΤν θεούς έντέχνως. 
(Menandros, 344, 6-7) 
Wij menen dat op grond hiervan allen, zowel d ichter s a l s proza
schrijvers a l s redenaars, volgens de regelen der kunst goden 
kunnen loven. 

Dus ook volgens Menandros hoort poëzie bij de epideiktische 
taaluitingen; soms geeft hU verschillen aan tussen gewoon proza en 

32 



THEORIE 

een redevoering of tussen proza en poëzie (bijvoorbeeld in RhG 332, 
2 -7 ; 333, 30 - 334, 5; 340, 24-30) en ЬЦ ci teer t bij de voor
beelden vaak dichtregels . HIJ schrijft zt)n t r a c t a a t zeker ook voor 
d ichters in spe, wat trouwens gebruikelijk was: "What then was 
the primary objective of the study of Greek rhetor ic in l a t e r 
ant iquity? One answer is clearly skil l in l i t e r a r y composition ... " 
(Kennedy 1983, 52-53). 

Boek twee, dat begint bij RhG 344, 15, en het incomplete boek 
dr ie handelen over de lof van de landstreek en de lof van de 
polis, in deze volgorde: 

ούχ ώς άποτόμως τννος έγχωμ\άσαντος χώρα ν άνευ πόλεως, ά λ λ ' ε ν 
τοις τδν πόλεων έγχωμίοις και των περί χώρας επαίνων παραλαμ
βάναμε νων. 
(Menandros, 344, 10-14) 
niet omdat iemand ooit een streek afzonderlijk heeft geprezen 
zonder s tad, maar omdat in lof van steden ook lofprijzingen op 
hun te r r i tor ium worden opgenomen. 

In boek dr ie breekt het werk abrupt af, zodat niet met zekerheid 
te zeggen is of het nu een complete Techne i s geweest of een 
handboek van alleen de epideiktische l i t t e r a t u u r . In elk geval is de 
indeling van het werk gebaseerd op de verschillende voorwerpen 
van lof, niet op de verschillende soorten gelegenheden van een 
loftoespraak. 
Hoe moet men een landstreek ргЦгеп? 
Materiaal hiervoor kan men vinden op negen plaatsen, die weer in 
twee groepen ondergebracht zijn. Telkens dient men zich af te 
vragen welk nut en welk genot het betreffende element van de 
streek oplevert. De 'ligging' (thesis, θέσ\ς, Latijn: positió) van de 
streek vest igt de aandacht op de positie ten opzichte van land 
(binnenland, dicht bU zee, aan zee), van zee (eiland, schiereiland) 
en van lucht (geografische positie ten opzichte van Attika, het 
centrum van de wereld, en klimaat). De 'natuurlijke gesteldheid' 
Cphysis, φύσις, Latijn: naturai) van de streek vest igt de aandacht op 
de eigenschappen bergachtig of vlak, droog en dor of vet en nat, 
vruchtbaar met veel vegetatie of onvruchtbaar met weinig vegeta
tie. (RhG 344, 15 - 345, 9). Hierna volgen voorbeelden van a l le 
negen topoi. BIJ die voorbeelden is een analogie van landstreek en 
mens: 

ετι τοίνυν ei μέν ορεινή εχη, δτχ άνδρχ έρρωμένφ εοχχε νεύροχς δχ-
εχλημμένψ· 
(Menandros, 345, 31-32; vergelijk 356, 24-28) 
Een bergachtige s treek is a l s een s terke man ЬЦ wie de sp ier
bundels goed te zien zijn. 
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Hoe moet men een stad ргЦгеп? 

Οι τοίνυν περί τάς πόλε\ς επαχνοι μχκτοί είσχν από κεφαλαίων 
τον περί χώρας εΐρημένων xa i τΩν περί ανθρώπους. 
(Menandros, 346, 26-29) 
Stedenlof is een mengsel van de hoofdpunten die zojuist in het 
kader van de lof van een landstreek besproken zijn en de punten 
die horen bij het prijzen van mensen. 

Menandros maakt een hoofdindeling van de topoi in vieren: ligging, 
oorsprong, bekwaamheden, daden. De eers te groep hoorde ЬЦ de lof 
van een landstreek, de dr ie andere groepen bij personenlof. Bij elk 
onderdeeltje geeft de auteur voorbeelden of ci taten. 
LIGGING 
Blijkens het vervolg omvat 'ligging' hier ook datgene wat bij de 
behandeling van de lof van een landstreek afzonderlijk 'natuurlijke 
gesteldheid' genoemd werd. ВЦ al het materiaal van deze groep 
vindplaatsen moet men weer kijken naar nut en naar genot. 
1. Posit ie ten opzichte van de lucht: klimaat, seizoenen en land

bouwproducten. Als over het klimaat niets loffelljks t e v e r t e l 
len is, kan men altijd nog zeggen dat de stedelingen, net a l s 
in het Askrè van Hesiodos, wel echt filosofische volhouders 
moeten zijn <RhG 347, 23-30) . 

2. Positie ten opzichte van de zee. 
3. Posit ie ten opzichte van land. 
4. Positie ten opzichte van het eigen te r r i tor ium: geografische 

positie hierin, ligging in een vlakte of op heuvels, (warme) 
bronnen, rivieren, meren. 

5. Positie ten opzichte van aangrenzende landstreken en buur 
steden: geografische positie, vergelijking in groot te , in roem en 
in ouderdom. 
Nu res t de natuurlijke gesteldheid van de p laa t s zelf van de 
centrale nederzett ing. 

6. Op een berg gelegen: voordelen zijn veiligheid en zuivere lucht, 
nadelen plaatsgebrek en het weer (extreme koude, mist) . 

7. In een vlakte gelegen: voordelen zijn zichtbaarheid, ruimte en 
regelmaat, geschiktheid voor landbouw; nadelen de onveiligheid 
(de bewoners moeten dapper zijn) en eventueel ook hier weer 
het weer (extreme h i t t e , droogte). Als de s tad tegen een 
gebergte aan l ig t in een vlakte, kan men lovend zeggen dat zij 
meer steden in één lijkt. 

8. Aanwezigheid van havens: in de s tad of daarbuiten, natuurlijk 
of aangelegd, aanta l , kwaliteiten a l s haven.22 

9. Aanwezigheid van een baai: groot te , schoonheid, regelmaat, 
bezit van (veel) goede havens. 

10. Aanwezigheid van een akropolis: midden in de s tad of aan de 
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rand, veiligheidsaspecten. Men moet pogen aan te tonen d a t de 
voordelen van een bepaalde akropolis ruimschoots opwegen 
tegen de eventuele nadelen <RhG 352, 30 - 353, 3; vergelijk 
Aphthonios' ekphrasis over de akropolis in RhG 2, 47-49) . 

OORSPRONG 
Nu komt Menandros op het terre in van de lof van personen: de 
polis a l s gemeenschap van burgers . ВЦ 'oorsprong' (genos, γένος, 
Latijn: genus), ongeveer de voorgeschiedenis en het onts taan van de 
s tad, onderscheidt Menandros vijf onderdelen, die elk stof kunnen 
bieden om een s tad te prijzen. 
1. St ichter(s) : goden, heroën of mensen (een generaal en een 

koning bieden altijd mogelijkheden; privé personen s lechts indien 
beroemd); een lofzang op de s t i ch te r s t r a a l t af op de s t ad . 

2. Eerste bewoners: men moet duidelijk maken dat het volk 
waartoe zij behoorden, zeer oud of zeer koninklijk of zeer wijs 
of ie ts dergelijks is (in geval van barbaren) of dat het een 
van de dr ie edelste Griekse stammen (Doriërs, Aiol iërs , 
loniërs) is : ook de eers te bewoners bezaten dan de prijzens
waardige eigenschappen van de betreffende stam. 

3. Ouderdom van de s tad: bij elke leeftijd is passende lof te 
bedenken: zeer oud is eerbiedwaardig, heel jong is f r i s . 

4. Veranderingen: of de stad nu dochters tad is , of r e su l t aa t van 
synoikisme, van to ta le verhuizing, of gegroeid van gehucht to t 
s tad of to taa l nieuw, altijd biedt deze topos wel stof voor 
lof. De s tad kan ook verschillende namen gehad hebben, maar 
een dergelijke soor t verandering geeft alleen aanleiding t o t lof 
a l s men de mensen of goden prijst naar wie de s tad genoemd 
was of werd.23 

5. Ontstaansoorzaak: zij kan in verband s taan met goden, helden 
of mensen, met vreugde of leed, en met rechtvaardigheid, eer, 
nut of noodzaak. Voor een redenaar i s deze topos altijd 
absoluut noodzakelijk bij stedenlof (RhG 359, 7 -8) . 

BEKWAAMHEDEN 
Hier begint het derde boek van het eers te t r a c t aa t . Het begrip 
epitèdeusis (meervoud epitèdeuseis, έπχτηδεύσεχς, Latijn: facilitates) 
in de loftheorie is moeilijk precies kort t e omschrijven. Men moet 
denken aan menselijke activiteiten die te maken hebben met het 
politieke systeem, met kunsten en wetenschappen en met andere 
capaciteiten van individuen (het intellectuele profiel van de s t e d e 
ling), zodat bekwaamheden, beroepen, ambachten, verworvenheden, 
bezigheden en leefwijze hiertoe behoren. In de lof van personen 
corresponderen hiermee groei en opvoeding. Ook hier onderscheidt 
Menandros vijf onderdelen. 

1. Staats inr icht ing. 
2. Wetenschappen. 
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3. Kunst: vrije kunsten (beeldhouwkunst, schilderkunst, genees
kunst etc.) en ambachten (zoals goud- en bronssmeedkunst, 
t immerkunst); de mate waarin deze kunsten beoefend worden en 
de precisie ЬЦ de uitvoering van de kunsten vormen de punten 
van lof. 

4. Capaciteiten: bijvoorbeeld athletiek en rhetor ika (beide zijn 
passende tijdspasseringen voor een lid van de bezittende klasse 
(Ste . Croix 1981, 115); vergelijk voor wat betreft de athletiek 
de onderwerpen van Pindaros ' oden). 

5. Activiteiten: leefwijze, opvoeding (hieraan kan men aflezen of 
een s t a d op harmonische wUze bestuurd wordt) . 

DADEN 
Daden (.praxeis, πράξεις, Latijn: facta) worden, zoals gebruikelijk, 
gegroepeerd a l s manifestaties van de vier deugden rechtvaardigheid, 
matigheid, wijsheid en s t e r k t e . Zowel individuen a l s steden (groepen 
individuen) kunnen immers deugdzaam zijn (vergelijk Plato, Pol. 
368c; Aris tote les , Rhet. 1, 5-6 = 1360b - 1361a). Onder d i t punt 
wordt het ethische profiel van de stedelingen geschetst . 

1. Rechtvaardigheid: tegenover de goden heet zU vroomheid 
(godgeliefd en in woord en daad godlievend zijn), en zU kan 
bijvoorbeeld blijken uit festivals en tempels; tegenover mensen, 
medeburgers zowel a l s vreemdelingen, blijkt zU uit omgang, 
gewoonten en wetten; tegenover de doden blijkt zU uit de zorg 
die besteed wordt aan begrafenissen en aan de graven. 

2. Matigheid: opvoeding, huwelijksgebruiken, openbare orde (met 
"speciale" aandacht voor de positie van de vrouw); in het 
privéleven de mate van ontbreken van echtbreuk en ander af
keurenswaardig gedrag (RhG 363, 30 - 364, 9). 

3. Wijsheid: wetten en gebruiken (speciaal het erfrecht) , aantal 
beroemde beoefenaars van wetenschappen (redenaars, sofisten 
en wiskundigen worden vermeld). 

4. S terkte : moed in oorlogstijd, in vredestijd het gedrag ЬЦ a a r d 
bevingen, watersnood en dergelijke rampen. 

Een apar te topos in verband met 'daden' is, volgens sommige a u 
teurs , die van 'eer': lof kan worden ontleend aan eerbewijzen die 
koningen, heersers of beroemde personen aan een s tad verleend 
hebben; volgens Menandros i s dit echter niet zozeer een topos a l s 
wel een soor t van argument (argument op grond van autor i te i t ) .24 

Tens lot te merkt Menandros op, dat je ook een deel van een s t a d 
t o t onderwerp van een lofrede kunt maken, en dat een lofrede bij 
een speciale gelegenheid a l s een festival of een sportdag speciale 
eisen s t e l t (RhG 365, 18-32). Voor deze l a a t s t e soort toespraken 
geeft hij nog enkele aanwijzingen, hoewel dat eigenlijk buiten het 
bestek van zijn eigen voornemen l igt : hij zou zich richten op het 
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voorwerp van lof, niet op de gelegenheid. Dan eindigt het werk a b 
rupt. 

Het tweede tractaat van Menandros 
Het tweede t r a c t a a t op Menandros' naam is anders opgezet: de 
auteur geeft aanwijzingen voor het componeren van vijftien versch i l 
lende soorten officiële redevoeringen <blj vijftien verschillende 
speciale gelegenheden) en voor het houden van informele speeches in 
het algemeen. In sommige soorten hiervan kan stedenlof ingebed 
zUn: in de keizerlijke rede, de aankomstspeech en de ambassadeurs -
speech waarin om hulp voor de s tad gevraagd wordt; in de invi ta-
tiespeech voor een festival en de afscheidsspeech (en desgewenst 
zelfs in een huwelijksspeech). Deze opzet van het werk brengt 
natuurlijk, bijvoorbeeld wat de stedenlof betref t , herhalingen met 
zich mee. Ik selecteer daarom enkele relevante passages. 
De keizerlijke rede 

Hoe belangrijk de keizerlijke rede ibasilikos logos, βασχλχχος λόγος: 
redevoering gericht t o t de keizer bij gelegenheid van een bezoek 
van hem aan een s t a d ) in de oudheid geweest is, heeft Millar laten 
zien (Millar 1977, 28-40). Menandros behandelt deze dan ook zeer 
gedetail leerd: RhG 368-377. In de proloog past amplificatie via de 
onvermogen-topos, die trouwens in al le epideiktische toespraken in 
een verheven stijl past (RhG 3, 368, 21 - 369, 13). Na de lof van 
de geboortestad of geboortestreek van de keizer volgt een beschri j
ving van zijn dappere daden in oorlogen. 

ένταΟθα καιρόν εξεχς χαί άνεΐναχ κατά μέσον τον λόγον (καί γαρ 
τοΒτο παρεχλήφαμεν παρά τδν νεωτέρων καχνοτομηθέν) καί φωνήν 
καβάπερ έν δράματχ η χώρςι η ποταμφ περχτχθέναχ· 
(Menandros, 374, 6-9) 

Dan zul je een goede gelegenheid hebben om te ontspannen mid
den in je speech (want deze vernieuwing hebben we geleerd van 
de jongere schrijvers) en een stem te geven aan een landstreek of 
aan een rivier, zoals in een toneelstuk. 

Hierbij voegt Menandros twee voorbeelden, beide van rivieren: de 
Skamandros, uit Horneros, en de Donau, anoniem. Met de jongere 
schrijvers zijn auteurs bedoeld die niet t o t Menandros' klassieke 
modellen behoren (Russell&Wilson 1981, 278 comra. ad locuni). Over 
dat 'een stem geven' komt hij in RhG 381 nogmaals te spreken: in 
de epiloog van een aankomstspeech voor een gouverneur die de s t a d 
bezoekt kan men de stedelingen de gouverneur zo laten begroeten: 

εχ δέ δυνατόν ¡"¡ν καί ταχς πόλεσχν άφεΤναχ φωνήν καχ σχήματα 
λαβείν γυναχκΰν ώσπερ εν δράμασχ, εχπον α ν ... 
(Menandros, 381, 13-15) 
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En a l s het mogelijk was dat ook steden konden spreken en de 
gedaante van vrouwen konden aannemen, zoals in toneelstukken, 
dan zouden zij gezegd hebben: ... 

Ook andere auteurs brengen personificatie en toneelstukken met 
elkaar in verband: Rutilius Lupus, een rhe to r uit het begin van de 
eers te eeuw n.Chr., schrijft over prosopopoüa: "Toneeldichters 
hebben deze figuur vaak gebruikt in prologen" (hoc genere usi sunt 
poetae, qui fabulas scripserunt, in prologis: RhLM 15, 10-11), en 
hij geeft bij zijn voorbeelden een ci taat van Gharisius waarin deze 
de s t aa t ten tonele voert . Een zelfde opmerking vinden we zes 
eeuwen la te r weer bij Is idorus van Sevilla: "Zo voeren wij ook 
bergen en rivieren of bomen sprekend op, waarbU we dus een ding, 
dat van nature niet kan spreken, to t persoon maken. In t ragedies 
is di t gebruikelijk, en het wordt ook in redevoeringen zeer vaak 
gevonden." (Sic et montes et f lumina vel a rbores loquentes induci-
mus, personam inponentes rei quae non habet naturam loquendi; 
quod et t ragoedis usitatum et in orationibus frequentissime inveni-
tu r : Is idorus , Etym. 2, 13; vergelijk Etym. 2, 21 , 45).25 
De aankomsttoespraak 

Wie zelf een aankomstspeech (epibatèrios logos, επχβατήρχος λόγος) 
houdt in zijn eigen geboortestad, benadrukke ztjn verlangen naar 
deze thuiskomst en hale zijn materiaal uit zijn welgezindheid jegens 
de s tad, uit haar schoonheid en uit de tUd der vaderen. Onderdelen 
van een dergelijke rede zijn (RhG 382-386): 
1. proloog: gebaseerd op vreugde de eigen s t a d weer te zien; 

hieraan gekoppeld wordt een amplificatie van de vroegere 
gevoelens van t r e u r n i s en heimwee tijdens de uitstedigheid; 

2. lof van de s t i c h t e r ( s ) ; 
3. natuurlijke gesteldheid en ligging van het te r r i tor ium van de 

s t a d (land, zee, lucht, en vegetatie), met telkens een vei— 
geiyking met een andere landstreek (ЬЦ het klimaat moet je 
Athene of Ionie nemen); 

4. ligging van de s t a d in haar ommelanden (dit kan ook samen 
met het vorige punt behandeld worden: RhG 3, 384, 2-14); 

5. voeding (indien mogelijk): hiermee is bedoeld een eventueel 
speciaal met de s t a d verbonden gewas; 26 

6. bekwaamheden, bijvoorbeeld gewoonten (houding en voortref
felijkheid van geest): zij zijn een aanwijzing voor het karakter 
en de leefwijze van de stedelingen, los van competitieve daden 
(RhG 384, 20-21); 

7. daden: gegroepeerd a l s manifestaties van de vier deugden, met 
telkens een vergelijking met een andere s tad, en met een a lge
mene vergelijking op a l le punten t o t s lot ; 

8. epiloog: beschrijving van de s tad in al haar aspecten, zoals 
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stoa ' s , tempels, havens, voorspoed, rijkdom, import, paarden
races, festivals, baden, aquaducten, parken, omgeving (RhG 
386, 21-29). 

Ook bij de informele toespraken behandelt Menandros deze soor t 
speech (RhG 391, 29 - 392, 28 en 394, 13-30); opmerkelijk zijn 
daar de adviezen om de grond te kussen en de toespraak te kruiden 
met citaten uit d ichters . 

Op deze zelfde manier houdt men een gewone toespraak t o t zijn 
vaderstad. In zo'n geval kan men de punten 'vroeger heimwee' en 
'huidige vreugde bij het weerzien' weglaten (RhG 385, 1-8; 387, 
3-4). Hier geeft Menandros een gedeeltelijk uitgewerkt voorbeeld, 
met variat ie van de volgorde van de onderdelen, van een lof van 
Troje: lof van de streek (natuurlijke gesteldheid en ligging, met 
his tor i sch materiaal), oorsprong en s t i c h t e r s , ligging van de s t a d 
etc. (RhG 387, 5 - 388, 15). 
De ambassadeursrede 

Wanneer een ambassadeur van een s tad in moeilijkheden de keizer 
bidt de s tad te helpen ipresbeutikos logos, πρεσβευτικός λόγος), 
moet hij het contras t vroeger-nu gebruiken: 

èv 5ê ταύτη δύο τόπους έργάσπ, ενα μέν τον από τ^ς τοΰ εναντίου 
αυξήσεως, ο ί ο ν îjv ποτέ το "Ιλχον πόλχς λαμπρά και ονομαστότατη 
τΩν ύφ'ηλιον πασΩν ... εχτα τον έκ διατυπώσεως, έν φ καί δ ι α 
σκευάσεις τήν παροΰσαν τύχην. 
(Menandros, 423, 15-20) 
Twee topoi moet je benutten: de ene gebaseerd op amplificatie 
van het tegendeel, bijvoorbeeld 'Eens was Ilion een schit terende 
s tad, de beroemdste van al le steden onder de zon ... ', de andere 
gebaseerd op een levendige beschrijving van het huidige ongeluk 
van de s tad . 

De invitatietoespraak 
Wanneer een keizer of gouverneur (in een klètikos logos, κλητικός 
λόγος) uitgenodigd wordt om een festival in de s tad t e bezoeken, 
dan hoort in die speech ook een lofprijzing van de s tad (RhG 424, 
15-17); wanneer hij om andere redenen uitgenodigd is, moet de 
stedenlof gebaseerd zijn op de daden en de waardigheid en de even
tuele t r a d i t i e s van de s tad, niet op de ligging of de kl imatologi
sche gesteldheid (RhG 426, 7-15). Indien het zijn eers te bezoek 
betreft , moet men streek en s tad kort beschrijven, de l i t t e r a i r e 
kwaliteiten van de stedelingen benadrukken, een vergelijking trekken 
met Athene, Rome of een andere beroemde s tad (RhG 426, 18 -
427, 2), en, in de epiloog, vertellen hoe mooi de s tad is die hem 
wacht en welk een fraaie bezienswaardigheden zij bezit (RhG 427, 
13-16). Indien het een hernieuwde kennismaking betref t , moet men 
kennis van het aantrekkelijke van de s t a d bij hem aanwezig ver-
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onderstel len maar het wel even aanstippen, en de gelegenheid 
aangrijpen zo mogelijk i e t s groots uit de geschiedenis van de s t a d 
te vertel len <RhG 429, 3-4); verderop komen in elk geval de l i g
ging van streek en s tad en de schoonheid van de s tad aan de orde. 
De afscheidsrede 
Een afscheidstoespraak gericht to t een s t a d Isyntaktikos logos, 
συνταχτχχος λόγος), is natuurlijk juis t doordrenkt van vertoon van 
smar t . Lof kan men haar toezwaaien op grond van haar his tor ie, 
klimaat, schoonheid (s toa 's , havens, akropolis, tempels, beelden), 
haar festivals, feestdagen, musea, t h e a t e r s en wedstrijden, haar 
bewoners (bijvoorbeeld pr ies ter s ) en het karakter van haar mannen 
(beschaafd, gastvrij) (RhG 431, 2-13). Wie zijn eigen geboortestad 
verlaat, moet zijn rede opsieren met beelden, his tor ische voorbeel
den, vergelijkingen en met enkele beschrijvingen in zijn stedenlof 
(RhG 433, 13-16)27, en dient ook, zU het op de tweede p laat s , de 
s tad van zijn bestemming te prijzen (RhG 432, 2-8; 433, 19-23). 

De twee t r a c t a t e n die op naam van Menandros overgeleverd zijn, 
vertonen inderdaad a l ler le i verschillen. Zo is de opzet verschillend: 
enerzijds het voorwerp van lof a l s basis, anderzijds bepaalde typen 
toespraak ЬЦ concrete gelegenheden a l s basis . Dit heeft conse
quenties voor het aanta l , de soort en de volgorde van de topoi van 
stedenlof. Bovendien zijn er verschillen in deta i l s van de inhoud, in 
taalgebruik en in de technische terminologie (Russell&Wilson 1981 
xxxvii-xxxviii). Deze terminologische verschillen, vooral dat tussen 
epitèdeusis en epitèdeuma, zi)n door Talamanca uitvoerig bestudeerd 
(Talamanca 1971, 522-530, speciaal voetnoot 106 [= 523-529] ; de 
implicaties voor zijn onderzoek naar de neerslag van de juridische 
ontwikkelingen schets t hij in 540-550) . 

Vier dingen met betrekking tot deze werken verdienen speciale 
aandacht. Ten eers te is duidelijk dat ook d ichters horen to t de 
doelgroep van de auteur of auteurs; er wordt ook veel poëzie 
geciteerd, en men krijgt het advies om zelf citaten van d ich ters 
door zijn werk te vlechten. Poëzie hoort hier echt to t het terre in 
van de rhetor ika. 

Ten tweede: de polis wordt vooral gezien a l s gemeenschap van 
burgers : de fopoi' zijn die van personenlof, aangevuld met een groep 
topoi van de lof van een landstreek. Het gebruik van analogieën 
tussen streek en menselijk lichaam en tussen polis en persoon (ook 
bij Quintilianus al te vinden) hangt hiermee samen, evenals het 
advies om de s tad "een stem te geven". Bovendien is een gevolg 
daarvan, dat sprekers en schrijvers zich soms genoodzaakt voelen 
ook ie ts te zeggen over de uitoefening van ambachten en over de 
dagelijkse bezigheden van de mensen in een s tad , hoewel prijzende 
vermelding hiervan tegen de maatschappelijke vooroordelen uit de 
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oudheid in gaat : de tendens in de praktijk is namelijk, dat men de 
s tad niet voors te l t "a l s Schauplatz der zahlreichen Aktivitäten der 
Bürger." (Classen 1986, 12); "Das Treiben der Händler, das Ge
schick der Handwerker, se lbs t das Wirken der Lehrer gehört in 
einen sozialen Bereich, über den die antiken Autoren nicht sprechen, 
wenn sie die Großart igkeit einer S tad t rühmen. Anders i s t es 
natürlich, wenn über das Leben in der S tad t geklagt wird ." 
(Classen 1986, 15). Volgens Classen is het vooral aan sys teem-
dwang te danken dat ons hier en daar toch nog een kleine blik 
wordt gegund op het dagelijks leven in de s t ad . НіегЬЦ moet men 
enerzijds wel bedenken, dat het nagenoeg ontbreken van d i t ondei— 
werp in een beschrijving veel merkwaardiger is dan het ontbreken 
in een lofrede of lofdicht, maar anderzijds ook dat de grens tussen 
loven en beschrijven vaag is en dat in een lofrede ook gewoon b e 
schrijvingen voorkomen (bijvoorbeeld van het landschap, van de zee; 
zie het Griekse woord voor beschrijving, ekphrasis, en verwanten in 
het tweede t r a c t a a t van Menandros: RhG 383, 11; 14; 17). 

Ten derde: de twee t r a c t a t e n samen bieden een zo uitputtende 
behandeling van stedenlof, dat het systeem volledig is : er kan 
niets lovends over enige s tad geschreven worden of het past in het 
systeem of het is zelfs in het systeem voorzien. Dit betekent, dat 
je uit een topische analyse van een stededicht alleen zeker niet 
mag concluderen dat de dichter ooit Menandros heeft bestudeerd, 
of juis t niet Menandros maar een helaas verloren gegaan t r a c t a a t . 

Tenslotte is opmerkenswaardig, dat blijkens het eers te t r a c t a a t 
lof van stedelijke bouwwerken en gebouwen niet t o t het b a s i s 
repertoire van stedenlof behoort: s lechts tempels en graven worden 
direct genoemd, a l s uitingen van rechtvaardigheid ten opzichte van 
goden en overledenen; indirect kunnen havenfaciliteiten en defensieve 
bouwwerken a l s vermeld beschouwd worden (ook Quintilianus noemde 
a l s voorbeelden s lechts tempels en stadsmuren: Quint. Ins t . 3, 7, 
27). Blijkbaar is het al dan niet t e r sprake brengen van dit aspect 
van een s t a d afhankelijk van de gelegenheid, van de soor t rede en 
van het bedoelde publiek: volgens het tweede t r a c t a a t past lof van 
/ie fraaie bouwwerken wél in bepaalde aankomsttoespraken, in af-
scheidsspeeches to t stedelingen en in een invitatierede to t iemand 
die nog nooit de s tad heeft bezocht. Talamanca is met zo'n verkla
ring niet helemaal tevreden: "Anche se, indubbiamente, ciò dipende 
dal la diversa funzione che qui assume l'elogio della c i t t à , appare 
qui egualmente una certa indipendenza fra i vari t ipi di λόγοχ έ π \ -
δειχτχκοί nell 'ambito dello s tesso εποανος in quanti individuato dal l ' 
oggetto del medesimo." (Talamanca 1971, 519 voetnoot 99). HU o p 
pert de mogelijkheid van onderlinge onafhankelijkheid van deze 
soorten toespraken en onderstreept " la scarsa organizzazione della 
mater ia" in de t r a c t a t e n (Talamanca 1971, 519-520, voetnoot 99). 
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De twee t r ac t a t en zijn doorlopend tot in de renaissance redelijk 
goed bekend gebleven. Weliswaar vinden we in de la tere oudheid 
geen verwijzingen naar deze werken, weliswaar i s het onmogelijk 
directe invloed op de praktijk van stedenlof in de la te re oudheid 
aan te wijzen en weliswaar zijn de werken zelf in de Latijnse 
middeleeuwen spoorloos, maar in de Byzantijnse wereld zijn ze 
populair geweest: ze worden geciteerd, geëxcerpeerd en er wordt 
naar verwezen; Menandros geldt a l s autor i te i t op het gebied van de 
epideiktiek; er zijn manuscripten overgeleverd uit de 10e , 12e , 13 e , 
14 e 15 e en 16 e eeuw Œussell&Wilson 1981 x l -x l iv) . In 1508 
verscheen de editio princeps (in Rhetores Graeci, Aldus Manutius, 
Venetië 1508); in de jaren vijftig van de zestiende eeuw zijn zelfs 
van beide t r ac ta ten vertalingen in het I ta l iaans verschenen (Venetië 
1558, Padua 1553). Menandros is , hierom en vanwege de volledig
heid, dan ook gebruikt door velen die lof van een bepaalde s tad of 
stedenlof van een bepaalde periode to t hun studieobject gemaakt 
hebben: door Gernentz (Laudes Romaè), Kienzle (Der Lobpreis von 
Städten und Ländern in der älteren griechischen Dichtung), Fenster 
(Laudes Constantinopolitanaë) en Giegler (Das Genos der Laudes 
Urbium im lateinischen Mit telai ter). 2 β 

Pseudo-Dionysios 
Resten van een t r a c t a a t over epideiktische toespraken uit dezelfde 
tijd a l s het werk van Menandros bevatten voorschriften voor zeven 
typen rede, op dezelfde manier georganiseerd a l s het tweede 
t r a c t a a t van Menandros. Het werk i s tussen de opuscula van 
Dionysios van Halikarnassos te vinden; een vertal ing in het Engels 
kan men vinden in een appendix in Russell&Wilson 1981. 

De panegyricus is de eerste soort toespraak van de zeven; het 
tweede onderdeel van zo'n rede is de lof van de s tad waar het 
festival p laatsv indt . Hierin komen aan bod: ligging, oorsprong en 
s t ichter , daden, afmeting, schoonheid, invloed, schitterende dingen 
a l s tempels, wijgeschenken in tempels en feesten, aanwezige rivieren 
en mythen met betrekking to t de s tad (Opuse. 2, 257). Een wel-
komstspeech voor een gouverneur kan lof van de verwelkomende 
s t a d bevatten; de onderdelen daarvan zijn dan: oorsprong, macht op 
bas i s van inkomsten, cultuur van de burgers , te r r i tor ium dat de 
inkomsten verschaft, s t ichter , mythen, grootheid en schoonheid, 
ligging, eerbewijzen van keizers, daden uit verleden en heden, en 
eerbewijzen van de s t a d aan vroegere vorsten (.Opuse. 2, 275-276). 
Een epitaaf is, a l s lofrede op overledenen, gebaseerd op dezelfde 
topoi a l s een encomium: hun land (groot, beroemd, oud; mythen, 
goddelijke s t i c h t e r ) , familie, natuur, opvoeding en daden (Opuse. 2, 
278-279). Zelfs in een aansporing to t a thleten heeft stedelof een 
p l a a t s (Opuse. 2, 289). 
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Ook hier variëren aantal , soor t en volgorde van de topoi met het 
type toespraak; bovendien zijn er, zelfs waar het gaat om hetzelfde 
type toespraak in dezelfde s i tuat ie , flinke verschillen tussen di t 
t r ac taa t en het tweede werk van Menandros. 

Emporius 
Van het werk van deze rhetor uit de vijfde of zesde eeuw n.Chr. 
zijn alleen enkele brokstukken overgeleverd, waaronder een hoofd
stuk Praeceptum Demonstrativae Materiae. Drie korte citaten mogen 
volstaan, een over personenlof, een over stedenlof en een over het 
beoogde publiek. 

Laudatur autem aliquis aut reprehenditur ex h is quae sunt ante 
ipsum, quae in ipso quaeque post ipsum. Ante ipsum, ut genus et 
pa t r ia et parentes et propinqui; in ipso, ut nomen, ut educatio, 
ut ins t i tut io , ut corporis species, ut ordo factorum; post eum, ut 
ipse exitus vitae, ut existimatio mortuum consecuta. 
(Emporius, RhLM 567, 25-29) 
Iemand wordt geprezen of gelaakt op grond van zaken vóór hem, 
zaken in hem en zaken na hem. Vóór hem zijn bijvoorbeeld zijn 
afstamming, vaderland, ouders en verwanten; in hem bijvoorbeeld 
zijn naam, opvoeding, genoten onderr icht , uiterlijk, de rU van zijn 
daden; na hem zijn levenseinde zelf en zijn reputat ie na zijn dood. 

Tot RhLM 569, 24 volgt van al deze punten een uitwerking met 
voorbeelden. 

Demonstrationes vero urbium locorumque iam non demonstrationes, 
sed topographiae a plurimis exist imantur. 
(Emporius, RhLM 569, 25-26) 
Maar lofprijzingen van steden en gebieden worden door zeer velen 
niet meer beschouwd a l s lofprijzingen maar a l s p laatsbeschr i j 
vingen. 

Waarom dat zo is , wordt door Emporius niet uitgelegd; ook lof
prijzingen van de filosofie, het huwelijk en de vriendschap worden 
uit het domein van de demonstrative materia verbannen. In een 
rechtszaal komt s lechts lof van personen van pas; de r e s t is hoog
s tens tijdens de schoolopleiding nut t ig , a l s passende oefening in een 
lossere, bij een rechtszaak niet passende stijl . Want Emporius' werk 
is serieus werk: 

In fontes vero et germina et flumina et a rbores et armenta 
dicere iucunda quidem, sed parum ampia materia es t et a foro, 
cui praeparamur, aliena. 
(Emporius, RhLM 570, 1-3) 
Maar een toespraak houden over bronnen en over fruit en 
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rivieren en bomen en trekdieren is wel leuk, maar de stof is te 
weinig omvattend en hoor t niet thuis in de rechtszaal , waarop 
wJJ ons toch voorbereiden. 

De Excerpta Rhetorics 
Het manuscript van dit excerpt, cod. Parisinus п. 7530, s tamt uit 
de a c h t s t e eeuw, maar het materiaal is, zoals te verwachten is en 
zoals zal blijken, veel ouder. Stedenlof krUgt een apar te paragraaf: 

De Laudibus Urbium. 
Urbium laudem primum conditoris d ignitas ornat idque aut ad 
homines in lus t res pert inet aut etiam ad deos, ut Athenas a 
Minerva dicitur const i tu tes : et ne fabulosa potius quam vera 
videantur. Secundus es t de specie moenium locus et s i tus , qui aut 
te r renus est aut marit imus et in monte vel in plano; t e r t i u s de 
fecunditate agrorum, l a r g i t a t e fontium, moribus incolarum; tum 
de his ornamentis, quae postea accesserint, aut felicitate, si re s 
sponte or tae s int et prolatae, aut v i r tute et armis et bello 
propagatae. Laudamus etiam illud, si ea civitas habuerit plurimos 
nobiles viros, quorum gloria lucem praebeat universis. Solemus 
et a finitimis civi tat ibus laudem mutuari, si aut maiores sumus, 
ut a l ios protegamus, aut si minores, ut luce finitimae luminemur. 
In his quoque faciemus breviter comparationem. 
(RhLM 587, 19-30)29 

Over de lof van steden 
Stedenlof wordt in de eers te p laats opgesierd door de waardig
heid van de s t i c h t e r (di t kunnen ofwel beroemde mensen zijn of 
zelfs goden: men zegt dat Athene door Minerva gest icht is); 
maar het gevaar hierbij is natuurlijk dat het allemaal eerder 
fabelachtig klinkt dan waar. De tweede topos i s die over de 
aanblik van de s tadsmuren en van de ligging, die of in het 
binnenland of aan zee i s en in bergachtig gebied of in de vlakte. 
De derde is de topos van de vruchtbaarheid van de akkers, de 
overvloed aan bronnen, de zeden der bewoners. Dan over die 
sierlijke zaken die l a te r erbij gekomen zijn, ofwel door geluk (a l s 
de rijkdom vanzelf onts taan en gegroeid is) ofwel door dapper
heid (a l s zU door wapens en oorlog voortgebracht is) . Ook dit 
prijzen wij, a l s die s t a d zeer veel beroemde mannen heeft gehad 
wier roem allen glans kan verlenen. Wij zijn gewoon ook aan 
naburige steden lof t e ontlenen: a l s wij g r o t e r zijn, de lof dat 
wij de anderen beschermen of, a l s wij kleiner zijn, de lof dat wij 
door het l icht van onze buurstad verl icht worden. Ook hier 
zullen we kort een vergelijking trekken. 

Als topoi worden hier dus genoemd: s t i c h t e r ; muren en ligging; 
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natuurlijke gesteldheid, cultuur; l a t e r verworven sierlijke zaken; 
bekende personen; nabuursteden (met een vergelijking). De volgorde 
is chaotisch, hoewel het begin systeem heeft; de combinatie van 
agricultuur en cultuur is curieus. Interessant i s de terminologische 
overgang van urbs naar civitas. 

3.2. Schoolboeken 

Na de bespreking van het onderwerp stedenlof zoals d i t behandeld 
is in de handboeken en in de t r a c t a t e n over een afzonderlijk aspect 
van de rhetorika, ga ik nu vanuit ditzelfde oogpunt en met dezelf
de selectiekriteria de boeken met vooroefeningen en de daarop weer 
geschreven commentaren bespreken: de Progymnasmata van Theoon, 
van pseudo-Hermogenes, van Aphthonios (met de scholia) en van 
Nikolaos Sophistes. Het doel van de vooroefeningen was, de l e e r 
lingen leren hoe ze een eenvoudige bewijsvoering op moeten zetten. 
Zoals reeds i s opgemerkt, bestaan de eers te oefeningen veelal uit 
het componeren van een deel van een redevoering, bijvoorbeeld een 
laudatio (.encomium) of een descriptio (ekphrasis); ook het vertellen 
van een verhaal of een anekdote en het uitwerken van een vergelij
king horen t o t deze standaardoefeningen. Hierbij moet de leerling 
aandacht besteden aan inhoud, opbouw en stijl.30 

Afgezien van i l l u s t r a t i e s in de schoolboeken, zijn er veel vooi— 
beelden van zulke oefeningen overgeleverd, geschreven door docenten 
van het vak: vanaf Libanios in de vierde eeuw t o t Nikephoros 
Basilikes in de twaalfde (Kennedy 1983, 161 en 316). Ook in de 
letterkunde in engere zin blijkt de invloed van scholing in de 
rhetorika: "Lat in l i t e r a t u r e shows signs of progymnasmatic compo
sitional blocks a s ear ly as the Augustan age. The Heroides of 
Ovid are versified prosopopoeiae, and the Metamorphoses i s in a 
sense a s tr inging together of myths, prosopopoeiae, narrat ives , 
comparisons, and ekphraseis." (Kennedy 1983, 56). 

Theoon 
Van Theoons Progymnasmata zijn grote delen overgeleverd. Het 
werk moet gedateerd worden rond de eeuwwisseling van de eers te 
en tweede eeuw n. Chr., en is zo het oudste overgeleverde school
boek van rhetor ische oefeningen. In zijn inleiding verontschuldigt de 
auteur zich voor het opnemen van een hoofdstuk over het encomium: 

άλλ 'έπεΐ και τοις νεωτέροχς προβάλλεχν πολλάκχς εχώθαμεν 
έγκώμχα γράφεχν, δχά τοϋτο έν τοΤς προγυμνάσμασχν αυτό έταξα. 
(RhG 2, 61, 23-26) 
Maar omdat wij vaak gewoon zijn ook aan de jongeren opdracht 
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te geven encomia te schrijven, daarom heb ik di t genus in de 
vooroefeningen opgenomen. 

Hij definieert een encomium a l s een rede die de groot te zichtbaar 
maakt van de deugdzame daden en de andere voortreffelijkheden van 
een bepaalde persoon; zo'n rede over levende personen nu heet in 
eigenlijke zin een encomium, een over gestorven personen een 
epitaaf, en die over de goden een hymne; maar of je nu levenden of 
gestorvenen of helden of godheden looft, de methode is een en d e 
zelfde (RhG 2, 109, 20-26) . De bedoelde voortreffelijkheden laat 
Theoon uiteenvallen in dr ie groepen: externe, zoals edele afkomst, 
beroemde s tad , volk, s t aa t , prijzenswaardige ouders en andere 
verwanten, goede opvoeding, vrienden, roem, macht, rijkdom, kinder
zegen, goede dood; lichamelijke, zoals gezondheid, kracht, schoon
heid, scherp waarnemingsvermogen; geestelijke, zoals loffelijke s t r e 
vingen en idealen en de daarui t voortvloeiende daden (RhG 2, 110, 
2 -8) . 

Met betrekking to t eigennamen merkt Theoon op, dat het soms 
aardig is om op grond van namen en homonymie of van bijnamen 
iemand te prijzen: a l s het maar niet heel banaal of belachelijk 
wordt (RhG 2, 111, 3-6) . Vergelijkingen met beroemde personen en 
hun werken kunnen heel dienstig zijn; daaraan wordt dan ook een 
apar t hoofdstukje gewijd (RhG 2, 112, 19 - 115, 10; speciaal 113, 
2 -16) . Russell en Wilson vinden deze nadruk op vergelijkingen "an 
interest ing addit ion" (Russell&Wilson 1981 xxvi), maar we hebben 
die a l bij I sokra tes en in de Rhetorica ad Alexandrum gevonden. 

Een lofrede op levenloze dingen (Theoon noemt honing, deugd, 
gezondheid) moet op analoge wijze gecomponeerd worden: passende 
gedachten kan men halen uit de van toepassing zijnde, boven bij de 
lof vanpersonen genoemde, topoi (RhG 2, 112, 14-16). Onderwerp 
van de oefening ekphrasis kunnen zijn: personen, zaken, plaatsen en 
tijden; voorbeelden van plaatsen zijn weiden, stranden, steden, e i 
landen, een woestijn e tc . (RhG 2, 118, 8-9 ; 118, 18-20). 

Pseudo—Hermogenes 
Het tweede Progimnasma fa-boek, dat in veel manuscripten ten on
rechte aan Hermogenes toegeschreven wordt , is zeer k o r t . 3 1 Het 
werkje i s aan het einde van de vijfde eeuw door de grammaticus 
Priscianus in het Latijn vertaald, onder de t i t e l Praeexercitamina. 

Laus es t expositio bonorum, quae alicui accidunt personae vel 
communiter vel privatim: communiter, ut laus hominis, privatim, 
ut laus Socrat is . Laudamus tarnen etiam res , ut iustit iam, et 
muta animalia, ut equum, nec non etiam arbores et semina et 
montes et fluvios et similia. 
(Hermogenes, RhG 2, 11, 18-22; RhLM 556, 11-14) 
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Lof is de uiteenzetting van goede eigenschappen die personen 
bezitten, gemeenschappelijk dan wel individueel: gemeenschappelijk 
bijvoorbeeld in de lof van de mens, individueel in de lof van 
Socrates . Maar wij prijzen ook dingen, zoals rechtvaardigheid, en 
dieren, zoals een paard, en zelfs ook al bomen en (zaden en) 
bergen en rivieren (en dergelijke dingen).32 

De topoi van lof of laking zijn volgens di t werkje: volk, s tad, 
afstamming en eventuele wonderlijke gebeurtenissen in verband met 
de geboorte; voeding; opvoeding en groei; natuur, lichamelijke zowel 
a l s geestelijke; bekwaamheden en beroep (ЬЦ a l deze punten zijn de 
daden het belangrijkst); externe zaken; tijd van leven; manier van 
sterven; dingen na de dood, zoals eventuele HJkspelen, orakels met 
betrekking t o t de stoffelijke resten, of voortreffelijke kinderen. 
Overal waar dat goed uitkomt, moet je van vergelijkingen gebruik 
maken: zo wordt de lof het hoogst .33 De andere mogelijke onder
werpen van lof moeten op gelijke wijze aangepakt worden: dieren, 
activiteiten, bomen. 

Quin etiam urbium laudes ex huiuscemodi locis non diff iculter 
adquires: dices enim et de genere, quod indigenae, et de victu, 
quod a deis n u t r i t i , et de cruditione, quod a deis e rudi t i sunt. 
Tractes vero, quo modo de homine, quali s i t s t r u c t u r a , quibus 
professionibus s i t usa, quid gesser i t . 
(RhG 2, 13, 32 - 14, 6; RhLM 557, 15-18) 
J a zelfs stedenlof kun je op grond van deze gegevens heel 
gemakkelijk t e r hand nemen: want je zult over de afstamming 
zeggen dat de mensen autochthoon zijn, en over hun voeding dat 
zij door de goden gevoed worden, en over hun opvoeding dat de 
goden hen hebben opgevoed. En net a l s bij een mens moet je 
opsommen wat voor een s tad het i s <gua leefwijzen wat voor 
een qua bouw, welke bekwaamheden zij herbergt , wat ze allemaal 
volbracht heeft. 

In Priscianus' Latijnse vertaling ontbreekt een zinsnede voor Her-
mogenes' qua leefwffze. In het hoofdstukje over vergelijking komen 
steden even t e r sprake a l s mogelijk voorwerp van vergelijking 
(RhLM 557, 25). Ook plaatsen of gebieden kunnen onderwerp van 
beschrijving zijn, bijvoorbeeld een kust, een vlakte, bergen, steden 
(RhLM 558, 31-32); beschrijvingen komen overigens ook a l s onder
deel van andere oefeningen voor (RhLM 559, 3-8). Priscianus heeft 
ЬЦ prosopopoiia een verwijzing naar Cicero ingevoegd (RhLM 557, 
42 - 558, 2; vergelijk Hermogenes' tekst in RhG 2, 15, 9-10). 

Aphthonios 
De Progymnasmata van Aphthonios stammen uit de vierde of vijfde 
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eeuw n.Chr.. Hoofdpunten van een lofrede zUn: proloog, afstamming 
(volk, vaderstad, voorouders, ouders), groei (bekwaamheden, vaar
digheden, wetten waarmee de persoon opgevoed is) en daden (het 
belangrijkste punt: blijken van geestelijke en lichamelijke voortref fe
lijkheden en van de gunst van het lot) , vergelijking en epiloog (RhG 
2, 36, 9-19). Vergelijkingen trekken is passend bij al le dingen die 
men laakt of prijst: zowel bij personen a l s bij zaken, tijden en 
plaatsen, dieren en planten; een vergelijking maken is eigenlijk het 
componeren van een dubbel encomium (RhG 2, 42, 28 - 43, 1). Als 
i l l u s t r a t i e s geeft Aphthonios een lofrede op Thoukydides en een 
Lof der Wijsheid; ЬЦ het hoofdstukje over de ekphrasis is zijn 
i l l u s t r a t i e een beschrijving van de akropolis van Alexandrie. 

Dit schoolboek is een zeer groot succes geweest. In de Grieks 
sprekende wereld i s Aphthonios, samen met Hermogenes, duizend 
j a a r lang de autor i te i t op het gebied van het onderricht in de 
rhetor ika gebleven: hun boeken waren de belangrijkste schoolboeken, 
e r werden vele commentaren op geschreven. Rond 1475 zijn Aphtho
nios' Progymnasmata in F e r r a r a door Roelof Huusman uit Baflo 
(Rodolphus Agricola) in het Latyn vertaald: misschien wilde Agri
cola d i t werk in zijn onderwljswerkzaamheden gebruiken. Dit was 
het begin van een nieuwe zegetocht van Aphthonios, ditmaal in het 
humanistische onderwijs in West-Europa: uit de zestiende en zeven
tiende eeuw zijn meer dan honderd edit ies van verschillende LatUnse 
vertalingen van de Progymnasmata bekend. Erasmus heeft het werk 
zeker gekend. Het is dan ook een verleidelijke gedachte Erasmus' 
idee om een Lof der Zotheid te schrijven, op te vatten a l s vrucht 
van zijn kennis van Aphthonios' i l l u s t r a t i e ЬЦ het encomium, een 
Lof der Wijsheid; duidelijk is, dat Erasmus ЬЦ zijn lezers de 
regelen van de kunst van het loven bekend veronderste l t : "Genus, 
educationem et comités audis t i s . " , zegt de Zotheid alvorens zij aan 
het breed uiteenzetten van haar weldaden begint.34 

De Scholia op Aphthonios 
In a l ler le i vormen zijn er in de ByzantUnse tijd commentaren op de 
Progymnasmata van Aphthonios geschreven.3 5 Sommige van deze 
geschriften zijn zeer pedant en piet lut t ig . Zo schrijft een anonymus 
a l s verheldering bij 'afstamming': de vier onderdelen van het punt 
'afstamming' (volk en vaderstad, voorouders en ouders) heeft 
Aphthonios niet zo maar in willekeurige volgorde gezet, maar vo l 
gens de boom van Porphyrios: eers t komt het levenloze, dan het 
levende, en bij beide paren s t aa t datgene voorop wat er van nature 
het ee rs t is ; met het woord πατέρας (pateras) bedoelt Aphthonios 
niet " v a d e r s " , maar "vader en moeder", immers ieder heeft maar 
één vader; natuurlijk behoeven niet alle onderdelen van het punt 
afstamming bij al le te ргЦгеп personen toegepast te worden; a l s 
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iemands vaderstad op zichzelf niets vermeldenswaards heeft (ЬЦ 
komt bijvoorbeeld van Siphnos), zal men haar natuurlijk prijzen op 
grond van wat in de buurt l igt : dat ze dicht ЬЦ Attika l ig t en 
temidden van de Kykladen (RhGW 2, 43, 1-15). 

Van een ander niveau is de commentaar van Joannes Doxapatres, 
uit de elfde eeuw; hl) bevat veel materiaal uit inmiddels verloren 
gegane vroegere commentaren en scholia. Zijn werk is overigens niet 
onder de t i t e l Scholia bekend maar a l s Homiliai. Doxapatres geeft 
ЬЦ de hoofdpunten van het encomium telkens voorbeelden die ver
duidelijken hoe je te werk moet gaan a l s de lof niet een persoon 
geldt maar een zaak. 

ει Sè τόπον έγκωμχάζομεν, οίον πόλχν η λχμένα, εχ μέν πόλχς εχ'η, 
άπα μέν έθνους εγκωμχάσομεν το μέρος τΐ[ς yffe, έν φ έστχ, TÎjç 
Ευρώπης, τΐ{ς * Ασίας, τΐίς Λχβύης· άπα δέ πατρίδος τΐίς χώρας, από 
δέ προγόνων τον άρξαμένων μέν οχκίζεχν αυτήν, μή μέντοχ το 
έργον περανάντων, από δέ πατέρων, το τέλος έπχθέντων τφ εργφ. 
(RhGW 2, 428, 27-33) 

Als wij een p l a a t s aan het prijzen гЦп, bijvoorbeeld een s t a d of 
een haven, dan zullen we, in geval van een s tad, onder 'volk' het 
werelddeel prijzen waarin ze l ig t : Europa, Azië, Libye; onder 
'vaderstad' de streek, onder 'voorouders' de mensen die begonnen 
ztJn haar te s t ichten maar het werk niet hebben kunnen afmaken, 
en onder 'ouders' de mensen die het werk voltooid hebben. 

εχ μέντοχ τόπον έγκωμχάζομεν, οχον πόλχν η λχμένα, τότε πάλχν 
άντχ ανατροφές τον τόπον έροομεν, κ α θ ' δ ν έκτίσθη ή πόλχς, η ό 
λχμήν γέγονεν. καί εχ μέν ρςίδίως έκτίσθη, τοοτο θαυμάσομεν, εχ δέ 
δυσχερος καχ μετά δυσκολίας, καχ τοΰτο. 
(RhGW 2, 431, 24-28) 
Maar a l s we een p l a a t s aan het prijzen zijn, zoals een s t a d of 
een haven, dan zullen we weer, aangekomen bij het punt 'groei', 
spreken over de p l a a t s waar de s t a d gebouwd is of waar de 
haven zich bevindt. En als zij gemakkelijk is gebouwd, zullen we 
hierover onze verwondering uitspreken, maar indien met moeite en 
pijn, dan juis t hierover. 

Voorts wijst Joannes Doxapatres erop, dat er voor een onderdeel 
'bekwaamheden' niet altijd p l a a t s is : want bekwaamheid is een 
beslissing van de ziel, genomen met behulp van het verstand, en 
een keuze; maar redeloze dingen kunnen niet oordelen wat gedaan 
moet worden of wat nutt ig is (RhGW 2, 431, 31 - 432, 1). 

Bij het hoofdpunt 'daden' ontbreekt een voorbeeld van toepassing 
op steden, misschien omdat deze vanzelfsprekend is . De algemene 
wenk is, om bij gebrek aan 'daden' gebruik te maken van de topos 
'wat er gevonden wordt'; bij dingen bijvoorbeeld datgene wat winst 
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of genot geeft; voor de lente zou dit zijn het feit dat dan de 
gewassen bloeien, dat de zee rust ig is, dat de hemel a l s het ware 
vrede s lui t met de aarde (RhGW 2, 433, 23 - 434, 12). Tenslot te 
wijst Joannes met betrekking tot de proloog op de algemene 
gewoonte, t e zeggen dat het te loven onderwerp te groot i s voor 
woorden, ie ts wat meer dan duizend j aa r eerder ook al bij de 
Auctor ad Herennium te vinden is (RhGW 2, 449, 33). 

Nikolaos Sophistes 
Deze Nikolaos, nota bene afkomstig uit Myra, leefde in de vijfde 
eeuw na Chr. Zijn werk bevat veel toen reeds bestaand materiaal , 
zoals hij zelf in zijn voorwoord ook zegt. Op zijn beurt werd Niko
laos ' geschrif t door scholiasten "gekannibaliseerd": het is s lechts 
verspreid over een ser ie scholia op Aphthonios teruggevonden. Zo 
i s RhGW 2, 618, 10 - 622, 27 letterlijk het eers te deel van 
Nikolaos' hoofdstuk over de lof van personen. 

Nikolaos geeft een opsomming van verschillende typen lofrede, 
onderscheiden naar de concrete gelegenheid waarbij ze gehouden 
worden: aankomstspeech, grafrede, hymne e t c , typen die ook in 
Menandros' tweede t r a c t a a t voorkomen (RhGW 2, 618-619) . Verder 
maakt hij melding van de veranderde indeling van de stof van het 
encomium: vroeger was die in drieën gespl i t s t (externe zaken, 
lichamelijke en geestelijke kwaliteiten); tegenwoordig geeft men de 
voorkeur aan de indeling: proloog, afstamming (volk, s tad en voor
ouders) , geboorte, eventueel voeding, jeugd en opvoeding, en daden, 
die men het l iefs t groepeert naar deugden en zo mogelijk voorziet 
van vergelijkingen (RhGW 2, 620, 4 - 622, 5). Voorbeelden van 
deze oude driedeling in het voorafgaande waren het werk van de 
Auctor ad Herennium en de Progymnasmata van Theoon; Nikolaos 
zelf noemt in di t verband de Phaidros van Plato. Overigens 
doorspekt ook Nikolaos zijn werk met vanzelfsprekendheden: a l s 
iemands vaderstad schi t terend is of beroemd, dan zullen we aan de 
s t ad meer aandacht besteden dan aan het volk; maar a l s we over 
de s t ad niets eervols te zeggen hebben, dan zullen we onze t o e 
vlucht nemen to t het onderdeel 'volk'; ook het Siphnos-voorbeeld 
komt weer t e r sprake. 

Algemenere adviezen behelzen, dat je eventuele laakbare zaken 
camoufleert met eufemismen, in het algemeen a l les in de r ichting 
van het fraaiere duwt en veel vergelijkingen toepast: adviezen die 
Anaximenes zeven eeuwen eerder ook al had gegeven (RhGW 2, 622, 
4 -14) . Wat de stijl be t ref t , moet men zich ЬЦ encomia toeleggen op 
een elegante, zeer sierlijke en t h e a t r a l e wijze van spreken, die 
gepaard gaat met enige plechtstatigheid (RhG 3, 484, 15-17). 

εικός ουν η ν α ζητ^σαχ, πΩς οΰν ταΰτα έγκωμχάσομεν, ει μή 
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δυνατόν τοις αύτοΐς χρί^σθαχ χεφαλαίοις, οϊσπερ χαί δταν άνδρα 
τχνά έπαχνίίμεν. δει τοίνυν είδέναχ, δτχ και έπχ τούτων τοΤς 
ένδεχομένοχς τδν έγχωμίων τόποχς χρησόμεθα, οχον τυχόν επί τδν 
έπχτηδείίμάτων, αντί μέν γένους παραλαμβάνοντες τους εΰρόντας η 
πρώτως χρησαμένους αύτοΤς, άντΐ Sé άγωγΐ(ς τήν εν αύτοΤς 
ασχησχν, άντΐ δέ πράξεων τάς χρείας, ας αν πληροί τφ τδν 
ανθρώπων βίφ, χ α ί τάς «¿φελεΐας, χαχ έφ'έχάστου τον άλλων 
οΰτως. 

(RhG 3, 484, 30 - 485, 7) 
Waarschijnlijk zal men zich afvragen, hoe we nu die dingen (na
melijk die geen persoon zijn) moeten prijzen a l s we niet gebruik 
kunnen maken van dezelfde hoofdpunten a l s wanneer we een man 
prijzen. Men moet dan weten, dat we ook in die gevallen gewoon 
de in aanmerking komende topoi van de encomia gebruiken, zoals 
bijvoorbeeld bij het punt 'bekwaamheden'; in p l a a t s van 
'afstamming' nemen we de uitvinders of eer s te gebruikers, in 
p laa t s van 'groei' het zich oefenen in die dingen, en in p l a a t s 
van 'daden' de behoeften die zo'n ding bevredigt in het leven van 
de mensen en de nutt ige functies die het vervult, en bij elk van 
de andere punten gaan we op deze zelfde wijze te werk. 

De bedoeling van het bovenstaande overzicht was, een inzicht te 
geven in de theorie van de stedenlof en haar eventuele ontwikke
ling. Vooraf heb ik de argumenten gegeven waarom ik hier ook de 
algemene lof theorie bij betrek, die de lof van personen bestudeert : 
stedenlof is in zekere zin personenlof en stedenlof kan zelf een 
onderdeel vormen van de lof van een persoon. Uit het overzicht 
blijkt, dat de theoret ic i van meet af aan ook rekening houden met 
sprekers en schrijvers die iets anders dan een mens of god willen 
loven, en dat bij de voorbeelden vaak ook steden figureren: niet 
alleen bij de bespreking van het encomium, maar ook bij de 
behandeling van de stijlfiguur der prosopopoiia. 

ВЦ de theorie van de personenlof i s een tendens te constateren 
van een dalend abstractieniveau: van een globale tqpoi-indeling naar 
s teeds gedetai l leerdere verdelingen en onderverdelingen; van een 
inhoudelijke indeling naar een indeling gebaseerd op de concrete 
gelegenheid of naar een uitsluitend chronologische. Met de inhoude
lijke indeling doel ik op de driedeling in buiten iemand liggende 
factoren, eigen lichamelijke en geestelijke kwaliteiten, waarvan de 
eers te twee eerder felicitatie dan lof waard zijn; want lof in 
eigenlijke zin kan iemand s lechts toegezwaaid worden indien hij a l s 
volwassene in het bezit blijkt van deugd: uit zijn daden moet 
blijken dat hij op passende wijze gebruik maakt van zijn s i tuat ie en 
van zijn in zijn jeugdjaren ontwikkelde bekwaamheden. Die daden 
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moeten volgens de vier deugden worden behandeld of, eventueel, 
chronologisch. Voor zover de chronologie bU de externe factoren 
t e r sprake komt, gaat het om eenvoudige indelingen a l s "voor hem, 
in hem, na hem" en "geboorte, groei, volwassenheid, dood". 
Voorbeelden van gedetailleerde, alleen op chronologie gebaseerde 
indelingen vindt men alleen in de la te oudheid, dat wil hier zeggen 
in de schoolboeken. Voor een deel kan de bedoelde tendens dus een 
speling van de overlevering zljn. Algemeen is de nadruk op het 
gebruik van vergelijkingen. 

In de theorie van de stedenlof zljn a l s hoofdpunten s teeds 
aanwezig: ligging, oorsprong, bekwaamheden (of aspecten hiervan) 
en daden. Quintilianus en Menandros zljn er duidelijk over: de topos 
ligging i s specifiek voor stedenlof, de r e s t i s analoog aan de topoi 
van personenlof. Oorsprong correspondeert dan met afstamming, 
bekwaamheden met groei en opvoeding, daden met daden. Maar wan
neer de topiek voor personen heel gedetail leerd wordt en men een 
s t r i c t e paral le l l ie wil handhaven tussen personen en steden, moet 
men voor wat betref t de ligging van de s t ad zljn toevlucht nemen 
to t ad-hoc-oplossingen: ligging ten opzichte van de werelddelen, de 
s treek en het te r r i tor ium valt onder het hoofdpunt oorsprong 
(onderdelen volk en vaderstad) , maar de p laa t s waar de s tad 
gebouwd is en de bouw zelf vallen onder het hoofdpunt groei. 

Onder het hoofdpunt daden kan men al le loffelijke officiële daden 
en a l le loffelijke daden van burgers laten vallen, maar men kan 
veel van de l aa t s t e groep ook bij het hoofdpunt bekwaamheden 
onderbrengen en daden beschouwen a l s manifestaties van algemeen 
aanwezig geachte bekwaamheden, van de leefwijze, van de heersende 
cultuur, van de cultuur van de heersende klasse, of van de po l i 
tieke cultuur. Zo krijgen zelfs ambachten, dagelijkse bezigheden en 
het dagelijks leven van de burgers hun p laa t s in het systeem. 
Mogelijkheden te over, dus. De verscheidenheid aan gekozen oplos
singen is groot . 

Het uiterlijk van de s tad , haar schoonheid en fraaie bouwwerken 
zljn belangrijker dan de lichamelijke voortreffelijkheden van een 
mens, a l was het alleen maar omdat het huidige fraaie uiterlijk 
van een s tad beschouwd kan worden a l s resu l taa t van loffelijke 
beslissingen van vroegere of huidige burgers . I e t s dergelijks geldt 
voor de geschiedenis van de s tad : "Want", om met Cicero te 
spreken, "nergens komt menselijke deugd dichter bij de macht der 
goden dan in het s t ichten van nieuwe steden of het in s tand 
houden ervan wanneer ze eenmaal gest icht zljn." (Neque enim est 
ulla r e s in qua propius ad deorum numen v i r tus accédât humana 
quam civi ta tes condere novas aut conservare iam conditas: Cicero, 
Rep. 1, 12). 
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4. Stedenlof in de rhetorika van middeleeuwen en nieuwe t(Jd 

In de middeleeuwen blijft men verschillende van de hierboven 
besproken rhetor ische geschriften lezen en bestuderen; er zijn com
mentaren op geschreven en er werden compilaties gemaakt. Twee 
voorbeelden zijn we a l tegengekomen: de Excerpta Rhetorica in het 
Westen en de Scholia op Aphthonios in het Oosten. In West-Europa 
zijn het op de eers te plaats Cicero's De Inventione en de eveneens 
onder zijn naam overgeleverde Rhetorica ad Herennium die gebruikt 
worden: "There is hard ly a major medieval wr i te r who does not 
mention Cicero whenever there is occasion to speak of discourse." 
(Murphy 1974, 107). Vervolgens zijn dat Is idorus , pseudo-Hermo-
genes in Priscianus' vertaling, Quintilianus en, vanaf het einde van 
de dertiende eeuw, Aris to te les . De inhoud van deze geschriften, de 
rhetorika van de oudheid, blijft dus de hele middeleeuwen door zijn 
invloed uitoefenen op de l i t t e r a t u u r . 3 6 

Enkele voorbeelden mogen volstaan om duidelijk te maken hoe 
weinig er in duizend jaar verandert . De Ars Versificatoria van 
Matthias van Vendôme, uit de tweede helft van de twaalfde eeuw: 
materiaal voor een beschrijving van een persoon met het doel hem 
te loven of te laken, wordt gevormd door de elf a t t r ibu ten naam, 
natuur (buiten iemand liggende factoren a l s volk, vaderland; l i cha
melijke en geestelijke kenmerken), opvoeding, geluk en ongeluk etc. 
tot en met daden en woorden. Zoals in de tijd van Emporius lof
prijzingen van een s tad veelal niet meer beschouwd werden a l s 
demonstrationes maar a l s topographiae, zo worden nu hier lof en 
blaam het doel van beschrijving: een bewijs te meer van de nauwe 
overeenkomst tussen prijzen en beschrijven. Een generatie l a t e r 
blijken in de Poetria Nova van Godfried van Vinsauf vergelijkingen, 
beschrijvingen en conforma tio Cprosopopoiia) a l s belangrijke amplif i
catietechnieken beschouwd te worden; a l s modellen van de l aa t s t e 
manier van 'vergroten' vindt men een klacht van het kruis van 
Chris tus , een tafelkleed dat to t een tafel en een vesting die to t 
Frankrijk spreekt (.Poetria Mova 241-263; 461-668).37 

Een nieuwe ontwikkeling op het ter re in van de rhetor ika doet 
zich in de middeleeuwen voor op het gebied van brieven schrijven. 
In de oudheid had men natuurlijk al wel onderscheid gemaakt t u s 
sen particuliere correspondentie, l i t t e r a i r e brieven en ambtelijke 
brieven en hierbij verschillende typen onderscheiden; daaraan waren 
ook al ler le i richtlijnen vastgeknoopt voor de te hanteren stijl . Deze 
zijn in de vorm van terloopse opmerkingen zowel in brieven zelf te 
vinden (bijvoorbeeld bij Cicero, Seneca) a l s in s t i l i s t i sche t rac ta ten 
en rhetorische handboeken (pseudo-Demetrios, Quintilianus), maar in 
één geval ook in een epistolografisch t r a c t a a t (Ph i los t ra tos ) . Ook 
had het schrijven van brieven een plaats je in de rhetor ische oplei-
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ding: Theoon en Nikolaos Sophistes laten hun leerlingen brieven 
schrijven a l s oefening by bepaalde onderdelen van hun vorming, z o 
a l s prosopopoiia en ethopoiia). Bovendien zijn er in de oudheid 
enkele boeken met voorbeeldbrieven, voorafgegaan door een korte 
typologie, vervaardigd (overgeleverd bij de werken van Libanios en 
Proklos) en is van verschillende personen ook correspondentie 
gepubliceerd (bijvoorbeeld van Plato, Ar is to te les , Plinius en Hiero-
nymus). De twee slothoofdstukken van de Ars Rhetorics van 
C. Jul ius Victor uit de vierde eeuw n.Chr. kan men beschouwen a l s 
een korte samenvatting van de leer van het brieven schrijven in de 
oudheid (RhLM 446-448) . De nieuwe ontwikkeling in de middel
eeuwen is het onts taan van een speciaal soor t t r ac t aa t over het 
schrijven van officiële brieven, Ars Dictamïnis. Hierin worden 
theoret ische uitspraken gedaan over verbanden tussen rhetorika en 
brieven schrijven en wordt een gedetail leerde toepassing van de 
rhetor ische theorie op de praktijk van het schrijven van brieven 
gegeven. Daarmee zijn Alberic van Monte Cassino aan het einde van 
de elfde eeuw en Adalber tus Samaritanus in het tweede decennium 
van de twaalfde eeuw begonnen: zij legden de cruciale verbinding 
tussen een rede en een brief. Zoals in de oudheid een rede uit vijf 
delen bestond, zo bes taa t ook een brief nu uit vijf delen: salutatio, 
exordium oftewel benevolentiae captatio, narratio, argumentatio of 
petitio, conclusio. De nadruk in dergelijke Artes l ig t s teeds op de 
eers te twee delen; verder bevatten ze hoofdstukken over tropen en 
figuren en een serie modelbrieven of -briefdelen (soms wel meer 
dan 300).38 

Dergelijke handleidingen bleken in een gro te behoefte te voorzien 
en werden eeuwenlang gecomponeerd. In de zestiende eeuw zijn het 
de humanisten, die epistolografische handboeken schrijven: Celtis, 
Erasmus, Vives, Verepaeus, Lipsius en vele anderen. Het invloed
rijkst i s Erasmus' De Conscribendis Epistolis uit 1522 geweest. 
Deze werken bevatten inmiddels zoveel rhetor ische theorie, dat men 
ze met recht ook kan omschrijven a l s Artes aangevuld met hoofd
stukken over de definitie van een brief, over adressering, over 
aanspreekvormen en slotformules en met voorbeeldbrieven; over de 
taken memoriseren en voordragen kan natuurlijk gezwegen worden. 39 
Een typerend voorbeeld van zo'n handboek, maar dan in tegens te l 
ling to t dat van Erasmus meer bedoeld voor leerlingen van de 
Latijnse scholen dan voor hun leermeesters, is de Epistolica van 
Georgius Macropedius ( Jo r i s van Lanckvelt, afkomstig uit Gemert, 
1487-1558). 

Om nu voor de renaissance de theorie van de lof van de s tad te 
schetsen en de algemene spreiding van de kennis van die theorie te 
bewijzen, heb ik een bespreking van Macropedius' Epistolica en van 
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de Poetices libri septem van Jul ius Caesar Scaliger gekozen: een 
schoolboek en een beroemde poëtika. 

4.1 Georgius Macropedius 

Macropedius is in 's-Hertogenbosch, Luik en Utrecht achtereen
volgens repet i tor , le raar en rector van de Latynse scholen a ldaa r 
geweest. Ну heeft zelf veel van de benodigde schoolboeken geschre
ven: behalve de Epistolica en twaalf LatUnse schooldrama's, ook 
LatJJnse en Griekse grammatika's, een boek over versleer en een 
over de kalender (.Prosoedia en Kalendarius) en een logikaboek 
(.Simplex Disserendi Ratio). Zï}n Epistolica (eers te uitgave 
Antwerpen 1543) heeft veel succes gekend: het werk is meer dan 
der t ig keer herdrukt , in Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Leiden, Di l -
lingen, Bazel, Keulen en Londen, voor het l a a t s t in 1649; bovendien 
is het, samen met kleinere of gro tere epistolografische werken van 
Celtis , Erasmus, Vives en anderen, toegevoegd aan het werk van 
Aurelius 'Lippus' Brandolinus, De Ratione Scribendi, dat uit de 
vijftiende eeuw s tamt . Van die gecombineerde editie bestaan weer 
verschillende uitgaven (onder andere Bazel 1565, Frankfurt am 
Main 1568, Londen 1573). Volgens Simon Verepaeus in de op -
drachtbrief van zijn De Epistolis Latine Conscribendis, behoort 
Macropedius met Brandolinus, to t de auteurs "die deze zaken zeer 
uitgebreid behandeld hebben" ( i l los qui haec fusius t r a c t a r u n t ) . * 0 

In гЦп opdrachtbrief aan de leerlingen van zijn school in Utrecht 
geeft Macropedius zelf de volgende argumenten voor zijn s te l l ing 
dat goed brieven leren schrijven zeer nutt ig is, noodzakelijk, ja 
zelfs het belangrijkste wat je op school te leren krijgt: 

Laudantur (et quidem non immerito) qui ad unguem grammatices 
praecepta cal iere, qui multas Ciceronis et aliorum paginas 
memoriter reci tare, qui carminum diversa genera non solum 
recitare, sed etiam componere nituntur, quibus tarnen omnibus 
quantumvis s tudios i s longe eos praefero, qui t o t i s ingenii sui 
nervis epistolae student c i t ra barbariem, docte, et e leganter 
componendae. Hoc enim exercitio rect ius pervenitur ad s tudi i 
bonarum l i t terarum scopon, hoc est , ad rectam dicendi et 
scribendi rationem, sine qua neminem (quantumlibet de caeter i s 
g lor ietur) eruditum iudicare solemus. Hoc quoque exercitio non 
modo tuas quisquís es , apte et expedite scr ibes l i t e r a s , 
verumetiam aliorum doctorum par i t e r et indoctorum, qui ad te 
scr iptur i sunt facile iudicabis. Vide praeterea quam hoc caeter is 
scholaribus exerci t i is praestet , quod omnium ferme reliquorum 
usus post scholasticam palestram cesset , huius autem perpetuo 
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perseveret. Quis es t enim qui non crebro aut scr ipturus, aut 
scr iptae accepturus e s t l i t t e r a s ? Et quis es t qui Carmine post 
scholas nisi subinde animi grat ia uti consuevit? 
(Macropedius, Epist. A 2r-A 2»)*· 
Geprezen - en wel niet ten onrechte - worden zij die hun best 
doen de voorschriften van de grammatika t o t in de puntjes te 
kennen of vele bladzijden van Cicero en anderen uit het hoofd te 
leren, die zich inspannen om verschillende soorten gedichten niet 
alleen voor t e dragen maar ook zelf te schrijven. Toch prefereer 
ik ver boven hen al lemaal, hoe ijverig ook, de leerlingen die er 
zich met al hun energie op toeleggen om in goed Latijn volgens 
de regelen een fraaie brief te kunnen schrijven. Want door deze 
oefening komt men directer ЬЦ het doel van de studie van de 
schone let teren, namelijk een goede schrijf- en spreekvaardigheid; 
en zonder deze vaardigheden plegen wij niemand ontwikkeld te 
noemen (waarop hij zich verder ook moge beroemen). Bovendien 
zul je, wie je ook bent, door deze oefening niet alleen je eigen 
brieven goed en gemakkelijk kunnen schrijven, maar ook brieven 
van anderen, geleerden zowel a l s leken, die aan jou gericht zijn, 
gemakkelijker kunnen "p laat sen" . Bekijk ook hoezeer deze oefening 
beter i s dan de overige oefeningen die je op school moet doen, 
vanwege het feit dat het gebruik van bijna a l le overige 
vaardigheden na het worstelperk der school ophoudt, maar het 
gebruik van deze altijd blijft. Want wie zal niet vaak brieven 
schrijven of ontvangen? Maar wie heeft na zijn schooltijd nog de 
gewoonte zich bezig te houden met gedichten, behalve zo nu en 
dan voor zijn p lez ier? 

Macropedius' Epistolica bevat twee delen. Deel één heeft hij zelf 
al De Inventione Rhetorica genoemd. Na inleidende paragrafen over 
soorten brieven, adresser ing enzovoort en na een korte behandeling 
van de vijf deling van een brief, bespreekt hij uitgebreid de t r a d i 
tionele genera: demonstrativum, deliberativum, iudiciale; dan volgt 
een genus dialecticum <ook didacticum genoemd) en tens lo t te b e 
handelt hy een genus familiare. Binnen elk genre worden weer 
typen brieven onderscheiden, en bij elk type s taan a l s i l l u s t r a t i e 
voorbeeldbrieven. Deel twee heet De Disposinone et Elocutione: ook 
termen uit de rhetor ika. Voor de twee andere t radi t ionele taken 
van de rhe tor , memoria en actio, verwijst hij zijn leerlingen naar 
Cicero en Quintilianus i Epist. IK б Ю . Er is een Appendix met 
voorschriften over een vloeiende en elegante woordvolgorde. 

In het hoofdstuk over het demonstratieve genre vinden we, na de 
paragrafen over de lof van personen en het prijzen van hun daden, 
ook aanwijzingen voor het prijzen van andere zaken, die blijkbaar 
vaak op zichzelf t o t voorwerp van lof gekozen worden: 
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β DE ALUS DIVERSIS rebus laudandis. 
Sunt et aliae r e s variae, quae non in homine, sed in se laudar i 
soient, in quarum laudibus seu vituperationibus divers is pro d i 
versa earum conditione locis utemur. 
Regiones enim laudamus a regibus earum sive ducibus, ab urbium 
in eis frequentie, a celebritate, a copia annonae, a t ranqui l l i t a te 
rerum, a t u t o t rans i tu , et caetera. 
Urbes laudamus a reipub. administratione, a religione et Uter i s , 
a populi frequentie, a civium bell icositate, urbanitate, concordia, 
ab aedium magnificentia, a rerum necessariarum facili copia, a 
s a l u b r i t a t e aer i s , a fluminibus al labentibus, a vil l is, montibus, 
fontibus, sylvisque vicinis. Vituperamus a contrar i i s . 
(Macropedius, Epist. [В б ] » ) . * 2 

@ Over het prijzen van a l ler le i andere zaken. 
Er zijn ook verschillende andere zaken die vaak op zichzelf 
geprezen worden, los van de lof van een persoon. ВЦ lof of 
blaam hiervan zullen we gebruik maken van uiteenlopende loci, a l 
naar gelang de uiteenlopende s i tuat ie van die zaken. 
Want een land prijzen we om zDn koning of hertog, om het 
aanta l van zijn steden, om zijn beroemdheid, om zijn rijkdom aan 
graan, om de r u s t van zijn politieke constel lat ie, om zijn veilige 
doortocht, enz. 
Steden prijzen we om hun bestuur, om hun godsdienst en c u l t u r e 
le leven, om het grote aantal inwoners, de oorlogsinspanningen 
van de burgers , hun s tadse manieren, hun eensgezindheid, om de 
pracht van de gebouwen, om de moeiteloze beschikbaarheid van 
noodzakelijke dingen, de gezondheid van het klimaat, de l a n g s 
stromende rivieren, om de landhuizen, bergen, bronnen en bossen 
in de buurt . Laken doen we op grond van het tegenovergestelde. 

Dan volgen korte aanwijzingen voor het prijzen van gebouwen, 
akkers, rivieren, bronnen en bergen; t o t s lot een aansporing om 
exempla bij d ichters , redenaars, his tor ic i en andere auteurs voor 
ogen te houden: "Exempla apud Poetas, ora tores , h is tór icos , et 
a l ios authores observanda sunt ." (.Epist. [B 6]V-[B 7]>·>. 

In edit ies van di t werk die in Keulen (sinds 1568) en in Londen 
(sinds 1576) verschenen zijn onder een lange t i t e l , hier verkort to t 
Methodus De Conscribendis Epistolis, is er een korte epïstolica aan 
toegevoegd van Ghristophorus Hegendorphinus (Christof Hegendorf) 
uit Leipzig, een werkje da t uit 1520 da teer t . Op pagina 116 van 
deze uitgave van Macropedius' Epïstolica brengt Hegendorphinus de 
loei van stedenlof t e r sprake in deze woorden: "quae laudantur a 
Repub. Senatu, populi frequentie, bel l icosi tate , civium urbani ta te , 
concordia, domorum magnificentia, rerum variarum copia non i ta 
magno parabi l i , ab aere, a vicinia, vi l la"; vervolgens biedt hij 
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aanwijzingen voor en voorbeelden van het prijzen van gebouwen, r i 
vieren, akkers en bergen. Als je nu Macropedius' en Hegendorphinus' 
opsommingen vergelijkt, zie je de grote woordelijke overeenkomsten, 
terwijl opvallend genoeg bij beiden een hoofdpunt 'oorsprong' of 
'geschiedenis' ontbreekt. Wanneer we hier nu ook nog het hoofdstuk 
De Demonstrativ! Generis Epistolis naast leggen uit Erasmus' werk 
De Conscribendis Epistolis, lezen we ook daar de serie gebouwen
rivieren-akkers-bergen. Wat de steden betref t , daarvoor zijn Hegen
dorphinus en Macropedius in elk geval niet aan Erasmus schatpl ich
t ig : die behandelt s l e c h t s de ligging, in het grotere kader van de 
beschrijving van een p l a a t s . Maar op vele andere punten is in elk 
geval Macropedius' schatplichtigheid aan Erasmus overduidelijk; a l s 
voorbeeld noem ik het vierde en vijfde genre, dialecticum en 
familiare, ЬЦ Erasmus disputatoriae genus en genus familiare ge
heten. Overigens verwijst Macropedius ook zelf naar Erasmus' werk: 
" P l u r a horum similia ex Erasmo et a l i i s coll igat puer." iEpist. A 
5 V ; vergelijk G 4V>. Hegendorphinus noemt hij n ie t .*3 

Als voorbeeld van stedenlof neemt Macropedius een brief op die 
hU zelf voor deze gelegenheid heeft geschreven: een aanbeveling van 
de s t a d Luik. Hij heeft de brief in dr ie delen ingedeeld: 1. proloog 
en bewering; 2. verhaal of bewijsvoering; 3. epiloog. In de marge 
vermeldt hij de gebruikte loei.** 

e ALIUD EXEMPLUM DE 
urbis commendatione. 

1. Exor- Quandoquidem iucundissime sodal i s c iv i tat i s Legiae (ut 
dium. earn Veteres a legione Rhomana hic caesa appellarunt) 

quam bonis avibus (ut aiunt) plusculis mensibus habi tare 
coepi, t ib i situm, mores, rempublicam, et si quid egregium prae 
se ferat depingi voluisti, nec minus ad hoc me incitât eximia, 
quae se u l t ro ingerit , laudis materia, non possum, si et alumnae 
meae gra t i f icar i , et t ibi morem gerere velim, quin paucula e 
mult is t ibi Leodii nos t r i praeconia scribam. 

Propos. Vidi plures diversarum regionum nobiles civi tates , verum 
non es t alia (si singula quae hic eximia sunt confer-
antur) quae mihi magis a r r idea t . 

2. Haec namque civitas ex maxima sui par te in convalle s i t a 
A si tu. ( tametsi non minima pars eius ex monte dependet) undi-

que plena amoenitatis es t . Si ad orientem spectes, 
rapidissimum caesii coloris fluvium Mosam spaciose delabi cernis: 
quem non sordidae profecto negotiationis navibus et r a t ibus 
passim singulis pene momentis sursum ас deorsum sol l ic i tar i , et 
iuxta et in t ra moenia iucundissime cernimus. Si ad meridiem, 
montes sylvosos a l ios a l i i s a l t i o r e s cum vallium suarum amoeni-
t a t e tanquam in tabula pic t o s porro contemplari l icet. Si t e 
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ver tas ad occasum, dii boni quid illinc voluptat is hau r i a s? Visus 
non assequitur lat issimos to t ius Hasbaniae campos, t r i t i c i , zeae 
quam speltam dicimus, migmatis, caeterorumque frumentorum 
feracissimos? Qualia et ad plagam septentrionalem vides, p rae te r 
hoc quod iucundissimo etiam vinearum in t ra moenia ex monte 
pendentium aspectu delectar is . Quum iam non data opera in t ra 
moenia redierimus, quis dubitet tum heroum, turn civium mul t -
orum in hac urbe (quamvis olim Burgundionum incendio eversa et 
desolata s i t ) excellentissimas aut ins taurâ tes , aut denuo e x t r u c -
t a s aedeis, ubi parvo admodum aedificiorum materia comparatur? 

A copia Ligna per Mosam secundo flumine contignatis r a t ibus 
Rerum. proximae sylvae, lapides solidos et sculpti les proximi 

montes, calcem vivam vicinae cautes suppeditant. Ferrum 
praeterea, aes, plumbum, et reliqua id genus metalla in suburba -
nis effodiuntur, conflantur, purgantur, ferrique s t r i c tu r ae mira 
industr ia molis aquatilibus in báculos (ut vocant) excuduntur. Hic 
fontes sunt amoenissimi, perpetua scaturigine manantes, quorum 
aquae limpidissimae ab indigenis in pot um sumptae, sunt et 
suavissimae e t saluberrimae. Videas diversa monasteria e t aedeis 
divitum, in quibus ne unam quidem officinam invenías, quam non 
f ons vi vus commodissime adornat . 

A monti Ñeque hoc silentio praetereundum censeo, quod quum 
bus p r o - montium commoda recenserem, minime succurrebat: Hic 
digiosis. nempe montes diversi sunt, ex quorum profundissimis et 

a b s t r u s i s cavernis non minus prodigiosa quam preciosa 
ignium fomenta ins tar lapidum dura, et ins ta r carbonum n iger -
rima eruuntur, et ad vicinas regiones t ransvehuntur . Quamquam 
autem ligna parvo admodum nobis redimi possunt, et lignariorum 
suffocati carbones: malunt tarnen ad focum instruendum hac 
naphta carbonaria quam lignis ut i . 

A Repu. Veniam vel tandem ad rempublicam, quae propter eques-
t r i s ordinis dignitatem et modestiam, magis t ra tus e r u d i -

tionem et prudent iam, plebisque to t ius concordiam, simplicita tem, 
et in rebus manuariis diligentiam, pulcherrime exornatur , admi-
n i s t r a tu r , et viget. 

A Clero. Et ne clerum nostrae c ivi ta t is pulcherrimum decus 
praeteream, tanta es t ei cum populo Leodino societas et 

uni t a s , ut maiorem non quaeres: tanta es t eius digni tas et 
amplitudo, ut clerum vestrum Traiectinum cum suo pontífice 
facile superet: t an ta denique numerosi t a s , ut c i t ra Alpes aliam 
non invenías civitatem, quae huic numero cleri valeat comparar!. 
Sunt enim nobis canonicorum collegia septem aut octo, Abbatiae 
(ut vocant) quinqué, templa parochiarum t r ig in ta duo, et reliqua 
monasteria incerto numero, in quibus omnibus prae ter r e l ig ios i s -
simum Dei cultum praeter summam eruditionem, prae ter i l lus t r ium 
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virorum generosità tem, quis digno praeconio rerum precia, 
ex t ruc ta aedificia, hortorum amoenitates explicet? 

A re l i t - Et ne rem scholasticam et l i t t e ra r i am praeter isse videar, 
t e r a r l a . tamets i fo r t a s s i s al ibi bonae l i t t e rae plus maturuerunt, 

nusquam tarnen (ausim dicere) hac nost ra tempestate 
magis f lorent. Mireris pueros septuennes Latine loquentes, et qui 
decimum quartum ae ta t i s annum nondum at t igerunt , sic prosa 
valere et carmine, ut cum quovis o ra to re et poeta cer tare posse 
videantur. 

A Givi- Ut sileam autem Cne quis me vel arrogantem vel περί-
bus έργον iudicet) civium nostrorum tum animorum et corpo-

rum robur, tum in rebus bellicis animositatem et s t r e n u -
itatem quam non modo pr is t inis temporibus Rhomani, verumetiam 
poster ior ibus saeculis reges et magni nominis principes experti et 
mirat i sunt: ut sileam quoque urbis amplitudinem et civium f r e -
quentiam, cuius Traiectum vestrum ter t iam partem non a t t i n g i t ; 

Aeris s a - cer te a e r i s non modo suavitatem verum etiam s a l u b r i t a -
l u b r i t a s . tem s i lere non possum, quem celeberrimus noster όδοχ-

πόρος Joannes Mandavillanus post universi orbis, Asiae, 
Aphricae, Europee peragratas regiones, longe sua vissi mum 
et saluberrimum iudicavit. 

3. Habes mi sodalis, paucis p e r s t r i c t a capita quaedam 

generalia de huius civitat is laudibus, quae si velim 
specialius explicare, deficeret me tempus enarrantem, viderer 
quoque non tam veram topographiam, quam cum Luciano veram 
narrationem texere. Faxit Deus, ut hue tandem profectus cuneta 
quae scripsi et plura quae scribenda forent, oculis obiecta, 
contempler is . 
Vale, ex Leodio, etc. 
(Macropedius, Epist. IB 8]*-C 2 0 . 

@ EEN ANDER VOORBEELD: 
stedenlof. 

1. Ехог- Jtl hebt mij gevraagd, beste vriend, om voor jou de l i g-
dium. ging, de cultuur, de s taa t s inr icht ing en de eventuele 

fraaie bijzonderheden te schilderen van de s tad Luik 
(Legia, zoals de ouden haar genoemd hebben, naar een hier in de 
pan gehakt Romeins legioen), a lwaar ik onder goede auspiciën 
(zoals dat dan heet) een paar maandjes geleden ben gaan wonen. 
Evenzeer word ik hiertoe aangespoord door het feit dat er hier 
zeer fraaie lofwaardige zaken te over гЦп. Daarom voel ik me 
gedwongen, a l s ik graag mijn dankbaarheid betuig aan de s t a d 
die mij huisvest, en tevens jou een plezier wil doen, een paar 
loffelijke dingetjes van de vele heerlijkheden van ons Luik aan 
jou te schrijven. 

Propos. Ik heb meerdere bekende steden bezocht in a l ler le i 
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streken, maar er is geen andere die mij meer bevalt a l s ik a l le 
voortreffelijke dingen hier stuk voor stuk vergelijk met e lders . 

2. Want deze s tad, die voor het g r o o t s t e deel gelegen is in 
A situ. een dal (hoewel ook weer een niet zo heel klein stuk 

tegen een helling op l ig t) i s een en a l bekoorlijkheid. 
Als je naar het oosten kijkt, zie je de zeer snelle, grUze 
stroom, de Maas, breeduit verder glijden; zowel aan de buiten
kant bU de stadsmuren a l s binnen in de s tad zelf kunnen we -
ie t s wat heel leuk is - zien, dat op bijna elk ogenblik de hele 
rivier, s t roomopwaarts en s troomafwaarts , bevolkt wordt door 
schepen en bootjes: de handel over water i s waarlijk niet gering. 
Als je naar het zuiden kijkt, kun je in de verte bosrijke bergen 
zien, de ene nog hoger dan de andere, met hun lieflijke dalen: 
het is net een schilderij. Als je je dan naar het westen wendt, 
goede goden, wat een genot! Wordt je oog niet getroffen door de 
zeer brede vlakten van de hele Haspengouw, u i t e r s t vruchtbaar 
en гЦк aan tarwe, aan zea - i e t s wat wij spelt noemen - , aan 
a l ler le i veevoeder en aan de overige graansoorten? Dergelijke 
dingen zie je ook in de noordelijke r ichting, terwijl je daar 
bovendien zelfs de zeer fraaie aanblik geniet van wijngaarden die 
t o t binnen de stadsmuren op de berghelling liggen. Wanneer we 
dan daar niet langer bij s t i l s taan maar binnen de muren 
terugkeren, dan vinden we daar - vanzelfsprekend in deze s t a d 
waar de bouwmaterialen zo goedkoop zijn - de mooiste huizen 
van vele edelen en van vele burgers , óf gerestaureerd óf opnieuw 
opgebouwd (de s tad is vroeger door de Bourgondiërs in brand 
gestoken, vernietigd en zelfs in een woestenij herschapen). 

A copia Hout wordt geleverd door de bossen dicht in de buurt , 
Rerum. vanwaar het, to t vlotten samengebonden, in de Maas met 

de s troom mee drijft; breuksteen en gekapte steenblokken 
leveren de bergen ЬЦ de s tad; ongebluste kalk komt van rotsen 
in de nabijheid. Bovendien worden er in de omgeving ijzer, koper, 
lood en nog meer van dergelijke metalen gewonnen, gesmolten en 
gezuiverd, en baren IJzer worden via een opmerkelijk procédé met 
behulp van watermolens to t staven (zo noemen ze die) gesmeed. 
Er zijn hier zeer prachtige bronnen, die voortdurend wellen en 
waarvan het water zeer helder, erg lekker en heel gezond is; d i t 
wordt dan ook door de bevolking a l s drinkwater gebruikt. Je 
t re f t hier a l ler le i kloosters en huizen van rijken: welnu, daarin 
is werkelijk niet één keuken te vinden die niet voorzien is van 
het gemak van stromend water. 

A monti Ook di t moet ik eigenlijk niet onvermeld laten - ik dacht 
bus pro- er even niet aan toen ik de voordelen van de bergen aan 
digiosis. het opsommen was: er zijn hier namelijk op verschillende 

plaatsen bergen waar uit zeer diepe en verborgen holten 
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een brandstof wordt gedolven die even wonderbaarlijk a l s kos t 
baar i s , hard a l s steen en zo zwart a l s kool; deze wordt dan 
vandaar naar de omgeving getransporteerd. Hoewel namelijk hout 
ons zeer weinig kost, evenals de houtskool van de houthande
laren, gebruiken de mensen om hun haardvuur te stoken toch 
liever deze koolteer dan hout. 

A Repu. Laat ik dan nu eindelijk overgaan naar de s t aa t s in r i ch 
ting: wegens de waardigheid en bescheidenheid van haar 

r idders tand, de geleerdheid en wijsheid van haar bestuurderen en 
wegens de eensgezindheid en eenvoud van het hele volk en zijn 
ambachtelijke bekwaamheid, i s de s tad een schit terend juweel, 
wordt zU prima bestuurd en bloeit zij volop. 

A Clero. En om nu niet voorby te gaan aan het schoonste sieraad 
van onze s tad , haar clerus: deze heeft een verbondenheid 

en eenheid met het Luikse volk, zo innig, dat je geen grotere 
meer gaat zoeken. Zo groot i s zijn waardigheid en zijn aanzien, 
dat hij jull ie Utrechtse clerus met zijn bisschop helemaal in de 
schaduw s te l t ; en zo talrijk tenslot te is hU, dat je aan deze 
zijde van de Alpen geen andere s tad vindt die hiermee in aantal 
geestelijken vergeleken kan worden. Want wij hebben zeven of 
acht colleges van kanunniken, vijf abdijen (zoals ze die noemen), 
tweeëndertig parochiekerken en ik weet niet hoeveel kloosters 
verder nog. Afgezien van de zeer vrome godsverering, van de 
zeer grote geleerdheid en van de voornaamheid van de i l lus tere 
inwoners van al die kloosters : wie zou met passende lof de daar 
aanwezige kostbaarheden, de verrezen gebouwen en de bekoorlijk
heid van de tuinen kunnen beschrijven? 

A re Ut- En om niet de schijn te wekken da t ik onderwijs en l e t 
terar ia . teren zomaar heb overgeslagen: hoewel misschien e lders 

ooit de schone let teren meer in bloei hebben gestaan, in 
deze huidige tijd bloeien ze, zou ik durven beweren, nergens méér 
dan hier . Je kunt je erover verbazen, maar zevenjarige jongens 
spreken hier Latijn, en wanneer ze nog geen veertien zijn, beheer
sen ze de taa l in proza en poëzie zo goed dat het lijkt alsof ze 
met welke redenaar en dichter dan ook kunnen wedijveren. 

A Civi- Ik wil het nu niet hebben (anders zou men misschien 
bus. vinden dat ik a r rogant ben of dat ik overdrijf) over de 

geestelijke en lichamelijke weerbaarheid van onze burgers 
in het algemeen of over hun dapperheid en flinkheid in tijden van 
oorlog in het bijzonder: kwaliteiten die niet alleen in vroegere 
tijden de Romeinen hebben ondervonden en hebben bewonderd, 
maar in la te re eeuwen ook koningen en vorsten van grote naam. 
Ik zal het ook maar niet hebben over de groot te van de s tad en 
over het grote aantal inwoners: wel meer dan drie keer zoveel 
a l s jullie Utrecht er heeft. 
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Aeris s a - Maar ik moet in elk geval melding maken van de mild-
lubritas. heid van het klimaat en de, zelfs gezonde, lucht; onze 

zeer beroemde reiziger Joannes Mandavillanus, die werke
lijk de hele wereld, Azië en Afrika en Europa, bereisd 
had, was van oordeel dat het klimaat hier verreweg het 
mildst en het gezondst i s . 

3. In grove lijnen heb je nu, тЦп vriend, enige algemene 
facetten van de lof van deze s t a d . Ik heb ze s l e c h t s met 

een enkel woord aangeroerd, want a l s ik ze in deta i l s zou willen 
beschrijven, dan zou ten eerste тЦ de tijd daarvoor ontbreken en 
dan zou ik bovendien waarschijnlijk in jouw ogen meer met 
Lucianus een Ware Geschiedenis weven dan een ware p l a a t s 
beschrijving geven. God geve dat JU eindelijk eens hier naar toe 
komt en dan a l l e s wat ik beschreven heb en nog veel meer 
dingen, die ik ook nog had moeten beschrijven, met je eigen ogen 
kunt aanschouwen. Gegroet, uit Luik, enz. 

Op dit voorbeeld l a a t de schoolmeester onmiddellijk de opmerking 
volgen: 

Vides, ni fal lor, puer, in hoc posteriore exemplo pro laudandis 
urbibus diversos locos eadem fere nomenclatura, e t s i non eodem 
quo praescr ipt i sunt ordine observatos. 
(Macropedius, Epist. С 2») 
Ik denk dat je wel ziet, beste leerling, dat ik in d i t l a a t s t e 
voorbeeld, van het prijzen van steden, de verschillende ioci in 
acht heb genomen in bijna dezelfde terminologie a l s waarin ze 
zijn voorgeschreven, ook al heb ik ze niet in precies dezelfde 
volgorde gebruikt. 

Met betrekking t o t de brief wil ik vier dingen benadrukken. De 
schrijver zelf gebruikt voor stedenlof ook de term topographia: lof 
is voor hem een vorm van beschrijving. In de inleiding kondigt hy 
een schildering aan van de ligging, cultuur, bestuursvorm en opval
lende bijzonderheden van Luik, een indeling van hoofdpunten die hij 
bij de aanwijzingen zelf niet heeft gebruikt. Ook hier ontbreekt het 
punt 'oorsprong' ofwel de geschiedenis, maar in de brief brengt hU 
wel his tor ische punten naar voren: de oorsprong van de naam Leg ia 
en de Romeinen en Bourgondiërs; over landhuizen in de omgeving 
van de s tad zegt hij daarentegen in de brief n ie ts . Drie keer 
benadrukt hij dat de beschrijving lang niet volledig is , maar hU 
laa t wel blijken dat hij de s tad systematisch beschrijft: oos t - zu id 
west-noord, de termen Opsommen', Overgaan naar een volgend punt', 
'overslaan' (drie keer praeterire, dr ie keer silerë). Dit l a a t s t e punt 
vloeit natuurlijk voort uit het feit da t Macropedius een schoolboek 
schrijft. 
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Overal in het humanistische onderwijs had het leren schrijven van 
brieven een belangrijke p l a a t s op het leerplan. Behalve uit de leei— 
plannen zelf en uit toevallig bewaard gebleven huiswerk, blijkt d i t 
uit het grote aanta l epistolica's dat in de zestiende eeuw gepubli
ceerd i s en uit het grote aantal drukken dat epistolica's a l s die 
van Erasmus, Hegendorphinus en Macropedius beleefden. De omvang 
van de correspondentie van geleerden en andere notabelen vormt een 
duidelijk bewijs voor het belang van de brief a l s communicatie
midde l .* 5 

Het beschrijven en prijzen van steden wordt in diezelfde tijd druk 
beoefend. Valerius Andreas, die zelf zijn Bibliotheca Belgica vooraf 
laa t gaan door een deel van 110 pagina's met de uitgebreide t i t e l 
Topographica Beigli Totius seu Germanicae Inferioris Descriptio, 
maakt in dat werk Cornelius Looseus (Cornelius Loos uit Gouda; 
ook a l s Loosaeus en a l s Cornelius Callidius bekend) het verwijt dat 
deze in zUn biografisch woordenboek zijn lezers weliswaar informa
tie over schrijvers belooft, maar bijna uits luitend hun geboorte
p l a a t s schi lder t : "dum Scriptores nobis p r o m i t t i t solas fere Urbes, 
Scriptorum sedes natales, depingit" (VA 158). Het verwijt is 
overigens enigszins overdreven: van de veertig regels die Looseus 
aan Macropedius wijdt, gaan er precies tien over 's-Hertogenbosch 
(volgens Looseus is Macropedius in Den Bosch of in de buurt daai— 
van geboren). Franciscus Sweertius laa t zijn reisgids van de 
christelijke wereld (Selectae Christiani Orbis Deliciae. Keulen 1608) 
voorafgaan door een grote tabel van a l le zaken waarop men tijdens 
zijn reizen dient te let ten: 'In It ineribus Observandorum ΣΥΝΟΨΙΣ'. 
Deze lijst laa t zich ook lezen a l s een korte handleiding voor het 
beschrijven van een s tad; de hoofdrubrieken hiervan zijn: de streek; 
de zeggenschap ('Wie heeft het daar voor het zeggen?'); de naam 
van de s tad, uitleg van de naam, de s t i c h t e r ; de aanwezigheid van 
rivieren, zee of haven, bergen, bossen of andere opvallende zaken; 
de openbare gebouwen en interessante privé-gebouwen; ten s lo t t e de 
wijze van bes tuur . 4 * 

4.2 Jul ius Caesar Scaliger 

Jul ius Caesar Scaliger, die van zichzelf beweerde dat hij de 
afstammeling was van de familie Della Scala, de heren van Verona, 
en wiens faam a l s geleerde nog overschaduwd is door die van zijn 
zoon, Josephus Jus tu s Scaliger, leefde van 1484-1558: dus hy en 
Macropedius zijn tijdgenoten geweest. In 1561 is, postuum, zijn 
l i t t e ra tuur theore t i sche werk Poetices libri Septem (Genève en Lyon) 
versehenen, het boek dat wel de meeste invloed heeft gehad van 
a l le humanistische poetika's. Het is een werk dat "vor allen 
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anderen a l s repräsentat iv für die l i t e ra räs the t i schen Ideen der 
italienischen Spätrenaissance gelten darf und einen dementsprechend 
großen Einfluß bis tief ins 18. Jahrhunder t ausgeübt ha t . " (Buck 
1964 vii). In di t boek vinden we veel van de stof behandeld die in 
de oudheid door rhetoren onderwezen werd; dat was ook in middel
eeuwse poëtika's a l s Ars Versificatoria en Poetria Nova reeds het 
geval, zoals omgekeerd in de oudheid de rhetorika ook d ichters to t 
leerschool diende. "Wie die Antike und das Mit te la l ter zieht auch 
die Renaissance keine scharfe Trennungslinie zwischen Rhetorik und 
Poetik. Die meisten Theoretiker haben keine Bedenken, die Katego
rien der Rhetorik ohne wesentliche Einschränkungen auf die Poetik 
zu übertragen." (Buck 1964 viii; vergeiyk Dyck 1969, 7-39) . 

In boek 3, Idea, bespreekt Scaliger onder meer de poëtische 
genres. НЦ maakt veelvuldig gebruik van de werken van Aris tote les , 
Quintilianus en Hermogenes; de hoofdstukken over lof verraden ook 
kennis van Menandros' t rac ta ten . Het werk van Hermogenes en de 
hele Byzantyns-Griekse rhetorische t r a d i t i e waren in de vijftiende 
eeuw door Georgios van Trebizonde (Trapezous) in I ta l ië g e ï n t r o 
duceerd: hy gaf daar onderricht in de rhetor ika, heeft Ar is to te les ' 
Rhetorike in het Latyn vertaald en schreef zelf - eveneens in het 
LatЦп - een complete rhetorika, Rhetoricorum Libri V. Dit boek 
heeft een grote verspreiding gekend in I ta l ië , ee rs t in manuscript, 
l a te r in druk: " i t integrated the Greek t radi t ion of Dionysius of 
Halicarnassus and Hermogenes into the s tandard Latin sources with 
examples from Cicero and Virgi l ." (Kennedy 1980, 200). Scaliger 
verwijst regelmatig naar deze Trapezuntius, de man uit Trebizonde; 
Menandros' werken zal hy rechts t reeks gekend hebben: ze waren al 
in 1508 in Venetië gedrukt .* 7 

By de definities en besprekingen van de verschillende soorten van 
lof schryft Scaliger, nadat hij t o t dan toe alleen mensen a l s 
onderwerp van lof genoemd had: "Ook op dingen lezen wy soms 
lofprijzingen, by voorbeeld op Hercules, Helena, Rome." (Et rerum 
legimus Laudationes, ut Herculis, Heienes, Romae: Poet. 3, 109). Na 
een opsomming van al le mogelijke onderwerpen van lof beginnen de 
gedetailleerde aanwijzingen: eers t voor lof van goden en halfgoden, 
dan voor de overige laudai iones zoals lof van een persoon, een 
p laa ts en een s t ad . Hoofdpunten van personenlof zijn: natuur, foi— 
tuin, opvoeding, daden en omstandigheden (Poet. 3, 118). In het 
hoofdstuk Locus geeft Scaliger voorschriften voor het prijzen van 
een p laa ts : werelddelen, landen, gebieden, terreinen, bronnen, r iv ie 
ren en meren (Poet. 3, 119). Het hoofdstuk dat aan stedenlof is 
gewyd, onderscheidt drie hoofdpunten: ligging, oorsprong, burgers . 
Ligging 

Aan de hand van een lofpryzing - in telegramstijl - van Verona 
demonstreert Scaliger enkele mogelijkheden van deze topos: 
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Veronam matrem si contemplatus fueris, non solum laudabilem, 
sed etiam admirabilem fa tear is . Regio delectabil is , u t i l i s , I ta l iae 
clavis. Si tus qualis to to ter rarum orbe al i i nulli . Quem amnem 
invenías, qui cum Athesi comparatus tantam urbem media m d i -
v ida t? Pontes cum Romanis pontibus comparentur. In planicie es t , 
in monte es t : sed i ta ut montis domina, non mons dominus s i t . 
(Scaliger, Poeí. 3, 120) 
Als je mjjn moederstad Verona ooit hebt bekeken, moet je t o e 
geven dat zij niet alleen prijzenswaardig maar ook bewonderens
waardig i s . De streek is aangenaam, nut t ig , de sleutel to t I t a 
lië. Verona heeft een ligging zoals op de hele wereld geen enkele 
andere s tad bezit . Welke rivier kun je noemen die, net a l s de 
Adige, een zo grote s t ad doormidden dee l t? De bruggen moeten 
met de bruggen van Rome vergeleken worden. De s tad l ig t in een 
vlakte en ze l ig t op een berg: maar zo dat zU de berg over
heers t , niet de berg haar . 

Vervolgens s t i p t hi) de burchten, de ci tadel , de fonteinen en de 
antieke aquaducten, het theater , het amfitheater en de triomfboog 
aan. Tenslot te vergelijkt ht) de inwoners van Verona met de Genue-
zen. Overigens had hij zelf een t iental jaren eerder een lofdicht op 
Verona geschreven: daarin roer t hij heel andere zaken aan dan de 
hier genoemde. Over de ligging dicht hii zelfs nauwelijks. *8 

I ta l iae canimus semper f lorent is ocellum: 
Calliope nequeat grandius ulla loqui. 

Aucta Deis, auctura poli Verona Quirites: 
quot cives, t o t habens sidera digna love. 

Non animi, non ingenii vigor acrior usquam. 
Nulla creat plures Martia t e r r a duces. 

Transfer re in caelum voluit sibi luppiter . Atqui 
c lar ior in nos t r i s maluit esse locis. 

(Scaliger, Verone) 
De oogappel van het altijd bloeiende I ta l ië bezing ik: 
er i s niets waarover Calliope verhevener kan spreken. 
Verona, gegroeid door de goden, zal de hemelingen doen groeien 
in aanta l : want evenveel s ter ren, Juppiter waardig, 
heeft Verona a l s zij burgers heeft. 
Nergens is er gro tere geestkracht , nergens scherper ta lent . 
Geen land van Mars brengt meer generaals voort . 
Juppiter wilde het voor zichzelf naar de hemel overbrengen. 
Maar, het wilde zelf liever s t ra lender zUn hier op aarde. 

Oorsprong 
Scaliger maakt eenzelfde onderverdeling a l s Menandros, maar l aa t 
het punt over de eers te bewoners achterwege: s t ich ter (vors t , 
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moederstad, held, een van de oude goden, een vergoddelijkt 
persoon), ouderdom (oud of jong; een nieuwe s tad , gebouwd op 
ruïnes van een oude; een nieuwe s tad , gest icht in moeilijke politieke 
omstandigheden), veranderingen van p laa t s , naam of van de g roo t te 
van het gebied of het terr i tor ium, ontstaansoorzaak. ВЦ elk onder
deel geeft hlJ een paar voorbeelden. Ook de volgorde van de topoi' 
i s gelijk aan die van Menandros: s t i c h t e r , ouderdom, veranderingen, 
ontstaansoorzaak. De voorbeelden zijn soms gelijk aan die van 
Menandros (Athene is net zo oud a l s de zon; mythische o n t s t a a n s 
oorzaak van Rhodos; Bucephala). Heel duidelijk i s de overeenkomst 
in het voorbeeld van de verschillende namen voor Athene; ik geef 
eer s t de tekst van Scaliger, daarna die van Menandros: 

Nominum vero mutationes r a r o ad laudem, saepius ad delectandum 
pertinent auditorem. Pascitur enim animus occulta eruditione: ас 
tandiu a t t e n t u s es t , quandiu discit . Veluti s i dicas vel urbem, 
vel regionem, non Athenas solum et Atticam; id quod sane 
vulgare est ; sed et Gecropiam, et Erechthida, et Actin, et 
Carthmiam appella tarn. Quas nominationes s i ad laudem conferre 
l ibuerit, i ta deducás, ut qui postremum indiderint, v i r tu te e t 
fortuna pr ior ibus fuerint superiores. 
(Scaliger, Poet. 3, 120) 
Naamsveranderingen echter strekken zelden to t lof; vaker i s de 
bedoeling daarvan de toehoorder te vermaken. De menselijke geest 
immers ver lus t ig t zich in verborgen geleerdheid: zolang a l s men 
ie ts leer t , blijft men aandachtig. Bijvoorbeeld a l s je het over de 
s tad of de s treek hebt en je noemt die niet alleen Athene en 
Attica - die benamingen zijn algemeen bekend - , maar ook 
Cecropia en Erechthis en Acte en Garthmia. Als deze namen to t 
lof willen leiden, moet je het zo doen dat degenen die de l a a t s t e 
naam gegeven hebben, in deugd en voorspoed superieur zUn aan 
hun voorgangers. 

Μεταβολή 5è παρά ταύτας άπάσας γίνεταχ έπ 'έν ίων πολλάχχς περί 
το δνομα· τήν γοφ αυτήν πόλχν η χώραν ποτέ μέν Κραναάν, ποτέ 
5è Κεχροπίαν, ποτέ 6è Άχτήν, ποτέ δέ 'Αττιχήν, ποτέ δέ 'Αθήνας 
χεχλήχασχ· χ α ί Πελοπόννησον ποτέ μέν Πελασγίαν, ποτέ δέ 
'Απίαν, ποτέ δέ οίλλο n τοχοΟτον. άλλα το τοχοΟτον τΐ[ς μ ε τ α 
βολές είδος ούχ εχεχ πρόφασχν επαίνου, πλην εϊ τχς τους άνδρας 
έπαχνοχη η θεούς, ά φ ' ω ν αχ πόλεχς όνομάζονταχ. 
(Menandros, RhG 3, 355, 24-32)49 

Naast al deze zaken komt ook vaak bij sommige steden een v e r 
andering van naam voor; want dezelfde s t a d of s treek noemen ze 
nu eens Kranaa, dan Kekropia, dan Akte, en dan weer Athene; en 
de Peloponnesos soms Pelasgia, soms Apia en soms weer wat 

67 



THEORIE 

anders . Maar di t type verandering geeft geen aanleiding to t lof 
tenzij men de mannen of goden prijst naar wie de steden zUn 
genoemd. 

Burgers 
Scaliger onderscheidt hier drie aspecten: het bevolkingsaantal, de 
voortreffelijkheid van de burgers (excellentia) en de regeringsvorm. 
Voortreffelijkheid uit zich in bekwaamheden (wetenschappen en 
kunsten), daden (goddelijke en menselijke, thuis en buiten de s tad , 
openbare daden en privé-daden), en in bouwwerken. Menandros' 
hoofdpunten daden en bekwaamheden zijn hier dus samengevoegd. 

In hoofdstuk 105 van hetzelfde derde boek geeft Scaliger zijn 
aanwijzingen voor in een epibaterion ingebedde stedenlof; zo (en 
niet: epibaterios) noemt hij een toespraak of gedicht bij terugkeer 
in de geboortestad van een hooggeplaatst persoon. De teruggekeerde 
looft de s tad a l s was zij zijn vader, zijn moeder of zijn voedster. 
Daar hanteert Scaliger dezelfde hoofdpunten van het loven van een 
s tad , maar in een andere volgorde: dezelfde volgorde die ook 
voorkomt in het tweede t r ac t aa t van Menandros bij de epibaterios: 
oorsprong, ligging, burgers . 
Oorsprong 
Lof van de s t ich te r , of van de moederstad (a l s de s tad een colonia 
i s ) , of van de s tad waar het s taa t sbes tuur zetel t (in het geval 
van een municipiuni). 
Ligging 
Dit i s in di t type gedicht of toespraak het belangrijkste punt. 
Eers t komt, net a l s ЬЦ Menandros, aan de orde de ligging van de 
streek: haar vruchtbaarheid of mogelijkheden om levensbenodigd
heden te importeren (over zee of rivieren, over het vlakke - dus 
zeer toegankelijke - terr i tor ium), haar veiligheid, haar goede of 
s lechte buren. Dan de ligging van de s t a d zelf: de gezondheid van 
haar ligging, de s t ra teg i sche positie (natuurlijk of door mensen
handen bewerkstel l igd), de aangename aspecten (bossen, heuvels, 
bronnen, weiden en tuinen buiten de muren, mooie gebouwen en 
havenwerken binnen). 

Quinetiam si muris cinctus non s i t vicus nata l i s tuus (nam ex iis 
maximi quoque viri prodiere) et sanitatem laudabis, quae a 
murorum c l a u s t r i s male saepe afficitur, et l ibertatem celebrabis, 
quae non cohibeatur, tanquam pecora praesepibus. Aurea aeta te 
sic habi tasse mortales . 
(Scaliger, Poet. 3, 105) 
J a zelfs a l s je geboortedorpje niet met muren omgeven zou zijn 
(want uit zulke dorpjes zijn ook zeer grote mannen voort
gekomen), dan zul je ten eerste de gezondheid prijzen, welke toch 
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door de afs lui t ing van de muren vaak e rns t ig aangetas t wordt , 
en ten tweede de vrijheid loven, omdat die daar niet beperkt 
wordt zoals vee door omheiningen. Zeg maar da t in het gouden 
tijdperk de mensen altijd zó woonden. 

Burgers 
In ar is to te l ische termen noemt Scaliger de ligging het materiële 
aspect van de s tad; het formele aspect zijn de burgers . 

(cives) a quorum corporibus, animis, fortunis exci tabis ad laudes 
audi tores . Si corpore delicati sunt, venustas hic habebit pa r t e s 
primas. Sin asper iores fuerint, robur praedicabitur. Si abs i t a 
foeminis pulchritudo, ea praetermissa ad animorum laudationem 
advolabis, sedulitatem, sobrie ta tem, cast i ta tem. Paeonum foeminae 
ex Herodoto in memoria habendae: ex a l i i s Patavinae, Romanae, 
Spartanae, Cimbrae. Praeterea virorum s tudia in armis , in U t 
er is , in a r t ibus , in mercaturis. Leges, mores, consuetudines, r e s 
gestae, si quae sunt i l lus t r io res , ас maxime dignae memoratu. ... 
Quinqué imprimis commemoranda sunt: erga Deum pietas , inter 
cives concordia, peregrinis hospi ta l i tas , subdi t i s humanitas, 
contra hos tes for t i tudo. 
CScaliger, Poet. 3, 105) 

Op grond van lichaam en geest van de burgers en op grond van 
externe factoren zul je je toehoorders to t lof opwekken. Als de 
mensen verfijnd van lichaam zijn, moet je eers t en vooral hun 
knappe uiterlijk t e r sprake brengen; zijn ze wat grof, dan hun 
kracht . Als de vrouwen lelijk ztJn, zul je hier niet over praten 
maar snel overstappen op het loven van haar geestelijke kwal i te i 
ten: ijver, soberheid, kuisheid. Denk aan de vrouwen van de 
Paeones uit Herodotos, en uit andere schrijvers aan die van 
Padua, Rome en Spar ta en aan de Gimbrische vrouwen. Wat vei— 
der de mannen betref t : hun activiteiten in de wapenen, le t teren, 
kunsten en handel. Voorts wetten, zeden en gewoonten, krljgsda
den (a l s er daden zijn die enigszins beroemd en vooral vermel
denswaard zijn). ... Vooral de volgende vijf zaken dienen vermeld 
te worden: vroomheid jegens God, eensgezindheid van de burgers , 
gastvrijheid tegenover vreemdelingen, menselijkheid ten opzichte 
van onderworpenen en dapperheid tegenover vijanden. 

De externe factoren, fortunae, worden niet verder uitgelegd; bij 
personenlof valt daaronder in elk geval ook rijkdom, opes i Poet. 3, 
118). De expliciete vermelding van bekwaamheden op het gebied van 
handel i s opvallend: bij uitstek ie t s van de burgers zelf, terwijl 
kunsten, wetenschappen en krljgsdaden voor een deel door adel en 
geestelijkheid opgeëist zouden kunnen worden. Zo weerspiegelen de 
veranderde maatschappelijke verhoudingen zich in l i t t e r a i r e zaken. 
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De vijf te vermelden zaken kunnen met enige goede wil gezien 
worden a l s tekens van de godsdienstigheid en deugdzaamheid van de 
burgers (aspecten van de vier cardinale deugden). 

Ook de stijlfiguur prosopopoiia wordt in Scaligers poëtika 
besproken, maar in di t verband worden steden niet genoemd, zelfs 
niet in de voorbeelden i Poet. 3, 3; 3, 47). 

Vergelijken we de aanwijzingen van Macropedius en Scaliger met de 
antieke theorie, dan valt eers t en vooral de grote gelijkenis op. Er 
zijn ook wel verschillen, in classificatie en nadruk. Het hoofdpunt 
' ligging' blijft zoals het was, maar 'bekwaamheden' en 'daden' 
worden of samengevat onder de noemer 'burgers ' of in onderdelen 
gespl i t s t . Dit houdt, denk ik, verband met de grotere zel fs tandig
heid die het stededicht inmiddels heeft bereikt, met andere 
woorden, met het ontbreken van de neiging een strakke paral lel l ie 
tussen personenlof en stedenlof te handhaven. Het hoofdpunt 
'oorsprong' wordt , in de theorie a l thans , ie ts minder prominent, 
terwyi punten a l s regeringsvorm en bevolkingsgrootte juis t meer 
nadruk krijgen. 

5. Stedenlof in de rhetorika: samenvatting en conclusie 

Nu we met het overzicht van de rhetor ika van loven en laken to t 
in de Nieuwe Tijd zijn gekomen en s teeds speciaal aandacht hebben 
besteed aan het prijzen van steden, wil ik kort samenvatten welke 
invloed het stededicht van de kant van de rhetor ische theorie heeft 
ondergaan en welke specifieke kenmerken van deze gedichten volgens 
mij gedeeltelijk op het onderwijs in de rhetor ika terug te voeren 
zijn. Eers t breng ik punten naar voren uit de algemene theorie van 
het loven, de theorie van het prijzen van personen en de stedenlof-
theorie. Vervolgens wijs ik op enkele paral lel len tussen rhetorische 
theorie en epigram, meer in het bijzonder het funeraire epigram. 
Tenslot te bespreek ik aspecten van het onderricht in de rhetorika 
die voor het begrip van stededichten relevant zijn. 
Theorie 
Uitweiden (bijvoorbeeld via een beschrijving) en vergelijken zijn de 
pijlers van het prijzen; in het rhetor ische systeem zijn het de twee 
belangrijkste amplificatietechnieken. Steeds wordt hierbij benadrukt 
dat men het goede mag overdrijven en het slechte moet minimali
seren. Dit houdt in, dat de his tor ie min of meer geweld aangedaan 
kan worden: s terke stadsmuren prUzen die er niet zijn en ook nooit 
zijn geweest, eensgezindheid van de burgers roemen die een eeuw 
geleden wel heerste maar a l jaren ontbreekt . 

Eén manier van beschrijven is het opsommen wat er te zien is ; 
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met betrekking t o t zo'n opsomming springen drie wenken in het 
oog: het gebruik van de onvermogen-topos en die van onzegbaarheid 
(de subjectieve en objectieve zijde van eenzelfde medaille) en het 
gebruik van omissio of praeteritio (benadrukken dat je s l e c h t s 
weinig van de vele dingen aanroer t ; een opsomming geven van wat 
je niet vermeldt). ВЦ de vergelUking in stedenlof гЦп de u i ter s ten 
natuurlijk vergelijking met a l le andere steden (het gebruik van een 
superlatief is hiervan het simpelste voorbeeld) en vergelijking met 
een ander stadium van dezelfde s t a d . Voor het eers te terre in zijn 
de gebruikelijke suggesties een vergelijking met Athene of Rome 
(bijvoorbeeld via een Überbietung) of een vergelijking met buui— 
steden (een priamel is hiervoor een geschikte vorm)50; het tweede 
terrein, vergelijking met een ander stadium van dezelfde s tad , is 
enerzijds a l een belangrijk onderdeel van het hoofdpunt oorsprong, 
anderzijds heeft het speciale toepassingen bij het wekken van mede
lijden (contras t vroeger-nu, met het verleden a l s positieve pool) of 
het waarschuwen voor de vergankelijkheid van a l l e s (contrast nu-
la te r , met het heden a l s positieve pool) en ЬЦ het wekken van 
bewondering voor de grootse p r e s t a t i e s van het voorgeslacht 
(contras t vroegei—nu, met het heden a l s positieve pool) of het 
voorspellen van een volle glorie en een eeuwige levensduur voor de 
s tad (contras t nu- la ter , met de toekomst a l s positieve p o o l ) . 5 1 

Opvallend is de grote mate van vrijheid die de lofredenaar 
allerwegen gegund wordt . HIJ kan bijvoorbeeld voor het exordium 
kiezen uit verschillende topoi maar ook elke inleiding achterwege 
laten; een narratio i s in een lofrede meestal niet nodig. Ook voor 
de inhoud geldt zo'n vrijheid: aanwezigheid of afwezigheid van de 
verschillende hoofdpunten en van hun onderdelen, de onderlinge 
volgorde en de verschillen in nadruk zijn soms afhankelijk van de 
gelegenheid, soms van het onderwerp maar worden deels ook aan de 
eigen smaak van de auteur overgelaten. Het demonstratieve genus i s 
immers meer een kwestie van movere en delectare dan van docere. 

Over de stijl van encomia in het algemeen worden de volgende 
suggest ies gedaan. Ze dienen elegant, sierlijk, t h e a t r a a l en p lecht
s t a t i g te zijn volgens Nikolaos Sophistes (vooral het exordium moet 
sierlijk zijn, zegt Aris toteles); verrassingen en prospectieve aandui
dingen zijn volgens Cicero passende versieringen; a l s stijlfiguren 
wordt, behalve apostrophe en prosopopoiia, het asyndeton a a n 
bevolen, door Ar is tote les (vooral passend in de epiloog), en verder 
neologismen, archaïsmen, metaforen en herhalingen door Cicero. 
Erasmus raad t een bonte afwisseling van stijl a a n . 5 2 

Enkele onderdelen van de theorie van de lof van personen hebben 
een stempel gedrukt op de theorie van stedenlof, die immers a l s 
mengsel van lof van een landstreek en van personenlof beschouwd 
kan worden. Ik doel op de biografische volgorde van de hoofd-
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punten (oorsprong, bekwaamheden, daden), op het bezingen van 
daden niet in hun chronologische volgorde maar gegroepeerd rond 
de vier hoofddeugden, en op de aandacht voor de beroepen en 
ambachten van de stedelingen. 

De andere component van het mengsel dat stedenlof vormt, de 
lof van een landstreek of p laa t s , behoudt zijn vooraanstaande 
positie, letterlijk en figuurlijk, a l s het hoofdpunt ligging: de lof 
van het te r r i tor ium van de s tad en van aspecten van de stedelijke 
agglomeratie zelf. Het belang van de ommelanden voor al le burgers 
zal duidelijk zijn, net a l s dat van de aanwezigheid van waterwegen 
en da t van veiligheid. Daaraan is ook in de zeventiende eeuw nog 
niets veranderd. 

Er is nog een reden waarom men stedenlof juis t met het punt 
ligging wenst te beginnen. Wie een hem onbekende s tad bezocht, 
naderde die, reeds lopend over het grondgebied van de s tad , met 
een snelheid van +5 km per uur; hij of zij had al le tijd een groot 
deel van het t e r r i to r ium goed in zich op te nemen voordat in de 
verte langzamerhand torens en muren zichtbaar werden. In de 
oudheid waren bovendien de toegangswegen to t een s tad omzoomd 
met graven en grafmonumenten: aan wie geen analfabeet was, waren 
de namen van de belangrijke families van de polis, hun welstand en 
hun eerbied voor de doden al bekend voordat hy de s tadspoor t 
bereikt had. Zelfs de opeenvolging ligging - oorsprong is vanuit 
di t oogpunt een natuurlijke. 

Wat de verdere volgorde van de topoi aangaat: na ligging komen 
oorsprong, bekwaamheden en daden (de l aa t s t e soms samengevoegd 
tot één punt: burgers) ; zoals gezegd, de biografische volgorde. In 
een aankomstspeech echter komt het onderwerp oorsprong (lof van 
de s t ich ter ) vóór het punt ligging: want spreker en gehoor kennen 
het te r r i tor ium van hun s tad goed, en hier is het gro te thema de 
terugkeer van de "verloren zoon" in zijn vaders tad. Zo'n andere 
volgorde is ook in een gedicht niet ongewoon: een stededicht heeft 
vaak een t i t e l , meestal de naam van de s t ad . In dat geval i s b e 
ginnen met de naam, de etymologie daarvan (die vaak met de s t i c h 
ting verband houdt), a l ternat ieve namen etc. weer heel natuurlijk. 

Onder de noemer 'lof van een p laa ts ' valt ook de lofprijzing van 
andere dingen dan een s tad : een eiland (vroeger vaak één polis), 
een s t reek (vaak het t e r r i to r ium van een s t ad ) , een groot gebied of 
een werelddeel, een dorpje, een landgoed, een groot huis (landgoed 
en villa worden wel een complete s tad op zich genoemd), een p laa t s 
in de vrije natuur (.locus amoenus). In de praktijk zijn het loven en 
beschrijven van al deze varianten wel beoefend, in de theorie is er 
echter, e lders dan onder stedenlof, nauwelijks ie ts over gezegd. 
Paral le l len 
Tussen de dr ie verzamelingen kenmerken van stededichten (die van 
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het epigram, van de rhetorische lof theorie en van de praktijk van 
stedenlof) bestaan natuurlijk raakpunten. Tussen gra fschr i f t en 
loftheorie zie ik deze vier parallellen: vergelijking via het cont ras t 
vroegei—nu, prosopopoiia, apostrophe en de identificatie van de 
geprezene via zijn naam. Het contras t vroeger-nu komt in funeraire 
poëzie logischerwijs voor. In een redevoering kan de spreker of 
schrijver, eventueel alleen bij de recapitulatie, lof in de mond van 
een subst i tuutspreker leggen: in grafschrif ten is zoiets eveneens 
frequent. In het stededicht is deze subst i tuutspreker vaak de 
vreemdeling of de s tad zelf. Bovendien raden de rhetoren hier de 
figuur der apostrophe aan, een figuur die ook in grafschr i f ten 
voorkomt. De aangesprokene in een stededicht is weer vaak de 
vreemdeling of de s tad zelf. Het is opvallend dat vele theoret ici 
by prosopopoiia praktijkvoorbeelden geven waarin de vaders tad of 
het vaderland sprekend ten tonele wordt gevoerd, of a l thans op 
deze mogelijkheid wijzen. In een grafschr i f t wordt de dode via zijn 
namen of via een omschrtJving geïdentificeerd. In spottende graf -
epigrammen komen dus naam-grappen voor. Het spelen met de naam 
van wie geprezen of gelaakt wordt , i s uit de praktijk van de 
rechtspraak in de rhetorische theorie terechtgekomen, maar ook in 
de l i t t e ra tuur komt het voor, zelfs bij Horneros a l . Ook ЬЦ steden 
is het gebruik van lovende etymologische naamsverklaringen al oud. 

De opwekking om hoofdpunten van een lofrede af te sluiten met 
een algemene wijsheid, met een spreekwoord of een spreuk, i s een 
raakpunt met het epigram in het algemeen. Een epigram i l l u s t r e e r t 
immers vaak spreekwoorden en gezegden. Ook in stededichten ЫЦкеп 
gezegden en spreuken vaak voor te komen. 
Onderricht 
Op het gebied van poëzie kent de oudheid niet een praescriptief 
systeem dat vergelijkbaar is met de gedetail leerde systemen van 
voorschriften voor een rede; een systeem dat zegt: "We learn from 
good lines of poetry tha t there are five rules for producing good 
verse, so here are the five rules to follow." (Murphy 1974, 2 7 -
28). Het vers t in deze richting zijn Aris tote les ' Poetike en 
Horatius' Ars Poetica gegaan, maar daarui t zijn voor een stededicht 
geen specifieke aanwijzingen te putten; ook voor d ich ters waren die 
in de rhetor ische handboeken te vinden: poëzie hoort immers ЬЦ het 
demonstratieve genus (Kennedy 1980, 114-116). Er zijn dus geen 
apar te aanwijzingen voor een stededichter te vinden eerder dan ЬЦ 
Scaliger. Men mag voor de periode van 300 voor Chr. t o t 1700 AD 
veilig aannemen dat d ichters rhetor ika-onderr icht hebben genoten. 

Bij de bespreking van rhetorika-boeken heb ik afwisselend termen 
gebruikt a l s voorbeelden, suggesties, wenken, nadruk, aanwijzingen, 
richtlijnen en voorschriften. Soortgelijke graduele verschillen vind 
je in de oorspronkelijke teksten. De vraag is wat de verhouding 
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tussen leer en leven is in dezen. Drie factoren spelen hier een ro l : 
er komen s teeds meer regel t jes , aanwijzingen worden meer opgevat 
a l s regels dan a l s suggesties, en wat mooi i s wordt to t regel . 

Sommige auteurs , zowel die van handboeken a l s die van school
boeken, zijn echte schoolmeesters: omdat zij het beste met hun 
lezers of leerlingen voor hebben, vermelden zij heel precies en zeer 
uitputtend al datgene wat volgens hen goed is . Voor een groot deel 
leiden zij zelf di t af uit praktijkvoorbeelden, en dan l iefst - om 
hun universele kennis te etaleren - uit a l s zeer goede l i t t e r a tuu r 
bekend staande voorbeelden, ook uit poëzie. Een goede redenaar 
past echter zijn rede natuurlijk aan de concrete s i tuat ie aan; 
a l ler le i op de praktijk geënte variat ies in bijvoorbeeld volgorde van 
hoofdpunten en voorkomen van onderwerpen, komen zo in leerboeken 
terecht , a l s model of zelfs in de vorm van regel t jes . Zo dijt het 
systeem s teeds verder uit: dichter bij perfectie, s teeds saaier . 
Vooral het lezen van progymnasmata en de scholia daarop wordt 
hierdoor to t een vervelende bezigheid, zoals ook Murphy laa t 
doorschemeren: "Fi t ted within a broadly based rhetor ical system, 
Hermogenes' Progymnasmata might be regarded a s merely an 
extreme statement of the doctrine of commonplaces. But detached 
from any discussion of invention or disposition, and furnished with 
precisely detailed instruct ions as to procedures, the work becomes 
a set of laws r a the r than a collection of suggestions for 
invention." (Murphy 1974, 42; vergelijk Fenster 1968, 6-7) . 

De tweede factor be t ref t niet de au teurs van rhetor ika 's maar 
hun lezers . Sommige lezers en leerlingen zijn wat dom: ze vatten 
elke suggest ie op a l s een bevel, elk praktijkvoorbeeld a l s model van 
de verplichte route; of zij interpreteren s t i l i s t i sche var iat ies in 
hun schoolboek of dictaat of in de werken van voorgangers a l s 
verschillen in de mate van verplichting, terwijl de auteur met een 
potentialis, adhortativus, futurum, gerundivum en gebiedende wijs 
heel goed precies hetzelfde kan bedoelen. Enkele karakterist ieken 
van de doceerstljl van Menandros geeft Soffel (Soffel 1974, 9 8 -
100). Daar komt nog bij, dat de schoolboeken meestal voorbeelden 
bevatten, in de vorm van verwijzingen naar algemeen bekend geachte 
l i t t e r a i r e werken, citaten daaruit of in de vorm van eigen maaksels 
van de auteur. Zulke voorbeelden uit schoolboeken blijven leerlingen 
lang ЬЦ; zij blijven dus invloed uitoefenen. 

De derde factor is het aemuiatio-ideaal dat de oude schrijvers 
voor ogen zweeft. Op school maakt men kennis met het programma
punt imitatio, "het t rachten zelf in de praktijk te brengen wat men 
in zijn voorbeelden bewondert. Hoewel deze imitatieoefeningen niet 
onkrit isch mogen zijn, s t e l t men er het eigen ta lent toch nog in 
dienstbaarheid van het exemplum. Imitat io is in de Oudheid een 
ontzaglyk belangrijk didactisch middel geweest, dat niet in de 
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l a a t s t e p l a a t s verantwoordelijk geweest i s voor fundamentele ken
merken van de antieke l i teratuur a l s genre-consistentie." (Leeman 
1981, 188). Het l i t t e r a i r e ideaal i s het overtreffen van de grote 
voorbeelden: "Werk dag en nacht aan het bestuderen van de Griekse 
voorbeelden!" (vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, 
versate diurna: Horatius, Ars 268-269) en "Men moet de vooi— 
beelden ЬЦ de dichters , redenaars, geschiedschrijvers en andere 
auteurs voor ogen houden." (Macropedius, Epist. [B 7 ] p ) . Dit ideaal 
kan er toe leiden dat iemand via de "koninklijke weg" der s laafse 
navolging gemakkelijk succes denkt te kunnen behalen. Maar welke 
zijn die grote voorbeelden? Eerst en vooral de werken uit de 
algemeen geaccepteerde klassieke kanoon; dat zijn ook precies de 
werken waaruit de schoolboeken veelvuldig citeren. Pas op de 
tweede p laa t s komen eventuele persoonlijke preferenties. 5 3 

Consequentie voor het stededicht is de genre-consistentie, zowel 
op het theoret ische vlak a l s in de praktijk. Met andere woorden, de 
combinatie van deze drie factoren maakt, dat veel stededichten van 
300 v.Chr. t o t 1700 AD "sprekend" op elkaar lijken. 

De implicaties van bovenstaande argumentatie zijn vooral negatieve. 
Discussies over de vraag of een dichter in een bepaald stededicht 
werk van een vroegere schrijver navolgt dan wel zijn rhetor i sche 
lesje goed kent, zUn weinig vruchtbaar: je kent niet precies zUn 
lectuur, noch de l i t t e r a i r e werken en evenmin de rhetorikaboeken, 
waarvan trouwens in beide gevallen veel definitief verloren i s 
gegaan. Bovendien overlappen die verzamelingen elkaar gedeeltelijk, 
en wel vooral op het gebied waar navolging het gemakkelijkst aan 
te wijzen zou zijn, namelijk ЬЦ auteurs van de kanoon: de werken 
die ieder welopgevoed persoon wel gelezen zal hebben. Dat geldt 
voor de schoolboekenschrijver weer net zo goed a l s voor zijn lezer. 
Zelfs in het geval van citaten zijn deze problemen dus eigenlijk 
onoplosbaar a l s de bron niet genoemd s t a a t en externe aanwijzingen 
ontbreken: wie nu uitroept dat "de teerl ing is geworpen", c i teer t 
die nu een zin uit een Suske-en-Wiske-strip, een zin uit Suetonius, 
woorden van Caesar of een stukje vers van de blUspeldichter 
Menandros? Waar het gaat om ontleningen van een thema of van 
beeldspraak, om echo's, a l dan niet bewuste al lusies of mengsels 
hiervan, moet men zich a fortiori beperken tot het voorzichtig 
opperen van mogelijkheden. Discussies hierover worden dan vaak ook 
nog vertroebeld door de negatieve connotaties die de uitdrukking 
"voorschriften van rhetoren volgen" voor sommigen h e e f t . 5 * Het 
zoeken naar paral lel len tussen elementen uit gedichten en uit r h e 
torische theorie kan aanwijzingen opleveren voor een interpreta t ie : 
daarom is het zinvol. Maar een para l le l i s s lechts een paral le l , en 
geen bron. 
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Een tweede implicatie i s deze. Gegeven de vrijheid die het epi -
deiktische genre biedt, de volledigheid van het rhetorische systeem 
van loven en de bondigheid van epigrammen, kan men uit een kort 
stededicht niet de conclusie trekken dat de dichter "het heersende 
schema" uit de rhetor ika volgt . Allicht stemmen veel deta i l s over
een met de theorie, natuurlijk ontbreken a l ler le i onderwerpen die 
theoret isch aan de orde kunnen komen, vanzelfsprekend is er weinig 
van het gedicht echt origineel. 

In de volgende hoofdstukken, over het stededicht in de praktijk, 
moeten deze beweringen met voorbeelden gestaafd worden. 
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2 D E V O O R C i E S G H I E D E l s I I S : 

S T E D E N L O E I N H E T 1 M A . B U E 

O O S T E N E N I N C i R I E P C E N L A N D 

1. Voorbeelden van lofprijzingen op steden uit het ЫаЬЦе Oosten 

De al leroudste bewaard gebleven vormen van stedenlof stammen uit 
de tweede bloeitijd van de Sumerische cultuur (ca. 2100-2000 
v.Chr.) en de daarop volgende eeuw. Lyrische stadsbeschrijvingen 
zijn overgeleverd uit het Egypte van de Negentiende Dynastie 
(+1300 v.Chr.). Ook in de bijbel vinden we stedenlof, zowel in het 
Oude Testament, vooral uit de tijd van Jesaja en van de profeet 
Ezechiël (zevende en zesde eeuw), a l s in het Nieuwe Testament, in 
de Apokalyps. Sommige van deze gedichten zijn jammerklachten over 
het verval van eertijds roemrijke steden, andere beschrijven t r o t s de 
vele prijzenswaardige aspecten van een bestaande s tad; beide s o o r 
ten kunnen gecombineerd worden met het thema van hoop op een 
voorspoedige toekomst. 

Enkele voorbeelden uit de verschillende genres, te weten epiek, 
klaagzang en lyrische beschrijving, dienen om te i l lus t reren hoeveel 
overeenkomsten er zijn tussen gedichten uit verschillende tijden en 
uiteenlopende culturen alleen a l op grond van het gemeenschappelijke 
onderwerp 's tad ' . Naar volledigheid is hier niet gestreefd: er i s 
zelfs niet sys temat isch naar voorbeelden gezocht. Eers t dr ie f r a g 
menten uit het Sumerische Gilgamesj-epos, die samen een lof van 
Uruk vormen· . De Л// in de eerste regel verwijst naar Gilgamesj. 

Hij deed bouwen de muur van het omheinde Uruk, 
van het gewijde Eanna, de heilige schatkamer. 
Zie toch haar muur, waarvan de schijven van koper zijn! 
Aanschouw haar bastion, dat niemand kan nabootsen! 
Raak aan de hardstenen stoep uit de grijze voortijd! 
Nader Eanna, de woonplaats van I s j t a r , 
die geen toekomstige koning ooit zal nabootsen, geen een! 
iGilg. I 1, 9-15) 
Kom dus, o Enkidu, naar het omheinde Uruk, 
naar de mensen, pronkende met staatsieklederen; 
bij dag en nacht wordt daar feest gevierd; 
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waar de knapen de cimbels tegen elkaar slaan, 
waar de deernen vertoeven, schoon van gedaante. 
Vol weelde en wellust en vreugdebedrUf 
lokken zij de edelen uit hun slaapvertrekken. 
iGilg. I 5, 6-12) 
Klim op, Ui—sjanabi, en wandel op de muur van Uruk, 
vors uit de onderbouw, bekijk het tichel werk: 
of haar tichelwerk niet van baksteen is , 
en of haar grondslag niet gelegd hebben de zeven wijzen! 
Eén bunder het stadsgebied, één bunder de tuinen, 
één bunder de gronden van de tempel van I s j t a r : 
drie bunders behalve het braakland bevat de s tad Uruk! 
(GUg. XI 303-308) 

Als loffelijke elementen van de s tad worden genoemd: de ommuring 
(fundering, breedte, metselwerk, poortdrempel, ouderdom), de tem
pel van I s j t a r (Eanna), rijke bewoners, de voortdurende feesten, 
s t icht ing door de zeven goede geesten (de zeven wUzen), de grote 
tuinen en de groot te van het s tadsareaa l . 

Eveneens uit de Sumerische l i t t e ra tuur afkomstig zijn enkele z o 
geheten his torische klaagzangen, die de verwoesting van steden aan 
het einde van het derde millennium to t onderwerp hebben. Enige 
kenmerkende passages uit twee verschillende stadsklachten, van 
Nippur en van Ur2: 

Nippur, de s tad in wier brede schaduw 
het zwarthoofdig volk zich s teeds verf r is te , 
hoezeer i s deze woonplaats nu vervallen? 
Hij sloeg hen uit elkaar, a l s een verspreide kudde. 
Midden in de s tad is de rouwklacht overgroot . 
Hoelang nog zullen s tadsgod en godin 
hun goede zorgen weigeren? 
Het Grote Huis ervan, eens vol van klank 
wordt nu niet meer betreden - een verlaten braak stuk grond! 
Nippur, s tad die vorsten eens welvarend maakten, 
waarom heeft men ze nu verwaarloosd? 
(.Turmenuna 26-34) 

Helaas! Lierdichters en zangers bezingen mij mijn droevig har t ! 
Nu is de droefheid veel te groot voor mij; 
Dat lot bezingen zij voor mij in tranen. 
(.Turmenuna 120-122) 

"O meesteres van het weigebouwde huis 
- die woonplaatsen, bedrieglijk vast gest icht , 
zijn nu opnieuw in klei verkeerd!" 
(Turmenuna 128-129) 
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GIJ s tad van hoge muren, uw land is vergaan. 
0, mijn s tad , a l s een onschuldig schaap, 
uw lam is van u weggeroofd. 
0, Ur, a l s een schuldeloze geit, uw jong is vermoord. ... 
Uw jammerklacht i s b i t te r , hoe lang zal de smar t zijn 
van uw Heer die weent! 
<Klaagzang over Ur 66-71) 

Haar muren werden stukgeslagen; het volk weent en rouwt. 
In haar hoge poorten, waar men door uit wandelen ging, 
liggen doden overal; 
In haar brede s t r a t en , waar men feesten vierde, 
liggen zij ui tgestrooid. 
i Klaagzang over Ur 213-215) 

De geciteerde passages zijn delen van gro te jammerklachten over de 
verwoesting van Nippur en van Ur. Dergelijke s tadsklachten vormden 
een apar t genre in de neo-Sumerische poëzie. Zes van deze gedich
ten zUn ons overgeleverd.3 Ze zUn gecomponeerd t e r herinnering aan 
de verwoesting of t e r gelegenheid van het hers te l of de weder
opbouw van in oorlogstijd verwoeste tempels, belangrijke gebouwen 
of hele steden. Nadat ze a l s onderdeel van de plechtigheden by de 
inwijding gefungeerd hadden, werden ze a l s l i t t e r a i r werk ve r 
spreid, ook in andere steden (Kutscher 1975, 1-7). 

Deze s tadsklachten zijn gecomponeerd volgens een vast schema. Ze 
beginnen met een algemene litanie waarin de s tad toegesproken 
wordt over haar ongeluk, en ze eindigen met beden om zegen en 
hers te l of een lofzang op de res taura t ie . In het middengedeelte 
komen drie themata aan de orde, in wisselende volgorde: een 
gedetail leerde beschrijving van de verwoesting, met aandacht voor 
de oorzaak van de ramp,, voor het lijden van de s tadsbewoners, 
voor de plundering en vernietiging van het paleis, de dokken, de 
kaden, de kanalen, de poorten, de muren en de heiligdommen 
(vergelijking met vroeger); een monoloog van de gepersonifieerde 
s tad of van de stadsgodin, die zich met de lijdende bevolking ver 
eenzelvigt; een klagend verwijt aan de goden dat zij de s tad in de 
steek gelaten hebben. In het eers te of tweede onderdeel vindt men 
een stedenlitanie: een cataloog van de voornaamste steden van 
Sumer, waarvan gemeld wordt dat ze weer hers te ld zUn (Vanst ip
hout 1983, 338-340) . Er bestaan grote overeenkomsten tussen deze 
s tadsklachten en oud-testamentische passages a l s de orakels tegen 
de volkeren in Jeremía 46-51 en in de Klaagliederen, vooral het 
eers te , tweede en vierde. Verder is het gebruik van de stijlfiguur 
prosopopoiia opmerkelijk, in afwisseling met passages waarin de 
s t ad toegesproken wordt en met descriptieve passages (Vanstiphout 
1983, 331). 
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Ook uit de la tere , Babylonische l i t t e r a tuu r zijn klaagzangen van 
steden overgeleverd, de zogeheten r i tuele klaagzangen. ZIJ behoren 
to t een ie ts ander genre en hadden een andere functie: ze maakten 
deel uit van het vaste ritueel van een eredienst op bepaalde dagen. 
Wat hun inhoud bet ref t , beperken zij zich to t stereotypen, lange 
opsommingen en herhalingen (Kutscher 1975, 4 -5 ) . Een van deze 
klaagzangen is de door Kutscher uitgegeven a-ab-ba hu-luh-ha (in 
het Engels: Oh Angry Sea. Kutscher 1975). 

Een voorbeeld van een lovende beschrijving van een bestaande 
s tad is de lofprijzing van de s tad Ramses of Raamses door de 
klerk Pai-Bes. Een Engelse vertaling hiervan is te vinden in ANET 
470-471 en in ANE 258-259, waar ook blijkt dat er meer van d e r 
gelijke "poetical compositions" to t lof van deze s tad geschreven 
zün. De s tad is door de farao's van de Negentiende Dynastie ge 
s t i ch t in de Delta, a l s hun nieuwe residentie. In de vorm van een 
brief geeft Pai-Bes de volgende opsomming van 'heerlijke' deta i ls : 
ligging in een mooie omgeving; vorm van de s tad , lijkend op die 
van Thebe; s t icht ing door de zonnegod Re; ligging in een vruch t 
bare omgeving (graan, vissen, vogels, g r a s , fruit , papyrus, wijn: 
niemand heeft ook maar ergens gebrek aan), graanschuren die to t 
in de hemel reiken; de rivier met drukke handelsfunctie (aanvoer 
van zout en bier) ; feesten, fraaie kleren en goede zangers . 

Tenslot te de ЬЦЬеІ. Ik geef s lechts één c i taa t , over het nieuwe 
Jeruzalem, Jes . 54, 11-14.4 Nadat eers t Jeruzalem a l s weduwe is 
getekend (ballingschap), vervolgt Jesaja: 

GIJ, ongelukkige, geteisterde, troosteloze s tad , 
ik voeg uw stenen met antimoon, 
en leg uw grondvesten op saffier, 
uw tinnen maak ik van robijn, 
uw poorten van karbonkel 
en al uw wallen van diamant. 
Al uw bewoners worden door Jahwe onderwezen, 
groot zal hun geluk zijn. 
Het heil wordt u nooit meer ontnomen. 

In hoofdstuk 60 van hetzelfde bijbelboek s t a a t een uitvoerigere 
beschrijving van het nieuwe Jeruzalem, waarin vermeld worden: 
hereniging met uitgezwermde kinderen, roem van de tempel, rijkdom, 
handel, muren die door koningen en verslagen vijanden herbouwd 
zijn, poorten die dag en nacht openstaan voor de rijkdommen der 
volkeren, onderwerping of vernietiging van de vijand, de tempel ge 
bouwd van de ceders, cipressen, palmen en olmen van de Libanon, 
de heersende vrede, rechtvaardige bewoners en de bescherming van 
Jahwe. 

Ook in de profetieën van Ezechiël over de Fenicische s tad Tyrus 
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(Ez. 26-28) is herhaalde malen sprake van soortgelijke elementen 
van lofprijzing (poorten, torens, muren ('een omheining van 
edelstenen')), s t r a t e n , rijkdommen, pracht ige huizen en feesten. 
Hoofdstuk 26 i s een profetie van de ondergang van Tyrus : de s t a d 
zal verwoest worden, het puin zal geruimd worden en dan r e s t 
s lechts een kale r o t s (hier moet men weten dat de naam van de 
s t a d ook r o t s betekent); hoofdstuk 27 is een klaaglied over Tyrus , 
dat vergeleken wordt met een pracht ig koopvaardljschip dat sch ip
breuk lijdt (Tyrus lag in feite op een eiland voor de kust); hoofd
stuk 28 is een klaaglied over de vorst van Tyrus . 5 

In de Apokalyps tenslotte, wordt het thema van het nieuwe 
Jeruzalem nogmaals gebruikt. Na de juichende jammerklacht over de 
val van Babyion, waarin zUn rijkdom, luxe en feesten benadrukt 
worden en waarin de stad door een engel wordt toegesproken 
iApok. 18), volgt t o t s lot, in 21-22, de exal tat i sche beschrijving 
van de 'heilige s t a d Jeruzalem'. Gedeeltelijk in navolging van Jesaja 
noemt de apostel Johannes: de muren, de twaalf poorten, die dag 
en nacht openstaan, de zuiver vierkante vorm, de fundamenten van 
de muur, die versierd zijn met twaalf soorten edelstenen, de zuiver 
gouden s t r a t e n , de groot te van de s tad, de aanwezigheid van God 
zelf en de eerbewijzen van de koningen der aarde. 

Natuurlijk kan men aan de hand van deze voorbeelden niet conclu
deren, dat er in het Nabije Oosten ten aanzien van de te vermelden 
elementen ЬЦ stedenlof of stedenklacht sprake geweest zou zijn van 
een internationale l i t t e r a i r e t rad i t ie ; daarvoor is de omvang van 
het onderzochte materiaal te gering, terwijl bovendien het v r a a g 
stuk van de eventuele wederzijdse beïnvloeding van de verschillende 
culturen te complex is: beïnvloeding is nooit uitgesloten, vaak 
waarschijnlijk, zelden bewijsbaar (Gordon 1966, 7-17; Mellersh 
1966, 212-218) . Het i s bij Sumerische en Babylonische filologen en 
ЬЦ bijbelexegeten wel gebruik om paral le l len zo veel mogelijk te 
signaleren; wat d i t betref t i s ANET een goudmijn. Los echter van 
de vraag in hoeverre en vanuit welke cultuur er sprake geweest i s 
van invloed, kan wel geconstateerd worden d a t e r frappant veel 
overeenkomsten bestaan tussen de stereotiepe elementen in de h i e r 
boven genoemde vormen van stedenlof en de topoi van stedenlof van 
de Griekse rhetor ika. Vanstiphout zegt over de Sumerische s t a d s 
klachten: "Tens lot te dient nog opgemerkt dat deze hele groep van 
teksten ook nog zeer interessant i s vanuit het gezichtspunt van de 
vergelijkende s tudie van de (oudoosterse) letterkunde. Hoewel 
bezwaarlijk rechts t reekse beïnvloeding kan bewezen worden, liggen 
e r inhoudelijk en zelfs s t i l i s t i sch natuurlijk bijzonder veel r a a k 
punten met Threni; in ieder geval zou het een uitermate spannende 
opgave zijn de geschiedenis en verschillende vormgevingen van di t 
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genre in de were ld l i te ra tuur typologisch en misschien zelfs gene
t isch te onderzoeken."; hieraan voegt hij in een noot een verwijzing 
toe naar "een nog veel la tere vorm van wat op grond van stiil en 
inhoud toch to t hetzelfde l i tera i re genre moet gerekend worden": 
La complainte de la cité de Liège, een jammerklacht naar 
aanleiding van gebeurtenissen in 1648 (Vanstiphout 1983, 341).* 

2. Stedenlof in de Griekse l i t t e r a tuu r : inleiding 

De Griekse letterkunde is een rijke bron van stedenlof. Zowel in 
proza a l s in poëzie worden steden beschreven en geloofd en hun 
inwoners geprezen. Dit gebeurt vaak ter loops, door middel van een 
enkel woord, soms uitvoeriger, in enige zinnen, maar er zijn ook 
voorbeelden van zelfstandige stedenlof. Nu eens l igt de nadruk op 
de burgers , dan weer op de stad zelf en haar terr i tor ium. Athene 
en, l a te r , Rome zijn speciale gevallen, vanwege hun politieke positie 
en hun culturele p l aa t s in de oude wereld. 

In di t overzicht l ig t de nadruk op poëzie: proza wordt s lechts 
in zoverre in de beschouwing betrokken a l s voor een duidelijke i l 
l u s t r a t i e van de ontwikkeling van stedenlof nodig is of waar voor
beelden uit de poëzie ontbreken. De aandacht gaat natuurlijk vooral 
uit naar die plaatsen waar voor het ee r s t een bepaalde vorm van 
lof voorkomt, of een bepaalde topos of groep van topoi. Het doel 
i s immers de in het ee rs te hoofdstuk geschetste ontwikkeling met 
voorbeelden te staven. Omdat de eerste zelfstandige stededichten 
pas in de derde eeuw v.Chr. gevonden worden, is het overzicht 
voor wat de poëzie bet ref t gespli tst in twee stukken, met 300 
v.Chr. a l s grens. Ter inleiding een blik op de huidige stand van 
het onderzoek. 

In Der Lobpreis von Städten und Ländern in der älteren griechi
schen Dichtung (Kallmiinz 1936) heeft Emanuel Kienzle de stedenlof 
in de Griekse l i t t e r a tuu r to t 400 v.Chr. bestudeerd, de "Topik des 
Enkomions auf S täd te und Länder" (Kienzle 1936, 1). Zijn boek 
bes taa t uit dr ie delen. In het eerste i l l u s t r ee r t hy de continuïteit 
van veel gedachten en formuleringen op het gebied van stedenlof; 
d i t gebeurt aan de hand van enkele vormen van beeldspraak en van 
opvallende topoi uit de oude poëzie die hij in Menandros en ook in 
Aris te ides vindt: bijvoorbeeld de s tad a l s het gezicht van de 
streek, a l s jong meisje, a l s oude man, a l s menselijk lichaam of a l s 
mens. In deel twee, de kern van het boek, biedt Kienzle de s teden
lof zelf, "und zwar angeordnet nach den einzelnen Gesichtspunkten 
(Topoi)", die hlj in negen grote rubrieken onderbrengt: l igging, k l i 
maat, bouw, bodemgesteldheid, geschiedenis, bewoners, betrekkingen 
to t de goden, s taa ts inr ich t ing en de heel algemene lofprijzingen. In 
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deel drie tens lo t te gaat hi] voor het l i t t e r a i r e genre van het 
epinikion (de ode aan een overwinnaar in een wedstrijd) na, welke 
rol stedenlof daar speelt . 

De d i sse r ta t ie van Otto Schröder, De laudibus Athenerum a poe-
tis tragicis et ab oratoribus epidicticis excultis (Göttingen 1914) 
maakt duidelijk da t de lofprijzingen van Athene door de v ie rde-
eeuwse redenaars te ruggaat op die van de toneeldichters , en g e 
deeltelijk zelfs op de Atheense epitafen uit de vijfde eeuw: "me 
explanare posse spero locos comrtiunes, quos o ra to re s quarto saeculo 
et postea ad gloriarti Athenarum augendam usurpare solebant, per 
magnarti partem iam quinto saeculo a t rag ic i s sive primum excultos 
sive e laudationibus in Ceramico dic t i s in t ragoedias receptos 
esse ." (Schröder 1914, 4). 

In The Glorification of Athens in Greek Drama (Iowa City 1942) 
onderzoekt H.R. But t s de lof van Athene in het Griekse drama 
vanuit een ander gezichtspunt. HIJ spoort de technieken op die 
Aischylos, Sophokles en Euripides hebben gebruikt om Athene in 
hun werk zozeer t e kunnen loven. Het gaat hier zowel om stofkeuze 
en aanpassing van tradit ionele gegevens a l s om de ta i l s van de 
inhoud zelf. 

Karelisa Hartigan bespreekt in The Poets and the Cities 
(Meisenheim am Gian 1979; afgekort PC) de epigrammen van de 
Anthologia Palatina over Griekse steden. Haar doel daarbij i s , " to 
see how the epigrammatist viewed his city, thus te l l ing us what a 
Greek poet of these periods considered important about h i s urban 
surroundings"; ze heeft daarbij geprobeerd " to show what aspects 
about a city a t t r a c t e d a poet and in what way he expressed his 
in teres t" (PC v). Met dat l a a t s t e i s niet de t radi t ionele topiek 
bedoeld, maar veeleer de soort onderwerpen - en de veranderingen 
daarin - die in de poëzie over steden t e r sprake werden gebracht 
in verschillende perioden, de klassieke, de hellenist ische en de By
zantijnse. Hartigan noemt wel een enkele keer topoi en zelfs over 
eenkomsten met funeraire poëzie, maar bij noemen blijft het (PC 7, 
14, 29, 77, 102). 

Tenslotte kunnen nog Gernentz 1918 en Fenster 1968 genoemd 
worden: Gernentz betrekt ook de Griekstal ige laudes Romae in zijn 
werk; Fens ters studie, Laudes Constantinopolitanae, behandelt 
echter vooral de Byzantijnse tijd. 

3. Griekse poëzie van de achtste tot de derde eeuw 

Horneros7 

In de Ilias en de Odyssee vinden we stedenlof vooral in de vorm 
van epitheta ornantia bij de namen van steden. Bekend zijn 'het 
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zevenpoortige Thebe', 'het gouden Mykene' en 'het zandige Pylos' . 
Het ora le karakter van de homerische poëzie brengt de noodzaak 
van epitheta ornantia met zich mee. De meeste hexameters vallen in 
twee delen uiteen; de scheiding valt bijna altijd in de derde voet. 
Omdat de dichtet—zanger s tandaardvershelf ten to t zijn beschikking 
blijkt te hebben met vaak voorkomende subjecten, objecten, praedi -
caten etc. (bijvoorbeeld eigennamen en uitdrukkingen voor gevechts
handelingen), wordt zijn taak van improviseren veel minder zwaar. 
Deze gro te verzameling "formules" bevat zeer weinig onnodige 
verdubbeling: e r zijn nauwelijks twee metrisch volkomen gelijke 
formules die op precies dezelfde personen, zaken of s i tua t ies toe te 
passen zijn. Page noemt di t het zuinigheidsbeginsel (Page 1959, 
222-230 , 277).β 

Deze improvisatietechniek kan men in het geval van stedenamen 
weergeven met de regel: als een stad genoemd moet worden, breid 
dan de naam uit met een of meer bijvoeglijke bepalingen tot een 
half vers. Een gevolg hiervan is, dat men gemakkelijk een hele 
l i tanie in hexameters kan samenstellen van verschillende s t a n d a a r d 
vershelften of stukjes vers die de lof van bijvoorbeeld Troje 
zingen (Page 1959, 292-294 [=noot 111]). Opeenhopingen van andere 
plaatsnamen met epitheta vindt men in de Scheepscataloog CIL 2, 
484-760) en in de lijst van bondgenoten van Troje ( J i . 2, 816-
877). De hier gebruikte adiectiva zijn ook distinctief, dat wil zeg
gen niet zo algemeen dat zij bij meerdere steden passen. De inhoud 
is meestal een kenmerkend aspect van de terreingesteldheid van het 
t e r r i t o r i u m of van de vegetatie, fauna, klimaat, of een aspect van 
de ligging of bouw van de stad zelf: beschrijving voert hier de 
boventoon. Deze epitheta kan men beschouwen a l s voorlopers van of 
a l s grensgevallen van een ekphrasis. Voor zover het echter een 
positief gewaardeerd aspect betreft, i s het epitheton tegelijk een 
gecondenseerde lofprijzing. In sterkere mate geldt di t voor algeme
ne adjectieven a l s stralend, mooi, heilig, beroemd, rijk aan ..., etc. 
(Page 1959, 159-160 [= noot 22-23]).9 Minder vaak wordt er iets 
over de stedelingen zelf gezegd (ze worden t r o t s , vaarlust ig of 
godsdienstig genoemd; ze temmen paarden; de vrouwen zijn mooi). 

Horneros' beschrijving van de stad der Phaiaken in het zesde boek 
van de Odyssee i s een voorbeeld van uitvoeriger lof. In het begin 
van d i t boek ver te l t hij van de st ichting van de s tad op het eiland 
Scheria (Od. 6, 8-10; vergelijk de s t icht ing van Rhodos, II. 2, 
667-670); de bouw van stadsmuren, huizen, tempels en de verdeling 
van het bouwland acht hij blijkbaar essentieel. Uitgebreider gaat hij 
op de s t a d in wanneer Nausikaä to t Odysseus spreekt: 

αύταρ έπήν πόλχος έπιβείομεν, ην πέρχ πύργος, 
υψηλός, καλός δέ λχμήν έχάτερθε πόληος, 
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λεπτή δ'εχσΐθμη· vffeç δ'όδον άμφχέλΛσσοη 
εχρύατοη- πΑ<ην γαρ έπίστ\όν έ σ η ν έχάστφ. 
ένθα Sé те σφ'άγορή, χαλον Ποσ\δή\ον άμφίς, 
ρυτοΐσχν λάεσσχ χατωρυχέεσσ'άραρυΥα. 
ένθα Sé νηδν δπλα μελαινάων άλΕγουσχ, 
πείσματα χαΐ σπείρα, χαΐ άποξύνουσιν έρετμά. 
ού γαρ Φα\ήχεσσ\ μέλει βίος ούδΕ φαρέτρη, 
αλλ'ιστοί χαΐ έρετμά νεδν και νΐ|ες έΐσαχ, 
îjcrxv άγαλλόμενοι πολχήν περόωσι θάλασσαν. 
(Horneros, Od. 6, 262-272) 
Мааг wanneer we bij de stad zijn gekomen: rondom haar heen een 
hoge muur, en een mooie haven aan weerszijden van de stad, 
met een smalle toegang; de gekromde schepen liggen langs de 
weg, uit het water getrokken, 
want er is een ligplaats voor elk schip daar. 
En ze hebben daar een plein, rond de mooie Poseidoontempel, 
geplaveid met aangesleepte, in de bodem rustende stenen. 
Daar ook verzorgen zU het tuig van hun zwarte schepen, 
touwen en zeilen, en schaven zt) hun roeiriemen. 
Want de Phaiaken geven niets om een boog noch om een pijlkoker, 
maar wel om masten en riemen en symmetrische schepen, 
waarmee zij pronkend de grUze zee bevaren. 

In boek 7, wanneer Odysseus op weg is naar het paleis van 
Alkinoös, herneemt Horneros met enige variaties Nausikaä's woorden: 
weer noemt hij de havens, de schepen, de pleinen vol met edele 
mensen en de hoge muren (Hom. Od. 7, 43-45) . Ook aan Alkinoös' 
paleis wordt daar een zeer uitgebreide beschrijving gewijd: Od. 7, 
81-132 . Niet alleen mensen, schepen, pleinen, huizen en muren horen 
voor Horneros ЬЦ een stad, maar ook het gebied rondom de stad 
hoort erbij: Nausikaä had eerder al in haar woorden tot Odysseus 
een korte schets gegeven van de buiten de stadsmuren gelegen tuin 
van haar vader: 

δήομεν άγλαον άλσος 'Αθήνης αγχχ κελεύθου, 
αιγείρων, έν δέ κρήνη νάε\, άμφΐ δέ λειμών 
ένθα δέ πατρός έμοΰ τέμενος τεθαλυΤά τ'άλωή, 
τόσσον άπο πτόλιος, δσσον τε γέγωνε βοήσας. 
(Horneros, Od. 6, 291-294) 
Wij komen bij een schitterend bos, van Athene, dicht by de weg, 
vol zwarte populieren; daarin bevindt zich een bron, en eromheen 
is gras; daar is mijn vaders tuin en bloeiende boomgaard, 
zover van de stad a ls een schreeuw reikt. 

Deze beschrijving is, samen met die van de Elyseïsche Velden in 
Od. 4, 565-568, die van de omgeving van de grot van Kalypsoo in 
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Od. 5, 63-74 en die van het eiland bij het land der Kyklopen in 
Od. 9, 116-141, de voorloper van vele schilderingen van wat men 
de iocus amoenus noemt (Curtius 1965, 191-209; Hadas 1972, 212-
222). Van zulke korte descriptiones biedt Horneros' werk nog meer 
voorbeelden. Zij worden vaak gekenmerkt door een vooropgeplaatst 
εστχ of εστί δέ a l s signaal, gevolgd door het woord voor p laats , 
s tad, heuvel, haven, eiland. Een algemene aanduiding voor di t s i g
naal i s e s t locus. In de JJias vinden we zo bijvoorbeeld beschrij
vingen van Ephyrè (Korinthe), Thryoessa en een heuvel ЬЦ Troje 
( l i . 6, 152-154; 11, 711-712; 2, 811-815), in de Odyssee van de 
eilanden Aster ie en Kreta (Od. 4, 844-847; 19, 172-180). 

In één geval rijst het vermoeden da t Horneros speelt met de naam 
van een s tad , Mykene; hij gebruikt voor het door Mykene beheerste 
gebied twee keer de uitdrukking μύχφ "Αργεος, 'een ver weg ge
legen stukje van Argos' ( l i . 6, 152; Od. 3, 263). Vooral gezien 
zijn annominatio bij de naam van Odysseus (die hij in verband 
brengt met όδύσσομοη, 'vertoornd zijn': Od. 1, 62; 19, 406-412), 
zal de klankovereenkomst μυχός - Mykene niet toevallig zijn. 

De homerische hymne aan Apolloon 
Deze hymne - zo heeft Race opgemerkt (Race 1982, 47) - i s uit 
priamels opgebouwd. Drie daarvan zijn zogeheten reis-priamels, bij
voorbeeld de verzen 30-46: een opsomming van streken, steden en 
eilanden waarover Apolloons invloed zich nu u i t s t rekt maar waar 
de van haar tweeling zwangere Leto destijds niet welkom was. 
Hierin zijn sierende adjectieven in overvloed aanwezig. 

Uiteindelijk op Delos aangekomen, spreekt Leto de wens uit 'dat 
Delos bereid moge zijn de zetel van Phoibos Apolloon te worden'; 
ze voorspelt dat het eiland vanwege Apolloons heiligdom druk 
bezocht zal worden (51-60). Dan komt voor het eer s t in de 
Griekse l i t t e r a t u u r een stemhebbend eiland voor: Delos zelf a n t 
woordt haar blU, dat het haar graag gastvrijheid zou willen bieden 
mits zij garant ies geeft bij haar voorspelling: 

τ$ ρ ' α ί ν ο ς δείδοιχα κατά φρένα και κατά θυμον 
μή ό π ό τ ' α ν το πρΩτον ϊδη φάος ήελίοχο 
vffaov άημήσας, έπεΐ í¡ κραναήπεδός ειμί, 
ποσσΐ καταστρέψας йад αλός έν πελάγεσσχν. 
(Ei s Apol.; Hom. hym. 3, 70-73) 
Ik ben daarom erg bang diep in mijn h a r t d a t hij, 
zo gauw hi) voor het eer s t het l icht van de zon heeft gezien, 
het eiland de eer niet waard acht, omdat ik een erg rotsacht ige 
bodem heb, en me met zijn voeten ver t rapt en omlaagstoot 
in de golven van de zee. 
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Hesiodos 
Uit het werk van Hesiodos blijkt, d a t het e s t iocus-signaal bij 
beschrijvingen meteen ingeburgerd is; over Hellopia, het gebied van 
Doodoona, dicht hij: 

εστί τχς Έλλοπίη πολυλήχος ήδ'εύλείμων 
άφνεχή μήλοχσι xoti είλιπόδεσσι βόεσσχ· 
εν δ 'άνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοοταχ 
πολλοί άπε\ρέσ\ο\ φΐ5λα θνητΩν ανθρώπων. 
С Hesiodos, fr gm. 134) 
Er is een streek, Hellopiè, met veel graanvelden en met goede 
weiden, rijk aan kleinvee en aan zwikpotige runderen; 
daar wonen mannen met veel schapen en met veel koeien, 
vele, eindeloos vele: generaties van sterfelijke mensen. 

Ook het spelen met de naam of de verschillende namen van een 
s tad , via een etymologie of een aitiologie, treffen we in Hesiodos' 
werk aan: Euboia - βοος in frgm. 186 (vergelijk frgm. 115; 154; 
186; Kienzle 1936, 67). Bij deze dichter komt voor het e e r s t voor, 
dat een s tad of dorp gelaakt wordt in p l a a t s van geprezen. Over 
zijn eigen geboorteplaats, het dorp waar zijn vader zich vestigde, 
schrijft hij namelijk: 

νάσσατο δ ' α γ χ * Έ λ ι χ δ ν ο ς όιζυρ^ évi κώμΐ), 
"Ασχρί), χείλια xocxfl, ерег άργαλέη, ουδέ ποτ'έσθλΐ(. 
(Hesiodos, Erg. 639-640) 
En hl] ging wonen vlak bij de Helikoon, in een ellendig dorpje, 
Askrè: in de winter gruwelijk, in de zomer drukkend heet, en 
werkelijk nooit echt aangenaam. 

De in de epiek gebruikte technieken van loven, laken en beschrijven 
van steden en andere plaatsen samenvattend, merk ik op dat het 
gebruik van epitheta ornantia, van e s i iocus-signalen en van p r i a -
mels voortaan normaal is , en dat het gebruik van prosopopoiia bij 
een eiland niet onbekend meer is : de Homerische poëzie maakte 
immers deel uit van de culturele bagage van iedere Griek. De b e 
tekenissen van de adiectiva liggen in de algemeen lovende sfeer of 
zijn descriptief, waarbij ligging, natuurlijke gesteldheid en bouw
werken de overhand hebben. 

Theognis 
Een zesregelige elegie uit het werk van Theognis, qua bouw en 
thema een uitwerking van het priamel 'Oost, west , thuis best ' , zou 
het oudste zelfstandige stededicht zijn geweest indien de dichter 
aan het s lo t de naam van zUn vaderstad genoemd had (Thgn. 7 8 3 -
788; vergelijk Horneros, Od. 9, 34-36); hij general iseert echter: 
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ά λ λ ' ο ΰ η ς μοχ τέρψνς έπΐ φρένας ?|λθεν έχείνων. 
οΰτως ουδέν ap'îjv φίλτερον άλλο πάτρης. 

(Theognis, 787-788) 
Мааг geen enkel plezier heb ik in mijn h a r t gehad 
van a l die steden: zo i s er blijkbaar niets d ierbaarder 
dan je eigen vaderland. 

Pindaros 
In de oden die Pindaros componeerde naar aanleiding van over
winningen die iemand behaald had ЬЦ een van de Griekse spelen, 
spreekt de dichter soms in lovende termen over de p l a a t s waar de 
spelen gehouden werden; maar hij grijpt de gelegenheid vooral aan 
om op prijzende wijze de familie, de geboortestreek en de s tad van 
de overwinnaar te vermelden: onderwerpen die in personenlof op hun 
p l a a t s zUn. Het centrale stuk in deze oden wordt s teeds gevormd 
door een mythe, die zo mogelijk betrekking heeft op de vaderstad 
van de overwinnaar: in dat geval kan de mythe beschouwd worden 
a l s een onderdeel van de ingebedde stedenlof. Een voorbeeld: een 
passage uit een ode voor Xenophoon van Korinthe, die b(J de Olym
pische Spelen in 464 v.Chr. de sprint en de vijf kamp had gewonnen. 

Τρχσολυμπιονΐχαν 
έποανέων οίκον αμερον άστοΐς, 
ξένοχσχ 5è θεράποντα, γνώσομαχ 
τάν όλβίαν Κόρχνθον, 'Ισθμίου 
πρόθυρο ν Ποτεχδδνος, άγλαόχουρον. 
εν τφ γαρ Ευνομία ναίε\, κασίγνηταί te, βάθρον πολιών ασφαλές, 
Δίχα και όμότροφος Εχρήνα, ταμίαχ άνδράσχ πλούτου, 
χρύσεοα παίδες εύβούλου θέμ\τος· 
έθέλοντι δ'άλέξεχν 
"Υβρχν, Κόρου ματέρα θρασύμυθον. 
(Pindaros, Olymp. 13, 1-10) 
Een huis prijzend, drievoudig overwinnaar in Olympia, 
vriendelijk voor zijn eigen burgers 
en voor vreemdelingen gedienstig, zal ik bekend maken 
het voorspoedige Korinthe, van de Isthmische 
Poseidoon voorportaal, rijk aan schit terende jeugd. 
Daarin immers woont Rechtvaardigheid, en haar z u s t e r s 
- een onwankelbaar fundament van steden -
Recht en de met haar opgroeiende Vrede, 
de verdeels ters van rijkdom voor mannen, 
gulden dochters van goede-raadgeefster Themis: 
zU willen graag weghouden 
Overmoed, Moedwilligheids brutale moeder. 
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In de verzen 11-23 roemt Pindaros de stad om de prestaties van 
haar athleten en om de in Korinthe gedane uitvindingen; in 49-62 
dicht hU over de beroemde inwoners Sisyphos, Medeia en Glaukos, 
kleinzoon van Bellerophoon, waarna ЬЦ tot vers 92 een mythe van 
Bellerophoon en het gevleugelde paard Pegasos vertelt: dit paard 
stond ook op Korinthes munten afgebeeld. 

In andere oden wordt Olympia, de plaats van de Olympische 
spelen, toegesproken en geprezen a ls koningin van de waarheid 
ÍOlymp. 8, 2); Syrakouse als grootsteeds, a l s domein van Ares, 
goddelijke voedster van mannen en van paarden die van staal houden 
(Pyth. 2, 1-2); Akragas wordt gepersonifieerd en betiteld a l s 
liefhebster van prachtige zaken, mooiste van de sterfelijke steden, 
zetel van Persephone, heerseres (Pyth. 12, 1-3). Dit zUn dan 
steeds enkele kwalificaties uit op zichzelf langere lofprijzingen.10 

Het toespreken van steden, zoals hier ЬЦ Olympia, Syrakouse en 
Akragas, komt vrU vaak voor. In Pa. 2 treedt afwisseling op: 
eerst spreekt het koor in de rol van Abdera, en verderop wordt 
Abdera zelf toegesproken. Er zijn ook gedichten waarin zowel de 
plaats van de wedstrijd a ls de woonplaats van de overwinnaar 
geprezen worden (Pind. Olymp. 8; vergelijk Bakchylides, 1, 6-10). 

Behalve het gebruik van epitheta ornant ia en van personificatie 
en apostrophe tot een stad, hanteert Pindaros de volgende tech
nieken ЬЦ het loven van steden: onvermogen-topos (Argos, Nem. 10, 
19-20); onzegbaarheid, in de vorm 'de tijd ontbreekt me om hier 
al les op te noemen' (Pyth. 8, 29-31); de ceda i-formule van Uber-
bietung (Delos moet wijken voor Thebe, Isth. 1, 1-13); een priamel 
a ls methode van vergelijking, naast gewone vergelijkingen en super
latieven (Aitna, Pyth. 1, 75-80; Sicilië, frgm. 106); prosopopoiia 
(Abdera, Pa. 2, 24-31; Karthaia op Keos, Pa. 4). Bowra merkt 
wat betreft dit laatste gedicht op: "That he should make places 
speak is not surprising, since he had a vivid sense of their per
sonalities and saw them more as nymphs than as regions on the 
map. But at least the device adds a touch of intimacy which might 
be lacking for places not otherwise very well known, and brings 
them closer to his audience." (Bowra 1964, 364-365) . In dit ver
band past ook, dat het beeld van een stad a ls grootmoeder wordt 
gebruikt (Athene van Abdera, Pa. 2, 28). Tenslotte vinden we ook 
bU Pindaros enige malen het spelen met de namen van een stad of 
eiland: Delos i s 'de van verre zichtbare ster van de donkerblauwe 
aarde' (τηλέφατον χυανέας χθονος αστρον: frgm. 87); het woord 
δΐ̂ λος betekent duidelijk, zichtbaar; de alternatieve naam van Delos, 
Asteria, brengt Pindaros in verband met δστρον, ster. 

De conclusies van Kienzle voor het epinikion zijn: een enkele keer 
wordt de stad van de overwinnaar slechts vermeld, bijna altijd 
wordt zij voorzien van een of meer lovende epitheta, zeer vaak ook 
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nog van een lovende korte zin, en dikwijls wordt de s tad heel 
uitgebreid geprezen (Kienzle 1936, 95-100) . Wat betref t de inhou
delijke kant van Pindaros ' stedenlof, spelen algemene loftuitingen 
(.mooi, beroemd, groot) en uiterlijke aspecten van de ommelanden 
(gewassen, rivieren) nog s teeds een gro te rol ; maar nu treden ook 
de meer abs t r ac t e onderwerpen, betrekking hebbend op de burgers 
van een polis, op de voorgrond: de oorsprong van de s tad 
(s t icht ing, eers te bewoners, ouderdom), de goede re la t ies met de 
goden, rechtvaardige en wijze wetten (ook ten opzichte van vreem
delingen), dapperheid in oorlogen. Tenslot te brengt het genre met 
zich mee, da t de sportieve bekwaamheden van enkele burgers , f e s 
t iva l s en heiligdommen van de goden vaak lovend vermeld worden. 

Drama: Aischylos, Sophokles en Euripides 
De grote Atheense t ragediedichters hebben meermaals de gelegen
heid te baat genomen om in hun drama's, die bestemd waren voor 
opvoering in Athene, deze s tad prijzend te vermelden. In die s i t ua 
t ie blijft het descriptieve natuurlijk op de achtergrond, zodat 
aspecten van oorsprong, bekwaamheden en daden de overhand h e b 
ben: de re la t ies met de goden, de culturele kracht en de politieke 
en ekonomische macht. 

In een dialoog tussen het koor van Perzen en de Perzische 
koningin-moeder Atossa looft Aischylos, via de mond van Athènes 
vijanden, de kwali tei t en kwantiteit van het leger van de s tad , 
haar rijkdommen (een zilverbron) en de vrijheidszin van deze demo
kreten (Aischyl. Pers. 235-244) . Het s lo t van de Eumenides is één 
lang loflied, in de vorm van beloften van de godin Athene: 

χαΐ ταΟτα γΐ(θεν êx τε πόντιας δρόσου 
εξ ούρανοβ τε· 
(Aischylos, Eum. 904-905). 
zegeningen afkomstig van de aarde en van de wateren van de zee 

en van de hemel. 

Naast a l het goede der aarde, van de zee en uit de hemel, i s hier 
sprake van roem, goede re la t ies met de goden, een gelukkig leven, 
het ontbreken van burgeroorlog, en t e n s l o t t e van rechtvaardigheid 
en wijsheid (Aisch. Eum. 902-1031). 

Sophokles roemt in zijn Oidipous in Koloonos de s tad Athene a l s 
d ie rbaars te van a l le steden (Soph. Oid. K. 107), a l s meest god
vruchtige s tad, die de reputatie heeft vreemdelingen te respecteren 
en te beschermen (Soph. Oid. K. 260-262). Deze roem vinden we 
ook bij Herodotos en Euripides (Herodotos, Hist. 9, 27; Euripides, 
Herakleid. 309-319). Een uitvoerige beschrijving van de mooie en 
vruchtbare omgeving van Koloonos bij Athene i s onderwerp van een 
koorlied (Soph. Oid. K. 668-719). 
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Ook in Euripides' Medeia 824-865 komt een loflied op Athene 
voor. De burgers heten afstammelingen van Erechtheus en zijn dus 
van goddelijke afkomst (en bi¡ implicatie autochthoon: zie Horneros, 
II. 2, 547-549; Herodotos, Hist. 7, 161; Thoukydides, 2, 36). Ze 
voeden zich met kunsten en wetenschappen: d i t gegeven hangt v o l 
gens theorieën van Hippokrates ten nauwste samen met de bodem
gesteldheid, de aanwezigheid van water en met het kl imaat .* 1 In 
een koorlied in Euripides' Hekabe roept het koor het gevallen Troje 
aan (Eur. Hek. 905-913) , in bewoordingen die herinneren aan de 
stadsklachten uit het Nabije Oosten. Het lot van Troje geeft ove r i 
gens vaker aanleiding to t een kort contras t vroeger-nu: Aischylos, 
Ag. 818-820, Eur. Tro. 1291-1301 (met een c i taat uit Aischylos, 
Eum. 457: α π ο λ ι ς ) . * 2 

4. Grieks proza: enkele voorbeelden ter i l lustratie 

Op voorhand reeds kan men verwachten, dat in his tor ische werken 
beschrijvingen van steden en gebieden zullen voorkomen. De Griekse 
his tor ici worden hierin overigens behalve door d ichters , nog voor
afgegaan door geografen: beschrijvers van havens, kusten en van de 
hele bewoonde wereld, zoals Hekataios van Milete. Ook wat de h i s 
toriografie zelf bet re f t kan men op voorgangers wijzen: schrijvers 
van plaatselijke kronieken en van s tadsst icht ingen, in poëzie zoals 
Xenophanes (s t icht ing van Kolophoon, volgens Diogenes Laer t ios 9, 
20) of in proza zoals loon (s t icht ing van Chios). De overgeleverde 
fragmenten van deze werken laten niet toe ie t s bijzonders over de 
hier gebruikelijke manier van stadsbeschrijving te concluderen. 13 

Herodotos 
ВЦ Herodotos vindt men een opmerkelijke stadsbeschrijving over
geleverd: het eers te boek van zijn Historiën, dat de geschiedenis 
van de Meden en Perzen to t aan de dood van К у r o s bevat, schet s t 
in de capita 178-200 de verovering van Assyria met de hoofdstad 
Babyloon; het komt e r echter op neer, dat de schrijver vanaf 178 
een zeer uitgebreide beschrijving van Babyloon geeft, die hij van 
188-191 even onderbreekt om in enkele bewoordingen (τα μέν νυν 
αύτδν πλέω παρήσομεν, 'de deta i l s laa t ik voor het g roots te deel 
achterwege': Hist. 1, 177) de verovering van s t a d en land te ver
halen. Deze beschrijving lijkt systematisch opgezet: 

το 5è όνομαστότατον και Ισχυρότατο ν хаг ένθα σφχ Νίνου 
ανάστατου γενομένης τα βασχλήχα κατεστήχεε, ?¡v Βαβυλών, έοΟσα 
το\αύτη δή τχς πόλχς. Κέεταχ έν πεδΐφ μεγάλφ, μέγαθος έοΰσα 
μέτωπον εχαστον εχχοσχ καχ εκατόν σταδίων, έούσης τετραγώνου· 
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οϊτοχ στάδιοι tffç περιόδου rffç πόλχος γίνοντοη συνάπαντες όγδώ-
χοντα xorî τετραχόσιοχ. Το μέν νυν μέγαθος τοσοΟτον εστί τοο 
αστεος τοΟ Βαβυλωνίου, έχεκόσμητο &è ώς ουδέν άλλο πόλχσμα, τον 
ημείς νδμεν. Τάφρος μέν προτά μ\ν βαθέα τε χαΐ ευρέα και πλέη 
ΰδατος περχθέεχ, μετά δέ τείχος πεντήκοντα μέν πήχεων βασχληίων 
èòv το είρος, ΰψος δέ δχηκοσίων πήχεων. 
(Herodotos, Hist. 1, 178)«* 
De beroemdste en s t e r k s t e s tad van Assyria, waar ook s inds de 
verwoesting van Ninos de koninklijke residentie zich bevond, was 
Babyloon, een s tad a l s volgt. Zij is gelegen in een grote vlakte. 
Ze vormt een vierkant, met zijden van 120 stadiën; de omtrek 
van de s tad is dus in to taa l 480 stadiën. Dat wat de groot te 
bet ref t . Verder was Babyion versierd zoals geen enkele andere 
s tad die ik ken. Eers t loopt er een diepe en brede gracht om
heen, die vol water s t a a t , en dan een muur die 50 koninklijke 
ellen breed en 200 hoog i s . 

In cap. 179 weidt Herodotos uit over de aanleg van de gracht , 
de bouw van de muur en de honderd bronzen poorten, in 180 over 
de midden door de s t ad heen stromende Euphraat en de rechte 
s t ra ten ; in 181-183 beschrijft hij de twee stadswijken met hun 
centrale bouwwerken, het koninklijk paleis en de tempeltoren. In 
184-186 komen twee koninginnen uit de h is tor ie van Babyion aan 
de orde, die dijken, een brug en a l le r le i kunstige waterwerken 
hebben laten bouwen; daaraan knoopt hij in 187 het verhaal van de 
grafkamer boven de s tadspoor t vast . Na het intermezzo van de 
verovering van de s tad , waarin een fraaie i l lus t ra t i e van de 
groot te aan het s lo t van 191 (de inwoners van het centrum van de 
s tad hadden het zo druk met een of ander feest, met dansen en 
andere genietingen, dat ze niet merkten dat de Perzen de buiten
wijken van de s tad reeds in handen hadden), vervolgt hij zijn 
beschrijving in 192 met het land van de Babyloniërs: het enorme 
te r r i tor ium van de s t ad . HIJ bespreekt bestuur en organisat ie , 
geografie, botanie, l and- en tuinbouw, klimaat, neerslag en i r r i 
gatie (193) en de handel over de r ivier , met aandacht voor de zeer 
merkwaardige vaartuigen die de Armeniërs gebruikten (194). Ten 
s lo t t e komen de zeden, gewoonten en gebruiken van de Babyloniërs 
aan de orde: de kleding (195), de vers tandigs te gewoonte en de 
vers tandigs te op één na (196-197) , de begrafenisgebruiken (198), 
de afschuwelijkste gewoonte ( tempelprost i tut ie in 199). Tot s lo t 
schrijft ht): 

Νόμοχ μέν δή τοίσχ Βαβυλωνίοχσχ οδτοχ κατεστοσχ. 
(Herodotos, Hist. 1, 200) 
Dat waren dan de gewoonten ЬЦ de Babyloniërs. 
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Maar a l s toegift ver te l t hU hier nog van dr ie visetende stammen 
en geeft hun recept voor viskoekjes. In zijn systematische b e 
schrijving kan men de volgende delen onderscheiden: de ligging, een 
beschrijving van de s t a d zelf (bouw, gebouwen), i e t s over de 
geschiedenis (koninginnen en hun beroemde werken), ommelanden 
(geografie, f lora, fauna, klimaat), handel en gewoonten. Ik wys er 
op, dat het intermezzo van Kyros' verovering van de s t a d precies 
op zijn p l a a t s s t a a t : in de afdeling geschiedenis. Zo kan men d i t 
hele stuk opvatten a l s een stadsbeschrijving van een s t a d met een 
zeer groot te r r i tor ium, zo groot dat Ar i s tote les in zijn discussie 
over de wenselijke groot te van een polis opmerkt d a t je zoiets toch 
eigenlijk niet meer een polis kunt noemen (Ar i s tote les , Pol. 1276a). 

Thoukydides 
Een voorbeeld van een nadrukkelijke lofprijzing van een s tad binnen 
het raam van een his tor i sch werk bevindt zich in de lijkrede van 
Perikles: een van de beroemdste passages uit het geschiedwerk van 
Thoukydides (Thouk. 2, 35-46). Deze rede is gehouden in de winter 
van 431-430, toen de Atheners 

τφ πατρίφ νόμφ χρώμενοι δημοσία ταφάς έπο\ήσαντο τδν εν τφδε 
τφ πολΕμφ πρώτων αποθανόντων. 
(Thoukydides, 2, 34, 1) 
volgens de gewoonte der vaderen van s taatswege een begrafenis 
gaven aan de eersten die in deze oorlog gesneuveld waren. 15 

Een door de polis aangewezen redenaar houdt daarbij altijd een 
grafrede, waarvan de onderdelen steeds zijn: lof van de gevallenen 
(dus lof van de polis en haar burgers , hun opvoeding in een vrij 
land, de daden van de voorouders), aansporing en t r o o s t van de 
nabestaanden (Burgess 1902, 146-157; F r a u s t a d t 1909, 44-45; 
Soffel 1974, 6-12). Er zijn meer van dergelijke grafredes 
overgeleverd (op naam van Lysias en Hypereides, bijvoorbeeld), 
maar over de authentic i te i t daarvan bes taa t niet altijd overeen
stemming (Soffel 1974, 7-11). Hele passages uit het stedenlof-
onderdeel van vroege grafredes zijn nog in Herodotos' werk te 
vinden, in onderhandelingsspeeches van de Atheners in Hist. 7, 161 
en 9, 27 (Schröder 1914, 2). 

In zijn rede kondigt Perikles na een kleine inleiding aan, dat hij 
ee rs t wil duidelijk maken vanuit welke instel l ing de Atheners to t 
hun daden zijn gekomen en met welke s taa ts inr ich t ing en vanuit 
welke manier van doen die daden zo groo ts hebben kunnen worden 
(2, 36). HÍJ looft de Atheense demokrat ie, de verdraagzaamheid van 
de Atheners en hun eerbied voor wetsdienaren en wetten, zowel ge 
schreven a l s ongeschreven (2, 37); hij vermeldt dan de jaarlijkse 
feesten en wedstrijden en de fraaie inrichting der huizen en pocht: 
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έπεσέρχετοα 5è δχά μέγεθος τΐ{ς πόλευχ; έχ πάσης γί[ς τα πάντα. 
(Thoukydides, 2, 38, 2) 
Door de macht van onze s tad komen a l le goederen uit de hele 
wereld hier binnen. 

Vervolgens weidt hij uit over de defensie-inspanningen en de open
heid die Athene daarbij betracht , en over de daarui t voortvloeiende 
dapperheid van de Atheners in geval van oorlog (2, 39). Ten s lo t te 
prijst hij de mentaliteit en de ideologie van de Atheners <2, 40). 
Zijn samenvatting: 

Ξυνελών τε λέγω τήν τε πΑσαν πόλ\ν τΐ{ς 'Ελλάδος παΐδευσχν 
ε ίναι . 
(Thouk. 2, 41,1) 
Samenvattend beweer ik, dat de hele s t a d de leerschool van 
Hellas is . 

Via 'WIJ hebben geen Horneros nodig om ons te verheerlijken!' (ουδέν 
προσδεόμενοχ οΰτε'Ομήρου: 2, 41, 4) en 'Ik heb nu wel de lof ge
zongen van de s tad, maar de voortreffelijkheden van deze mannen en 
van mannen zoals zU, hebben de s tad groot gemaakt.' (S γαρ τήν 
πόλιν ύμνησα, a i τδνδε χαΐ τδν το\6νδε άρεταΐ έχόσμησαν: 2, 42, 
2), gaat Perikles over naar de andere onderdelen van zijn orat ie . 

Zijn vondst dat Athene de leerschool van Hellas is, zal school 
maken, evenals de opmerking dat a l le s uit de hele wereld in de 
s t a d te vinden is. Horneros, meestal gebruikt om het onvermogen 
van de auteur te accentueren С ik ben Horneros niet) of de groot te 
van het voorwerp van lof (zelfs Horneros zou hier versagen), wordt 
hier voor Überbietung gebruikt: anderen hebben de dichter en zijn 
verdichtsels nodig, wij s lechts onze eigen daden. 

In Thoukydides' werk komen verder ook gewone beschrijvingen van 
steden, havens en gebieden voor: Epidamnos in 1, 24; de kust van 
Epirus met de haven van Ephyre (met e s t iocus-signaal) in 1, 46; 
het gebied van koning Sitalkes in 2, 96-97 ; Sicilië in 6, 1 -5 . ·6 

Plato 
In 387 v.Chr. heeft Pla to een werkje geschreven, Menexenos, dat 
voornamelijk bes taa t uit een lijkrede: hij laa t Sokrates een speech 
declameren die Aspasia, de maîtresse van Perikles, de dag tevoren 
gemaakt zou hebben. 17 Eers t worden hierin de gevallenen geprezen: 
hun afstamming, ontwikkeling, opvoeding, daden, en vervolgens o n t 
vangen de nabestaanden woorden van t roos t en aansporing. Het ee r 
s t e deel is een lofrede op de s tad, de landstreek en de inwoners: 

δχχαιότατον δή κοσμΐ(σαχ προτον τήν μητέρα αυτήν οϋτω γαρ 
συμβαίνει αμα και ή τωνδε ευγένεια κοσμουμένη. 
(Plato, Menex. 237c) 
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het i s zeer terecht eers t de moeder zelf te prijzen: want zo 
prijzen we tegelijkertyd ook hun voortreffelijke afstamming. 

Het land is geliefd ЬЦ de goden, zozeer dat de goden het zelf ook 
prijzen <237c-d). Het heeft geen wilde dieren voortgebracht maar 
alleen de mensen, wezens die door hun verstand hoger zUn, en die 
wetten en goden respecteren (237d). Als een echte moeder heeft 
het land gezorgd voor voldoende voedsel voor haar kinderen, en 
voor goden die hen regeren en hun geleerd hebben t e zorgen voor 
hun dagelijks brood en voor de verdediging van hun land (237e-
238b). Athene bezit een prima s taatsvorm, die opvoeding in vrijheid 
met zich mee brengt (238c-239a). Daarom hebben de Atheners in 
het verre en nabije verleden vele dappere daden verr icht, die alom 
bezongen zijn (239b). Door hun optreden in de Perzische Oorlogen 
zün de Atheners de leermeesters van de r e s t van Hellas geworden: 
ze hebben hun geleerd niet bang te zUn van barbaren ( 2 4 1 c ) . 1 β 

Isokrates 
De Panegyrikos van Isokrates , voltooid rond 380 v.Chr., lijkt op 
een lijkrede (a l thans op het lofdeel daarvan; zie Isok. Paneg. 74), 
maar is een gefingeerde voordracht voor de verzamelde Grieken, die 
opgeroepen worden om zich onder leiding van Athene en Spar ta te 
weer te s te l len tegen "het Perzische gevaar". Uitbundig looft 
I sokrates het culturele klimaat van Athene, dat t o t uitdrukking 
komt in de vele culturele festivals, in het aanzien en de invloed 
van de filosofie en de rhetorika: 

ή δ'ημετέρα πόλχς άπαντα τον αΐΩνα τοις άφικνουμένοχς π α ν -
ήγυρίς έστχν. 
(Isokrates, Paneg. 46) 
Onze s tad is het hele j aar door een festival voor wie haar 
bezoeken. 

τοσοοτον δ ' άπολέλοιπεν ή πόλχς ήμον περί το φρονείν και λέγειν 
τους άλλους ανθρώπους, ώσθ'οχ ταύτης μαθηταΐ τδν άλλων διδάσ
καλοι γεγόνασχ, και το τον 'Ελλήνων δνομα πεποίηκε μηκέτχ τοΒ 
γένους άλλα τΐ̂ ς διανοίας δοκεΐν εχναχ. 
(Isokrates , Paneg. 50) 

Onze s tad heeft de re s t van de wereld zo ver achter zich 
gelaten in denken en spreken, dat haar leerlingen de leermeesters 
zijn geworden van de anderen; zt) heeft ervoor gezorgd dat de 
naam Hellenen niet zozeer meer wijst op een bepaalde afkomst 
maar op een mental i teit . 

Wat de politieke macht van Athene betref t , wijst I s o k r a t e s met 
behulp van vele voorbeelden uit het verleden op de hulpvaardigheid 
jegens anderen en op de vele verzoeken om hulp van anderen: 
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άπαντα γαρ τον χρόνον διετέλεσαν χοχνήν τήν πόλχν παρέχοντες 
χαΐ τοις άδιχουμένο\ς αεί τδ5ν 'Ελλήνων έπαμύνουσαν. 
( I sokrates , Paneg. 52) 
Altijd immers zijn de Atheners hun s t a d blijven aanbieden a l s een 
gemeenschappelijk oord van toevlucht, en a l s permanente b e 
schermster van die Hellenen die onrecht t e lijden hadden. 

Athene 'de leerschool' en de Atheners 'de leermeesters ' noemen 
(Thoukydides, Plato, I sokrates) , i s een echte gemeenplaats ge
worden. Elke s t a d die vindt of hoopt dat in haar de le t teren of 
wetenschappen bloeien, wordt sindsdien een tweede Athene genoemd, 
van de oudheid t o t in de achttiende eeuw: Rome, Konstantinopel, 
Parijs, Florence (di t soms zelfs met pseudo-etymologische onder
steuning: άνθος = flos), Luik, Regensburg, Frankfort, Leuven, 
Leiden, Marseille, Edinburgh, Philadelphia en Berlijn (Frederik I I 
en Voltaire in hun correspondentie) zijn bijvoorbeeld zo bet i te ld, 
terwijl in Nederland tegenwoordig zelfs dorpen hun atheneum koes
teren. De invloed van I sokra tes reikt ook in een ander opzicht ver: 
er loopt een rechts t reekse lijn van hem via Ailios Aristeides naar 
de Fiorenti jn Leonardo B r u n i . 1 9 

Demosthenes 
Ook Demosthenes besteedt lovende woorden aan de p r e s t a t i e s van 
de s t a d Athene, maar dat is dan het Athene van vóór zUn tijd 
(.Peri Symiti. 178, 1). HIJ was de enige niet: in een op zijn naam 
overgeleverde rede voor de Atheense volksvergadering worden de 
voortreffelijkheden en de successen van de voorvaderen afgezet 
tegen de slappe mentali tei t van de Atheners van het midden van de 
vierde eeuw (Per i Synt. 172, 21 - 175, 29). Wat Athene bet ref t 
zijn er dus sporen van verandering in de lovende passages in r ede 
voeringen in de vierde eeuw; deze verandering hangt natuurlijk 
samen met de gewijzigde politieke s i tuat ie . 

Uit de tweede helft van de vierde eeuw stammen ook de eers te 
jammerende opmerkingen van redenaars over verwoeste steden. Zo 
zegt Demosthenes over de verwoestingen aangericht door Philippos 
van Makedonië: 

"Ολυνθον це δή καί Μεθώνην και Άπολλωνίαν χαΐ δύο και τ ρ ι ά 
κοντα πόλεις επί Θράκης èö, ας άπάσας οΰτως ώμος άνήρηχεν 
ώστε μηδ'εχ πώποτ* φκήθησαν προσελθόντ * ε ίναι ρφδχον ε ι π ε ί ν και 
το Φωκέων έθνος τοσοΰτον άνηρημένον σιωπδ. άλλα θετταλία πδς 
εχεχ; 

(Demosthenes, Phil. 3, 26) 
Olynthos laa t ik achterwege, en Methoone en Apolloonia en 
tweeëndertig steden in het gebied van Thrakië die Philippos 
allemaal zo rauwelijks verwoest heeft, da t het voor iemand die 
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daar komt niet eens gemakkelijk is om te zeggen of ze wel ooit 
bewoond zijn geweest; ook over de vernietiging van het zo gro te 
volk van de Phookiërs zwijg ik. Maar hoe is het met Thessa l ia? 

Soortgelijke uit lat ingen over Olynthos en Thebe zijn er van Hegesias 
van Magnesia, aan wie onder andere enkoomia op steden zijn 
toegeschreven. Van zijn werk is weinig over: enkele citaten in een 
kritiek van Agatharchides op zijn asianist ische stijl . HU blijkt het 
vaak te hebben over verwoesting van steden. Athene maakt hU de 
zon van de wereld Cdat had Hypereides ook a l gedaan: Hyp. Or. 6), 
Athene en Thebe de twee ogen van Hellas. Hegesias' enkoomia moe
ten beschouwd worden a l s de eers te voorbeelden van zelfstandige 
stedenlof in proza in de Griekse l i t t e r a tuu r . De passages over 
verwoesting van steden zijn voorlopers van de zelfstandige s t a d s 
klachten in proza (zogeheten monodieën).20 

Periëgeten en geografen 
Meer dan over de oudste geografen valt er te zeggen over die van 
de derde eeuw en l a t e r . Herakleides Kri t ikos (einde van de derde 
eeuw v.Chr.) heeft een reisbeschrijving van Midden- en Noord-
Hellas gepubliceerd. Daarvan vormen de poleis begrijpelijkerwijs het 
ordeningsprincipe. Herakleides hanteert daar een vast schema van 
stadsbeschrijving. De hoofdpunten zijn s teeds: afstand to t andere 
steden, wegen en landschap, de s tad zelf (ligging, omvang, u i t e r 
lijk, s t ra ten , gebouwen), voortbrengselen van het land, bewoners 
(afstamming, karakter , middelen van bestaan, manieren, vrouwen, 
buitenlandse politiek, gastvrijheid); to t s lo t worden elke keer 
enkele lovende dichtregels over de s tad geciteerd. Ook de beschri j 
vingen zelf hebben een epideiktisch karakter . Kienzle vergelijkt t e r 
i l lus t ra t i e van het nu eens lovende, dan weer lakende karakter van 
de beschrijvingen de passage over Athene en Thebe (Kienzle 1936, 
64-65) . Van Herakleides' werk resten ons s lechts enkele fragmen
ten, overgeleverd op naam van Dikaiarchos (Pauly 2, 1042-1043).21 

Vormen dichtregels in een reisbeschrijving a l een ЫЦк van enige 
l i t t e r a i r e belangstel l ing, andere auteurs kiezen voor een veel exclu
siever letterkundig reisboek. De geograaf Philostephanos, leerling 
van Kallimachos, heeft werken op zijn naam over de steden in Azië, 
over eilanden en over rivieren; daarin schrijft hU a l le r le i "wetens
waardigheden" die hU in de l i t t e ra tuur - hU werkte in de b ib l io 
theek van Alexandrie - tegenkwam met betrekking to t verschillende 
steden: aitiologieën, merkwaardige gebruiken (Pfeiffer 1968, 150-
151). 

Ook Polemoon van Ilion, bijgenaamd de Periëgeet, geeft blijk van 
een niet zozeer geografische a l s wel antiquarische belangstell ing, 
maar hij leeft die speciaal uit in het bestuderen van monumenten en 
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inscript ies . Verder i s hij auteur van een Periegesis van Troje in 
dr ie boeken. In het begin van de tweede eeuw v.Chr. werkte hij in 
Alexandrie. Volgens Athenaios s t aa t op zijn naam ook een boekwerk 
met de t i t e l Epigrammata kata Poleis: volgens sommigen zou dat 
een verzameling spotepigrammen van Griekse steden op elkaar zijn 
(hierin zouden steden elkaar dus toespreken); maar geen enkel epi 
gram hiervan is overgeleverd. Volgens anderen is het werk gewoon 
een collectie inscripties uit al lerlei steden. 22 

In de eers te eeuw na Chr. liet Straboon zUn Geoographika vei— 
schijnen. Telkens wanneer hij daarin een s tad beschrijft, vermeldt 
hU de geografische ligging, de militaire positie, de groot te , kwal i 
teiten a l s de s t a t u s van de burgers en de rechtsposi t ie binnen het 
Romeinse Rijk, s taa ts inr icht ing en wetten, bloei en rijkdom door 
handel, vruchtbaarheid van de bodem of bodemschatten, en verder 
de bekendheid van de s tad door mythen, door geschiedenis, fraaie 
gebouwen, kunstwerken, feesten en bekende ingezetenen (Gernentz 
1918, 13; Van der Vliet 1977, 286-296) . 

Een la te vertegenwoordiger van het genre reisbeschrijving is 
Pausanias, wiens werk wel bewaard is en over wie Classen heeft 
opgemerkt: "doch auch er verzichtet darauf, von den Menschen zu 
berichten, wenn er nicht einen Namen e r l äu te r t , einen Brauch 
vorführen oder eine historische Reminiszenz einflechten wi l l . " 
(Classen 1986, 9). 

Rhetoren en sofisten 
Bewaard gebleven zelfstandige pure lofredes op steden treffen we 
pas in de tweede eeuw na Chr. aan: van de Atheense epitafen 
vormde stedenlof immers s lechts een onderdeel; de Panegyrikos van 
I sokra tes i s formeel een, weliswaar gefingeerde, rede waarin advies 
voor overleg vers t rek t wordt , en Hegesias' enkoomia op steden zijn 
verloren gegaan. Ook in de redevoeringen van Dioon Chrysostomos 
uit de eers te eeuw na Chr. komt stedenlof - en opmerkingen over 
het prijzen van steden - s lechts a l s ingebed onderdeel voor: vooral 
in Or. 32-36 .23 

Lofredes van Ailios Aristeides tens lo t te , op Rome, Athene en 
Smyrna, zijn wel overgeleverd. Het enkoom ion van Rome (Or. 26 К), 
het beroemdste van de drie, dat in 143 AD gepubliceerd is, ver
toont duidelijk I sokrates ' invloed: had deze beweerd dat Athene 
ervoor gezorgd heeft dat de naam Hellenen niet zozeer meer wijst 
op een bepaalde afkomst maar op een mental i teit (Isok. Paneg. 50), 
dan beweert Aristeides dat de Romeinen ervoor gezorgd hebben dat 
de naam Romeinen niet zozeer meer een naam is van burgers van 
een bepaalde s tad maar van een gemeenschappelijke familie ( A r i s -
teid. Or. 26 К, 63). In het hele betoog l igt de nadruk op de 
bekwaamheden en daden van de Romeinen: dus op de zegeningen van 
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het Imperium Romanum. Terwyi de rhetor Menandros Aristeides' 
werken ten zeerste bewonderde, i s de lange lofrede op Athene, 
naar Isokrates' voorbeeld Panathenaikos getiteld, volgens Classen 
voor de huidige lezer "kaum erträglich" (Classen 1986, 21). 
Classen HJkt zich overigens nogal te verbazen over de aandacht die 
Aristeides hierbij aan het prijzen van Athènes territorium, Attika, 
besteedt (Classen 1986, 19-20). Een lofprijzing van Smyrna heeft 
Aristeides gecomponeerd in Or. 17 К, en ingebedde lof van die
zelfde stad in Or. 18-21 К: een klaagrede of monodie op de ver
woesting van Smyrna door een aardbeving, een schriftelijk verzoek 
om hulp, een dankzegging voor gegeven hulp en een feestelijke 
toespraak ЬЦ de wederopbouw van de s t a d . 2 * 

Ook van de sof ist Pollux uit de tweede eeuw is overgeleverd dat 
hij een lofrede op Rome gemaakt heeft, evenals van Kallinikos in de 
derde en van Prohairesios in de vierde eeuw. Uit dezelfde vierde 
eeuw stammen een lof van Sparta van de hand van Himerios, van 
Libanios een monodie op Nikomedeia (dat in 358 AD door een aard
beving verwoest was: een navolging van Aristeides' monodie op 
Smyrna) en een beroemde lof van Antiochië; uit het begin van de 
vijfde eeuw dateert een monodie op de val van Kyrene door Synesi-
os (die ook de auteur was van een Lof der Kaalheid). Over de 
functie van dergelijke lofredes merkt Kennedy op, dat de belang
rijkste activiteit van de sofisten van Athene in de vierde eeuw, 
naast het geven van decJamatjo-onderricht, was: "the delivery of 
panegyrical orations in the various forms described in the hand
books of Menander. At a time when the theatre was in decay, l i s 
tening to a sophist was a major form of recreation in many cities 
and provided many spectators with inspiration and delight." 
(Kennedy 1983, 133). Van rondtrekkende sofisten is bekend, dat zij 
in elke stad waar ze arriveerden, een lofrede op die stad hielden: 
van Polemoon wordt althans door Philostratos a l s bijzonderheid 
vermeld dat hij dat bij zijn aankomst in Athene juist niet deed 
(Philostr. Bioi Soph. I 25, 4).25 

Naast Athene en Rome verwerft in de vierde eeuw het nieuwe 
Rome, Konstantinopel, een vooraanstaande positie a l s voorwerp van 
lofprijzing. Er zijn lofredes en ingebedde lof van deze stad bekend 
van bijvoorbeeld Themistios, Himerios, Libanios, Gregorios van 
Nazianze, uit de vUfde eeuw van Prokopios, uit de zesde van Paulos 
Silentiarios. Een uitgebreide behandeling biedt Fenster 1968.26 

Overige prozagenres 
In werken van historici blijven op vaste plaatsen beschrijvingen van 
steden en gebieden opduiken, ook beschrijvingen met een ondertoon 
van lof; bijvoorbeeld bij Polybios, Diodooros en Ioosephos.2 7 in ¿e 

Ware Geschiedenis van Loukianos bevindt zich een wel heel fraaie 
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descriptio van het eiland der gelukzaligen a l s locus amoenus: de 
s t ad zelf i s van goud, de muren van smaragd, de zeven poorten 
van kaneelhout, de bodem van ivoor, de tempels van berylsteen, de 
a l t a ren één brok amethyst , rondom de s tad een rivier van de hee r 
lijkste parfum; het i s daar nooit nacht, altijd lente, altijd zuiden
wind; er wordt maandelijks overvloedig geoogst, en de gebakken 
broden groeien aan de korenhalmen; er zijn 365 bronnen met water , 
evenzoveel met honing, zeven met melk, zeven met wijn, een met 
lach en een met blijdschap; er wordt lekker gegeten en flink ge 
feest; er huizen vele zeer beroemde mythologische en legendarische 
persoonlijkheden; de vrouwen zijn e r - zeer Platoons - aan allen 
gemeenschappelijk en niemand is jaloers (Louk. Al. Hist. 2, 11-19) . 
Hier s i tueer t Erasmus l a t e r de geboorteplaats van de Zotheid in 
zijn Laus Stultitiae.za 

In de derde eeuw noemt Athenaios, in navolging van de sofis t 
Polemoon, Rome een 'korte inhoud van de hele wereld'; hij wijst 
erop, dat a l le steden van de wereld, zoals het gouden Alexandrie, 
het prachtige Antiochië, het zeer fraaie Nikomedeia en de allei— 
schi t te rends te s tad ooit door Zeus geschapen, namelijk Athene, in 
Rome zi t ten; één dag, zelfs één jaar zou niet lang genoeg zijn om 
al le steden op te sommen die de s tad Rome in zich heeft (Athen. 
Deipn. 1, 20b-d,· vergelijk Aristeid. Or. 26 К, 28-30). 

De eers te lof van Konstantinopel is te vinden in Eusebios' b io
grafie van keizer Constantljn, eigenlijk voornamelijk een lofrede op 
zijn christelijke deugden (Fenster 1968, 26-28) . De biografie, a l 
thans de biografie in de oudheid, zou je kunnen beschouwen a l s een 
genre waarin naast elementen van his tor iograf ie ook veel elementen 
van personenlof een p l a a t s vinden, zodat het prijzen van de geboor
t e s t a d , de woonplaats en de s tad waar het graf van de betreffende 
persoon zich bevindt, hierin uitstekend pas t . Nog s te rker komt 
vooral d i t l a a t s t e aspect natuurlijk to t uitdrukking in preken over 
christelijke martelaren en in heiligenlevens. 29 

Als l a a t s t e voorbeeld van stedenlof in het Griekse proza een 
c i taa t van lulianus 'de Afvallige'. Deze Romeinse keizer, in de 
rhetor ika goed onderlegd (Kennedy 1983, 27-32), heeft in Antio
chië een fraaie lovende beschrijving gecomponeerd van ligging en 
klimaat van Parijs, de s tad waar hij a l s consul verblijf gehouden 
had in 358 AD. ZU is te vinden in De baardhater, een ironische 
apologie in de vorm van een sat i re , waarin hij ook kritiek op 
Antiochië uit (bijvoorbeeld Misop. 3 5 0 - 3 5 1 ; 368-370); wederom 
begint de beschrijving met een est iocus-signaal : 

'Ετύγχανον εγώ χειμάζων περί τήν φίλην Λουτετίαν όνομάζουσι 
δ'οΰτως οί Κελτοί τον Παρισίων τήν πολίχνην εστί δ ' ο ΰ μεγάλη 
vîfaoç εγκε\μένη τφ ποταμφ, жосг αυτήν κύκλφ πδσαν τείχος περι-
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λοτμΡάνει, ξύλχνοη. δ ' έ π ' α υ τ ή ν άμςροτέροίθεν εΐσάγουσι γέφιροα, κοα 
όλχγάκχς ό ποταμός, έλαττοΰτοη. χαΐ μείζων γ ίνεται , τα πολλά 
δ ' ε σ η ν όποιος ωρςί θέρους jcort χεχμονος, ϋδωρ 'ήδιστον και 
καθαρώτατον όραν καί πίνε\ν έθέλονη παρέχων, ατε γ α ρ vf(aov 
οΐκοοντας ύδρεύεσθαχ μάλλστα ένθένδε χρή. 
(lulianus, Misop. 340d) 
Een keer was ik aan het overwinteren ЬЦ het тЦ d ierbare 
Lutetia <zo noemen de Kelten het stadje van de Par i s i i ) : er i s 
een eiland, niet groot; het l igt in de rivier; een muur loopt e r 
helemaal omheen, en vanaf beide oevers leiden houten bruggen e r 
naar toe; heel soms zakt en wast het water van de rivier, maar 
meestal s t a a t het 's winters even hoog a l s in de zomer; de r i 
vier verschaft zeer zuiver helder water dat ook erg lekker i s 
om te drinken. Want wie op een eiland woont, moet zijn water 
natuurlijk vooral daarvan hebben. 

Vervolgens v e r t e l t lulianus nog over de zachte winters in Parijs, 
over wijnstokken en vjjgebomen, en over IJsgang in de Seine (IJs
schotsen a l s g r o t e blokken marmer) en het bijna dichtvriezen van 
de rivier ( lul . Misop. 341 a - c ) . 3 0 

In al le prozagenres komen beschrijvingen, lovende beschrijvingen en 
lofprijzingen van steden voor. Zelfstandige lof echter t r e f t men 
alleen in de vorm van redevoeringen aan; een monodie kan hier 
beschouwd worden a l s een lofrede met een ondertoon van t r e u r n i s . 
Athene, Rome en Konstantinopel zijn de steden die het frequentst 
geprezen worden; maar juist deze steden гЦп in de geschiedenis van 
de oudheid in veel opzichten atypisch. Vanaf het einde van de 
vierde eeuw neemt de vierde atypische s tad, Jeruzalem, wat di t 
betref t Athènes ro l over (Classen 1986, 31-33) . Langs twee wegen 
beïnvloedt stedenlof in proza het stededicht , zowel in themata en 
motieven a l s in beelden en topoi: rechts t reeks , en indirect via de 
rhetorische theorie. In het geval van Athene is al gebleken, dat 
anderzijds stedenlof in de poëzie op zijn beurt het prUzen in proza 
heeft beïnvloed, en hetzelfde geldt voor de descriptio (wat be t re f t 
het es t Jocus-signaal en de locus amoenus). 

5. Het stededicht in de Griekse poëzie vanaf de derde eeuw 

De oudste echt zelfstandige stededichten uit de Griekse l i t t e r a tuu r 
dateren van de derde eeuw v.Chr., a l thans voor zover de ovei— 
levering reikt: gezien de overheersende p laa t s van stedenlof in 
sommige oden van Pindaros, kan men zeker niet uitsluiten da t zulke 
poëzie ook in de vijfde of vierde eeuw al geschreven is . Nu strijden 
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Kallimachos' hymne aan het eiland Delos en enkele epigrammen uit 
de Anthologia Palatina om de eer de eers te te zi)n. 

Vooraf verdient echter een merkwaardig vroege lofprijzing van de 
Romeinen en van Rome a l s tweede Troje vermelding: zij is te vinden 
in een door de t ragediedichter Lykophroon (iemand die tevens 
bibl iothekaris van Alexandrie was) geschreven bodeverhaal met de 
t i t e l Alexandra. Een bode ver te l t hierin de profetieën van Alexan
d ra (Kassandra) , die zij u i t te toen zij na de val van Troje a l s s l a 
vin naar Spar ta werd meegevoerd. Een passage hieruit voorspelt: 
eens zullen de afstammelingen van de Trojanen, de Romeinen, de 
skepter voeren en heersen over land en zee; zij stammen uit Troje 
(het verhaal over Aeneas) via de leeuwewelpen Romulus en Remus, 
Εξοχον ρώμη γένος, 'een familie, uitmuntend in kracht ' (Lykophr. 
Alex. 1226-1233). Deze profetie i s misschien geïnspireerd door 
Horneros, II. 20, 302-308 . Vanwege deze verwijzingen, in een Alex-
andrUns gedicht nog wel, naar Romes heersen over land en zee, is 
de gebruikelijke dater ing van het werk rond 270 v.Chr. niet zonder 
problemen: men vermoedt interpolaties (Pauly 3, 8 1 5 - 8 1 6 ) . 3 1 

Het etymologiserend spelen met de naam van een s tad, zoals hier 
met Rome en ρώμη, wordt een geliefd onderdeel van stedenlof, ook 
in de middeleeuwen en in de renaissance. Het komt a l in de vroege 
Griekse poëzie enkele malen voor (bij Horneros, Hesiodos, Pindaros), 
maar in de hellenistische poëzie treffen we het aan ЬЦ Kal l i 
machos, in de Anthologia Palatina en ook in de Sibyllljnse Orakels: 
ρώμη - ρύμη; ΔΪ[λος - άδηλος; Σάμος - άμμος (Or. Sib. 3, 362-363; 
RA 34). Het woordenspel heeft daarbij de overhand over de etymo
logie, net zoals de mythe over de werkelijkheid en de legende over 
de geschiedenis bij ait iologische verklaringen van de naam. 

Kallimachos 
Kallimachos heeft in zijn hymne aan Apolloon een lof van zijn 
vaderstad Kyrene ingevoegd, waarin a l s topoi achtereenvolgens 
figureren: s t ichter , vruchtbare grond, s t icht ing, cultus van Apol
loon (voorgeschiedenis, tempel, jaarlijks festival), oorsprong van de 
naam van de s tad (een r iviert je Куге en een eponieme nymf Kyrene) 
en wederzijdse goede re la t ie s tussen de god en de stad (Kal. Hym. 
2, 65-96). 

Kallimachos' hymne aan Delos i s waarschijnlijk gecomponeerd in 
de jaren zeventig van de derde eeuw. Dit gedicht is duidelijk een 
aemulatie van de Homerische hymne aan Apolloon (priamels, s ie
rende adjectieven bij stedenamen, prosopopoiia van het eiland: "much 
of the hymn is a reworking of the Delian p a r t of the Homeric 
Hymn to Apollo" (Race 1982, 102); "Verkehrt wäre es aber, von 
Nachahmung zu reden", preciseert Lesky (Lesky 1963, 757). Vanaf 
het einde van de inleiding, vers 27, wordt Delos toegesproken. Het 
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eers te aeel van de eigenlijke hymne gaat over de twee namen van 
het eiland; zijn oude naam, Asteria, wordt afgeleid van het woord 
αστήρ, s i e r : het eiland is - op de vlucht voor Zeus' avances - uit 
de hemel gesprongen a l s een s t e r , en omdat het daarom niet in de 
bodem verankerd is, zwerft het . In de passage over dat zwerven 
wordt ter loops vermeld d a t Samos vroeger Parthenia geheten heeft 
(vers 49; vergelijk de dubbele naam Lipare - Meligounis in 
Kallimachos, Hym. 3, 47-48). Van de nieuwe naam, 'Delos', wordt 
vervolgens een aitiologie gegeven: s inds de geboorte van Apolloon 
is het eiland niet langer άδηλος, niet langer verborgen, zwerft het 
niet meer: 

ήνίχα δ * ' Απόλλωνχ γενέθλιον οΰδας ύπέσχες, 
τοΟτό тог άντημοχβον άλίπλοοι οΰνομ'εθεντο, 
οΰνεκεν οΰχετ* άδηλος επέπλεες, άλλ 'έν ΐ πόντου 
χύμασχν Α\γαίο\ο ποδδν ένεθήκαο ρίζας. 
(Kallimachos, Нут. 4, 51-54) 
Maar toen je aan Apolloon zijn geboortegrond verschafte, 
hebben zeevaarders jou in rui l daarvoor deze naam gegeven, 
omdat je niet meer onduidelijk op zee dreef, maar in de golven 
van de Aigeïsche zee met voeten wortel geschoten had. 

Het centrale deel van de hymne is aan het eers te vastgeknoopt: 
Apolloons geboorte op Delos. Eerst , vanaf vers 68, is er een lange 
opsomming van steden, streken en rivieren die de zwangere Letoo 
de toegang weigeren of haar ontvluchten (waarin de ongeboren 
Apolloon de s tad Thebe de les leest en de r ivier Peneios to t Letoo 
spreekt); vanaf 153 een dergelijke reeks eilanden: daarin adviseert 
de nog s teeds niet geboren god zijn moeder om niet op Koos te 
bevallen, maar op Delos (es t locus, vers 191). Delos, zelf nog 
s teeds door de dichter toegesproken, r icht nu het woord to t Letoo 
en verwelkomt haar , waarna de godin Apolloon aanspoort geboren 
te worden; het eiland neemt vervolgens de baby aan zijn (dus: 
haar) bors t , spreekt de aarde toe met een kleine priamel en besluit 
met: 'En niet meer zal ik een zwervend eiland zijn.' (και εσσομοη. 
ούχέτι πλαγχτή: Нут. 4, 273). Lesky waarschuwt ons: "Wir dürfen 
da keine konkrete Vorstellung versuchen, die a l t e griechische Ein
heit von Lokal und Numen i s t hier in einer Weise für b izar re 
Wirkung verwer te t" (Lesky 1963, 758). Vanaf die dag is Delos 
beroemd a l s het hei l igste eiland, waarheen overal vandaan offers 
gebracht worden: di t is het derde deel van de hymne, dat eindigt 
met een groet aan het nu weer Aster ia genoemde Delos en aan 
Apolloon en Artemis. 

In rhetorische termen vertaald, vallen de loffelijke aspecten van 
Delos onder de hoofd -topoi ligging (in de verzen 11-24, 191-194, 
206-208, 260-263) , natuurlijke gesteldheid (de verzen 12, 210, 

103 



VOORGESCHIEDENIS 

260-263 , 268), oorsprong (verzen 15, 35-40 , 51-54 , 255-257) en 
daden, voornamelijk blijken van rechtvaardigheid ten opzichte van de 
goden ( 1 , 5 1 , 268-276, 277-278, 300-303, 316-323) . Mythen en 
toespelingen op mythen komen bij elk onderdeel voor. Over eventuele 
bekwaamheden van bewoners van Delos wordt nagenoeg gezwegen. 

Ook in de l i t t e r a i r e kringen rond Kallimachos bestond belang
stel l ing voor steden en eilanden; het reisboek van Philostephanos is 
a l t e r sprake gekomen, maar ook in de poëzie vormen dergelijke g e 
leerde, antiquarische en mythologische gegevens aantrekkelijke stof. 
Apollonios, de leerling van Kallimachos tegen wie deze - volgens 
sommigen - zijn "Een groot boek is gelijk een groot kwaad" b e 
doelde (Athenaios, Deipn. 2, 72), schreef in het midden van de 
derde eeuw kleine gedichten op steden, hun plaatselijke legenden en 
hun s t icht ing: misschien een poging de poëzie van s tadsst icht ingen 
te doen herleven. Slechts enkele fragmenten hiervan zUn nog over. 
Dezelfde soor t onderwerpen heeft Rhianos behandeld in epische 
werken met t i t e l s a l s Thessalika en Achaika. Ook in meer 
t radi t ionele epen is l a t e r nog stedenlof te vinden: bijvoorbeeld een 
lofprijzing van Tyros en Бегу tos in Nonnos' Dionysiaka (Dionys. 40; 
41-43), uit de vijfde eeuw.32 

Melinnoo 
Uit de tweede eeuw v.Chr. stamt een lofdicht op de s tad Rome, 
geschreven door de dichteres Melinnoo (Pauly 3, 1175), in de vorm 
van een hymne aan de godin Roma, die een dochter van Ares is en 
een heerseres genoemd wordt aan wier гЦк geen einde zal komen: 

σοι μόναι πλησίστχον οΰρον άρχδς 
ού μεταβάλλεχ. 

(Melinnoo, Eis Rho. 15-16; RA 24) 
Alleen ЬЦ jouw heerschappij, Rome, zal de tijd aan de gunstige 
wind niet een einde maken. 

Dit thema bleek toekomst t e hebben, waarbij de eindeloosheid zowel 
van tijd a l s van p l a a t s opgevat kon worden; Vergilius zegt dat zo: 
his ego nee metas rerum пес tempora pono (Vergilius, Aen. 1, 278; 
vergelijk Aen. 6, 796). Overigens i s deze hymne ons door Stobaios 
overgeleverd in een u i t t rekse l over dapperheid, "weil er den Namen 
der S t a d t mit ρώμη verwechselte." (Lesky 1963, 815). 

De Anthologie Palatina 
De rijkste bron van stedenlof in de Griekse poëzie vormen de 
epigrammen; daar verschijnen ook de eers te korte stededichten. De 
meeste zijn te vinden in de Anthologie Palatina. Het manuscript van 
deze verzameling is in 1606 ontdekt in de Pfalzbibliotheek in 
Heidelberg (Biblïotheca Palat ina) , door de toenmalige bibl iothecaria 
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Janus Gruter, Het i s een rond 980 AD herziene en vermeerderde 
editie van de rond 900 door Konstantinos Kephalas in Konstant ino
pel samengestelde bloemlezing van Griekse epigrammen. Z]) bevat 
bijna 4.000 epigrammen, thematisch geordend en in de e e r s t e edit ie 
in vijftien boeken ingedeeld. Kephalas putte ЬЦ zijn werk vooral uit 
drie sindsdien helemaal verloren gegane bloemlezingen uit de 
oudheid: een uit de eers te eeuw v.Chr., van Meleagros; een uit de 
eerste eeuw n.Chr., van Philippos van Thessalonike; t e n s l o t t e een 
uit de zesde eeuw, van Agathias. In moderne edit ies wordt aan 
deze bloemlezing een zestiende boek toegevoegd: bijna 400 epigram
men uit een l a t e r e Konstantinopolitaanse anthologie, rond 1300 
samengesteld door Máximos Planoudes, die niet voorkomen in de 
codex Palatinus. Naar di t geheel wordt toch verwezen met de term 
Anthologie Palatina, afgekort AP.33 

Ruim zestig epigrammen uit de anthologie z(Jn te beschouwen a l s 
stededicht. Samen met twee e lders gevonden lof epigrammen op 
steden vormen zU het hier te bespreken corpus. In zestien van deze 
gedichten is lof van een s tad niet s t r i c t het hoofdthema, maar wel 
een zeer dominant motief. Een zinvolle scherpe grens trekken is 
natuurlijk moeilijk; a l s criterium heb ik gehanteerd, dat lof van 
méér dan één aspect van de polis (de s tad, haar te r r i to r ium, de 
burgers) onderwerp van het epigram moet zijn. 34 

De oudste van deze gedichten dateren uit de eers te helft van de 
derde eeuw v.Chr., de jongste uit de zesde eeuw; tweeënveertig 
stammen er uit de periode to t 100 AD, acht uit de tweede to t de 
zesde eeuw, en tien uit de zesde eeuw. Als de gedichten anoniem 
zijn of van een auteur met een vaker voorkomende naam, zijn ze 
moeilijk te dateren: d i t geldt zeven gedichten. Wat de lengte van 
de gedichten bet ref t : zij tellen meestal zes regels (34 keer), 
meermalen zijn ze vierregelig (12 gedichten) of achtregel ig (13 
gedichten); enkele hebben tien, vijf of s lechts twee regels ; het 
gemiddelde is 6 regels . 

De volgende steden zijn in de collectie met dr ie of meer 
lofdichten vertegenwoordigd: Troje (8); Mykene, Rome (5); Berytos, 
Delos, Sparta (4); Ephesos, los , Korinthe, Sardeis , Smyrna en 
Thebe; hierbij moet opgemerkt worden dat vier van de T r o j e -
gedichten en de vier epigrammen op Berytos pas uit de zesde eeuw 
stammen. Van deze ruim zestig stededichten worden er hier negen 
a l s voorbeeld geciteerd. BIJ de keuze van deze negen is gelet op de 
frequentie waarmee de verschillende steden in de collectie ver tegen
woordigd zijn (maar er i s geen gedicht op Rome gekozen); op de 
spreiding in tyd over negen eeuwen; voorts op de spreiding over de 
themata lof van de toenmalige s tad en lof van het verleden van de 
toenmalige s tad , en bij dit l a a t s t e op die over echte en "my
thische" steden; verder i s gelet op verschillende formele kenmerken 
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a l s apostrophe en prosopopoüa; tens lot te op overeenkomsten met 
andere stededichten. Bij elk gedicht wordt op enkele aspecten van 
dat gedicht nader ingegaan, terwijl bovendien de eventuele andere 
stededichten van dezelfde auteur of de eventuele andere gedichten 
uit de anthologie over dezelfde s tad kort gekenschetst worden. 

Ephesos, door Douris van Elaia; begin derde eeuw v.Chr. 

ήΕρχοη νεφέλαχ, πόθεν ΰδατα πικρά πιοΒσαχ 
νυχτΐ σύν άστεμφεΤ πάντα χατεκλύσατε, 

ού Λιβύης, 'Εφέσου δέ τα μυρία χεΤνα ταλαίνης 
αΰλχα και μακρΩν έ | έτέων κτέανα; 

ποΧ δέ σαωτΐ{ρες τότε δαίμονες ετρεπον δμμα; 
α ΐ α ϊ τήν Ί ά δ ω ν πολλον άοχδοτό:την· 

χεΤνα 5è κύμασχ πάντα κυλχνδομένοχσχ όμοια 
εις αλα σύν ποταμοΤς εδραμε πεπταμένοχς. 

<ΑΡ 9, 424; EG 770-777; PC 79) 
Hemelse wolken, waar hebben jullie b i t t e r e wateren gedronken, 
dat je met een onwrikbare nacht a l le s hebt overstroomd, 
niet van Libyë, maar van het ongelukkige Ephese: 
die duizenden huizen en die rijkdom uit gelukzalige jaren? 
Waar hielden toen toch de reddende goden het oog op ger ich t? 
Ai ai, de meest bezongen s tad van a l le Ionische steden! 
Al die dingen zijn a l s rollende golven 
in zee gestroomd, met vliegensvlugge stromen. 

Dit epigram is het enige dat van Douris i s overgeleverd. Het con
t r a s t e e r t het Ephesos van na een overstroming met de s tad vóór 
de ramp. Dit contras t vroeger-nu i s het thema van 29 epigrammen, 
waarbij s teeds 'vroeger' goed is en het heden slecht . Vaak wordt 
het cont ras t ook expliciet t o t uitdrukking gebracht, door woorden 
voor vroeger en ли. Een natuurramp, een oorlog of de tand des 
tljds i s de oorzaak van het verval. Met betrekking to t Troje i s d i t 
c o n t r a s t in t ragedies al voorgekomen (Kienzle 1936, 5-7), en ook 
uit de Sumerische s tadsklachten en de bijbel i s het bekend; de mo
tieven van de verwoestende s torm en van het verwijt aan de goden 
komen daar ook a l voor (zie Turmenuna [Nippui—klacht] 31; 80-84; 
96-100; Klaagzang over Ur 182-186; Vanstiphout 1983, 331). 

Maar niet a l le s in de stededichten van deze tijd i s verdriet, er 
is ook roem. Van de filosoof Arkesilaos i s een gedichtje op 
Pergamon overgeleverd (EG 957-960, uit Diogenes Laertios 4, 30); 
het memoreert eer s t de vroegere roem van de hier Pergamos ge
noemde s tad, en voorspelt dat zij binnenkort nog meer bezongen zal 
worden (het epigram was aan Atta los gericht, verte l t Diogenes 
Laert ios) . 
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Korinthe, door Ant ipatros van Sidon; eind tweede eeuw v.Chr. 
Antipatros i s met vijf stededichten in de anthologie ver tegen
woordigd, epigrammen over Korinthe, los , Babyloon en Ephesos <AP 
9, 151; 7, 2; 7, 748; 9, 58; 9, 790). De twee gedichten die 
Ephesos loven, gaan vooral over de Artemistempel. Het ene is een 
wereldwonderenpriamel, te vergelijken met Mart ia l is , Epigr. Liber 1 
en in de vyfde eeuw nog nagevolgd in AP 9, 656, waar een hal van 
het paleis van keizer Anastasius zichzelf lof toezwaait (al le 
wereldwonderen moeten wijken voor deze hal) . Hoewel Hartigan in 
PC de beide Ephesos-gedichten bespreekt, beweert zU dat we pas in 
de Byzantijnse tijd epigrammen vinden op gebouwen van een s tad 
(PC 105). In het gedicht over lo s beroemt het eilandje zich er 
tegenover de vreemdeling op het graf van de dichter Horneros te 
herbergen: het eiland spreekt zelf. Boek 7 van de Anthologie 
bes taa t bijna helemaal uit dergelijke epigrammen, gefingeerde graf 
schrif ten voor beroemde personen. Een tweede voorbeeld van zo'n 
overgang van grafschr i f t naar stededicht i s een anoniem epigram op 
Rhegion (AP 7, 714): een van de loffelijke punten van de s tad is 
dat zìi Ibykos' graf herbergt en goed verzorgt . 

Als voorbeeld van Antipatros ' gedichten volgt hier het epigram 
over Korinthe, dat door de Romeinen in 146 v.Chr. verwoest was; 
Sisyphos' s tad (vergelijk Pindaros, Olymp. 13) wordt toegesproken: 

TTOÖ το περίβλεπτο ν χάλλος σέο, Δωρί Κόρχνθε; 
ποο στεφάνοη πίιργων; ποΰ τα πάλαχ χτέανα; 

ποΰ νηοΐ μαχάρων; ποΰ δώματα; ποΒ Sé δάμαρτες 
Σχσύφχαχ λαΩν θ ' α ϊ ποτέ μυριάδες; 

ουδέ γαρ ουδ' ϊχνος, πολυχάμμορε, σεϊο λέλειπταχ, 
πάντα Sé συμμάρψας έξέφαγεν πόλεμος. 

μοοναχ απόρθητοι Νηρηίδες ΏχεανοΐΌ 
χοΰραι σον άχέων μίμνομεν αλκυόνες. 

(ΑΡ 9, 151; EG 3730-3737; PC 7) 
Waar is je zo bewonderde schoonheid, Dorisch Korinthe? 
Waar de kransen van torens? Waar de rijkdom van weleer? 
Waar de tempels der gelukzaligen? Waar de huizen? En waar 
de vrouwen van Sisyphos' s tad en waar 
de vroegere myriaden van mannen? 
Want t o t a a l geen spoor, allerongelukkigste, is er van jou over, 
maar a l les i s beetgepakt en opgeslokt door een oorlog. 
Alleen wl\, Nereiden, Ookeanos' dochters , zijn niet verwoest 
en blUven hier: a l s de Ijsvogels van jouw verdr iet . 

Naast de Nereiden a l s subst i tuutsprekers , is het meest opvallende 
in di t gedicht het gebruik van het ubi' sunt?-motief om via een 
opsomming de ene helft van het c o n t r a s t vroeger-nu weer t e geven. 
Dit motief is erg oud: het komt a l in Egypte voor. In la tere tijd 
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ontmoeten we het in de Sibyllijnse Orakels (Or. Sib. 8, 43-49 ; RA 
40), in Boethius, Gbns. 2, 7 en in AP 9, 153. Byron gebruikt het 
motief in Childe Harold's Pelgrimage over Doodoona (2, 53) en 
over Rome (4, 109). Het wordt natuurlijk niet alleen gebruikt in 
jammerklachten over steden of personen; het is ook geschikt om 
persoonlijke gevoelens van weemoed en nostalgie to t uitdrukking te 
brengen ('Mais où sont les neiges d 'antan?' van François Villon, uit 
de Ballade des dames du temps jadis; 'Where have a l l the flowers 
gone?' uit het lied met diezelfde t i t e l , en het door BoudewlJn de 
Groot gezongen Vrienden van Vroeger).35 

Naar aanleiding van deze verwoesting is er ook van Po lys t r a tos 
een epigram over Korinthe bewaard, geschreven in de tweede helft 
van de tweede eeuw: AP 7, 297. НЦ noemt Korinthe Hellas' s t e r . 36 

Sparta, door een anonymus; derde of tweede eeuw v.Chr. 

ά πάρος αδμητος και άνΕμβατος, <¡> ΛακεδοΛμον, 
καπνον εη'Εύρύτφ δέρχεοα ώλένιον 

ασκιος- οιωνοί &è κατά χθονος οίκία θέντες 
μύρονταχ, μήλων δ'ουκ άίουσχ λύκοι. 

(ΑΡ 7, 723; EG 5835-5838; PC 31) 
Die vroeger onbedwongen en ondoordringbaar was, Lakedaimoon, 
jij ziet nu gruwelijke rook op de Eurotasoevers, en je bent 
zonder schaduw. De vogels nestelen op de grond en jammeren; 
geen blatende schapen zijn te bespeuren voor wolven. 

Dit gedicht s t a a t in de bloemlezing van Meleagros: in zoverre is 
er een terminus ante quem. Verdere pogingen t o t precisering van de 
tijd van het onts taan lopen vast op het grote aanta l invasies in 
Spar ta ' s gebied. Van Amyntas i s er een soortgelijk epigram, uit de 
derde of tweede eeuw; het is te vinden in EG 5297-5304. Het 
woordje πάρος benadrukt het contrast vroeger-nu. De huidige ver
woesting wordt aanschouwelijk gemaakt met de vermelding van rook 
(vergelUk Aischylos, Ag. 818), van woestenij en verlatenheid. 
Variaties van deze motieven zijn: s lechts een ruïne is over (AP 7, 
705), een hoop stof, nog minder dan een kale r o t s (AP 9, 28); 
a l l e s i s met de grond gelijkgemaakt (AP 9, 101), geen spoor is er 
over (AP 9, 151), alleen de naam res t nog (AP 9, 103); het is nu 
een gebied voor wilde geiten, schapen en loeiende koeien (AP 9, 
102-104). Soortgelijke beelden komen in Sumerische stadsklachten, 
in de bijbel en in de Sibyllijnse Orakels voor iTurmenuna [Nippur-
klacht] 32 -33 ; 65-68 ; 96-100; 128-129; Ez. 26 en Jes . 23; 
tens lo t te Or. Sib. 5, 174-176; 8, 39-42; RA 36, 40). 

Over Spar ta bestaan vele epigrammen (zoals van Damagetos, eind 
derde eeuw: AP 16, 1; EG 2714-2717) waarin de kracht en moed 
van Spartanen geroemd worden; vaak gaat het om een lakoniek 
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antwoord van een Spartaanse vrouw aan haar man of zoon die van 
een slagveld terugkeert, of om gefingeerde grafschrif ten (navolgin
gen van Simonides' AP 7, 249). Met het hier gehanteerde cri terium 
voor stededicht vallen bijna al deze epigrammen buiten het corpus. 

Syboota, door Krinagoras; eerste eeuw v.Chr. 
Krinagoras ' band met Rome (hij behoorde t o t de kennissenkring van 
Augustus' dochter Octavia) blijkt uit zijn epigrammen die Rome of 
Romeinen t o t onderwerp hebben, zoals AP 9, 291 <RA 104), 9, 419 
en ook 9, 283 <9, 284 is een laakdicht over Korinthe a l s Romeinse 
kolonie: grafschennis is de aanleiding). Van AP 9, 291, een 
adynaton-priamel over Rome's macht met de woordspeling ' Ρώμης 
σθένος, zijn in de renaissance verschillende Latijnse vertalingen 
gemaakt. 37 Hiermee vergelijkbaar, want ook handelend over het 
Romeinse Rijk en uit dezelfde tijd stammend, zijn AP 9, 526 van 
Alpheios (RA 104) en 9, 236 van Lollius Bassus (Rome a l s het 
herboren Troje en a l s koningin van de hele wereld: RA 104-106). 
Als voorbeeld van Krinagoras ' epigrammen neem ik het gedicht op 
het eilandje Syboota (Zwljneiland), bekend uit Thoukydides 1, 4 7 -
48. Het eiland zinspeelt op zijn naam zonder die t e noemen: 

vffaov, τήν ει χαμέ περιγράψαντες εχουσχν 
μετρί^σαχ βοαήν, επτά μόνον σταδίους, 

εμπης χαί τίχτουσαν έ π ' α ΰ λ α κ α πΐαρ αρότρου 
δψεχ και παντός κάρπχμον άκροδρύου 

και πολλοίς εΰαγρον ύπ'χχθύσχ και υπό Μαίρη 
εύάνεμον λιμένων τ 'ηπιον άτρεμίη, 

άγχόθι Κορκύρης Φα\ηκίδος· άλλα γελδσθα\ 
τφ επχ ώρίσθην τοΰτ'έθέμην δνομα. 

(ΑΡ 9, 555; EG 5154-5161; PC 100) 
Een eiland ben ik, dat ze zelfs kunnen opmeten door er 
een touwtje omheen te spannen: klein, zeven s tadiën s lechts . 
Niettemin zul je zien dat ik op geploegd land 
een vette opbrengst geef, en fruit van elk soor t , 
en door vele vissen een goede vangst, en tijdens Maira 
een fr isse br ies , en dat ik vriendelijk ben door de ru s t 
van mijn havens, ik, gelegen dichtbij het Phaiakische Korkyra. 
Toch heb ik mezelf ju is t naar da t waardoor ik uitgelachen 
zou worden, deze naam gegeven. 

Een bijzonder motief van di t epigram is dat van de naam van het 
eiland, die niet genoemd wordt . Verklaringen van de naam van een 
s tad en a l ler le i woordspelingen daarop - al bU Hesiodos, Pindaros 
en Kallimachos gesignaleerd - zUn in stededichten vrij frequent; 
soms, zoals hier, komt de naam zelf van de s tad in het gedicht 
niet eens voor: uit de omschrijving of uit andere gegevens moet de 
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lezer de identiteit maar raden. Dit is in negentien gedichten het 
geval, bijvoorbeeld in AP 9, 102; 9, 153; 9, 219; 9, 413. Maar 
het in teressants t zijn de woordspelingen: los - "Ικος; Amphipolis -
έπ' άμφοτέραχς ... ήϊόσ\ν; Delos - δείλοαος en δεαλός; Mykene -
εϋμύχων ... βουκολίων (εΰμυκος ís een woord dat verder s lechts in 
AP 6, 255 misschien voorkomt; vergelijk Horneros Od. 3, 263: 
Mykene - μυχφ "Αργεος); Rome - άτρομε 'Ρώμη; Tenos - πτηνοί, 
ΤΤ(νε, Βορηϊάδαη; Nikopolis - άντΐ Se νίκης ... 'Ακτχάδος; en met 
tegenstel l ing Dikaiarcheia - βιαζόμεθα (respectievelijk AP 7, 2; 7, 
705; 9, 100; 9, 408; 9, 104; 9, 155; 9, 550; 9, 553 en 7, 379). 
Ook hier kan gewezen worden op een para l le l in het oosten: Eze-
chiël met de woordspeling Tyrus - r o t s (.Ez. 26). De woord
spelingen op Amphipolis, Delos en Tenos zijn van de hand van 
Antipatros van Thessalonike, uit de eers te eeuw v.Chr., aan wie 
verder nog epigrammen op Rome en op de Kykladen worden toege
schreven (AP 9, 297; 9, 421); op Antipatros ' gedicht over Delos 
heeft Alpheios van Mitylene gereageerd met een epigram waarin de 
andere woordspeling met Delos figureert en waarin Delos ook weer 
zelf spreekt: AP 9, 100. Delos i s - dat is wel duidelijk - een 
geliefd onderwerp geweest: door variat ie proberen dichters hun 
collegae te evenaren of te overtreffen (vergelijk de homerische 
hymne aan Apolloon en Kallimachos, Hym. 4). 

Mykene, door Alpheios van Mytilene; ee r s t e eeuw voor of na Chr. 

'Ηρώων όλίγαχ μέν è ν δμμασιν, a i δ 'ετν λοχπαΐ 
πατρίδες ού πολλφ γ " αίπΐιτεραχ πεδίων 

οϊην και σέ, τάλαινα, παρερχόμενός γε Μυκήνην 
εγνων, αίπολίου παντός έρημοτέρην, 

αίπολικον μήνυμα· γέρων δέ τις " Ή πολύχρυσος", 
είπε ν, "Κυκλώπων τΤ\& ' έπέκειτο πόλις ." 

(ΑΡ 9, 101; PC 27) 
Van de meeste helden zijn de geboorteplaatsen nu onzichtbaar; 
de andere, die nog wel over zijn, liggen niet veel hoger 
dan de vlakke bodem. Bijvoorbeeld van jou, ongelukkig Mykene, 
zag ik toen ik er langs kwam, dat je nog kaler bent 
dan plaatsen waar geiten grazen: een waar monument, maar 
van kaalgegraasdheid. En een heel oude man zei: "Die zo гЦк 
aan goud was, die van de Kyklopen: hier lag die s t a d . " 

Dat Mykene rijk of rijk aan goud was, gaat a l op Horneros terug 
(Horneros, II. 7, 180; zie ook Euripides, Iph. T. 510). 

Ook deze variant van het contras t vroeger-nu ( Waar eens ... , 
daar ... ли) blijkt een vruchtbare, die eveneens al in de Sumerische 
s tadsklachten voorkomt (.Klaagzang over Ur 212-214). Later is hij 
bijvoorbeeld gebruikt door Byron, in Don Juan 4, 77: 
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but where I sought for Ilion's wal l s 
the quiet sheep feeds, and the to r to i se c rawls . 

en door Rhijnvis Feith, die hem nog met het ubi sunt?-îQotief com
bineert, in zUn Gedachten b¡¡ eenen bouwval: 

Waar menig lieve maagd 
Zich eertijds heeft behaagd, 
Als zij door 't ver verschiet 
Hare oogjes weiden liet , ... 

Scheurt nu een enkle vos 
Het digte spinrag los, 
En kijkt door g ras , dat fluit, 
't Bemoste venster uit; 
Maar schouwt aan al le zü' 
Een ba r re woestenij. 

Waar schuil t de frissche jeugd, 
Die eens haar zoetste vreugd 
In deze dreven vond? 

en in het lied van Barend Servet Waar moet dat heen, met de 
regels 'Waar eens de boterbloemen bloeiden, s t a a t nu een maf 
paleis ' . 38 

Alpheios is ook auteur van een epigram op Delos (AP 9, 100) en 
van een gedicht op Argos en Mykene (AP 9, 104); deze twee steden 
worden toegesproken en hun desolate toestand wordt vergeleken met 
de toenmalige bloei van Troje. Uit ongeveer dezelfde tijd (a l thans : 
ook opgenomen in de bloemlezing van Philippos) stammen de dr ie 
andere Mykenegedichten (AP 9, 28 = PGV 349; 9, 102; 9, 103; PC 
24-26) ; daarin spreekt de s tad zelf, over haar eigen verval en de 
concurrentie met Troje. In AP 9, 103 r icht Mykene zich ook r e c h t 
s t reeks to t Troje, met een opmerking over de uiteindelijke wraak 
van Troje. 

Troje, door Euenos van Askalon; ee r s t e eeuw n.Chr. 
De datering van di t gedicht is enigszins onzeker. Volgens Paton is 
de auteur Euenos van Askalon en stond het epigram in Philippos' 
bloemlezing (W.R. Paton in zijn Loeb-editie). Volgens Hartigan is 
de schrijver Euenos van Sicilië en da teer t het gedicht waarschijnlijk 
van na keizer Hadrianus: vanwege de bloei van het echte Troje in 
de eers te en tweede eeuw n.Chr. en op grond van de grote gelijke
nis van di t gedicht met de Trojegedichten van Agathias, de bloem
lezer uit de zesde eeuw (PC 70). Deze argumenten zijn niet s terk : 
het gaat hier om het legendarische Troje, niet om het his tor ische, 
en grote gelijkenissen treden ook over perioden van eeuwen op: 
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Agathias heeft immers ook vier op d i t epigram lijkende T r o j e -
gedichten van eigen hand opneming waardig gekeurd. 

ΞεΤνοχ, τήν περίβωτον έμέ πτόλχν, "ІХго χρήν, 
τήν πάρος εύπύργοχς τείχεσχ χληζομένην, 

αΐΩνος τέφρη χατεδήδοκεν ά λ λ ' έ ν 'Ομίρφ 
χεΐμοα χαλχείων ερχος έχουσα πυλΩν. 

ο ύ χ έ η με σκάψεχ Τρωοφθόρα δούρατ" ' Αχαιοί ν, 
πάντων & ' ' Ελλήνων κείσομαχ έν στόμασχν. 

<ΑΡ 9, 62; PC 70) 
Vreemdelingen, mij, de zeer vermaarde s tad, heilig I l ios, 
vroeger geroemd om haar muren met goede torens, 
heeft de a s van eeuwen verteerd; maar in Horneros 
blijf ik bestaan, met mijn omwalling van bronzen poorten. 
Niet meer zullen de Trojeverwoestende speren van de Achaiën 
in mi) graven, maar wel zal ik bij a l le Hellenen 
voor op de tong blijven liggen. 

Het gedicht heeft de vorm van een grafschr i f t : de dode spreekt 
t o t de passerende vreemdelingen. In veel van de stededichten met 
het thema vroegere bloei tegenover huidig verval is een graf een 
van de motieven. Soms gaat het om een graf van een mythologische 
of legendarische figuur (Hektoor, Phyl l is , de Bakchiaden: AP 9, 
387; 7, 705; 9, 284); soms is de s tad zelf een graf (Korinthe, 
Plataia , Berytos: AP 7, 297; 7, 299; 9, 426-427) en soms heeft 
de s tad een eigen graf (Troje, Berytos: AP 9, 62; 9, 155; 9, 425; 
9, 501). In andere gedichten van deze soor t komen woorden voor 
a l s gevallen, as, stof, treuren, eenzaamheid. Dit verband met graf
schrif ten verklaar t ook het optreden van s tereotype formuleringen: 
het aanspreken van de vreemdeling (wat in di t verband 7 keer 
voorkomt), het verzoek om even te blijven s taan en een t raan te 
laten (een mooie variat ie in AP 9, 427: 'Niet blijven staan! ') , u i t 
drukkingen a l s 'Hier l ig t ... ' of 'Dit is nu ... ' (AP 7, 4; 7, 299; 
9, 152; 9, 423) en 'Ik ben nu die beroemde ... ' (AP 7, 723; 9, 62; 
9, 102; 9, 103; 9, 425) en 'Kijk eens naar ... ' (AP 7, 379; 9, 
156). Dit wordt vaak gecombineerd met het cont ras t vroegei—nu. 

Thebe, door Honestos; rond de jaren één 

"Εστην έν φόρμχγγι, χατηρείφθην Se σύν αύλφ 
θήβη- φεϋ Μούσης εμπαλχν άρμονίης· 

κωφά Sé μο\ χεΤται λυροθελγέα λείψανα πύργων, 
πέτροι μουσοδόμοχς τείχεσχ ν αυτόμολοι, 

offe χερός, ' Αμφίων, άπονος χάρχς- έπτάπυλον γαρ 
πάτρην έπταμίτφ τείχισας έν κιθάρί). 

(ΑΡ 9, 250; PC 64) 
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Ik ging s taan bij snarengetokkel, maar ging neer bij hobo-spel, 
ik, Thebe. Ai! Een Muze dus die het tegendeel van harmonie i s . 
Doof zUn nu de eens door de l ier betoverde resten 
van тЦп torens, de stenen die eens vanzelf zich voegden 
in de met Muzen gebouwde muren, een moeiteloze gunst 
van jouw hand, Amphioon: want een zevenpoortige 
vaderstad heb ji] gebouwd met je zevensnarige c i ther . 

Een gedicht waar muziek in z i t ! Het hobo-spel komt uit een anek
dote over de verwoesting van Thebe in 335 v.Chr. door Alexander 
de Grote . Van dezelfde auteur i s AP 9, 216: ook over Thebe. 
Vergelijk AP 9, 253 van de bloemlezer Philippos van Thessalonike: 
een navolging van deze gedichten, net zoals Philippos' epigram over 
Dikaiarcheia (AP 9, 708), waarmee deze dat van Antiphilos van 
Byzantion poogt te overtreffen. Ook de la tere bloemlezer Agathias 
heeft zich laten verleiden to t het maken van var iat ies op oude epi
grammen: AP 9, 152 lijkt op 9, 156 van Antiphilos en AP 9, 153 
op 9, 151 van Antipatros van Sidon. 

Wederom heeft in bovenstaand gedicht de s t a d zelf het woord. 
Zo'n prosopopoiïa komt in negentien stededlchten voor, elf waarvan 
het thema vroeger-nu hebben; de oudste daarvan zUn lofdichten op 
Delos, Mykene, Thebe en Troje, terwUl er vijf van deze elf uit de 
zesde eeuw stammen. Van de andere groep zUn de oudste de ep i 
grammen op Dikaiarcheia, Nikopolis en op vier eilanden, waaronder 
Syboota. 

Dikaiarcheia, door Antiphilos van Byzantion; eers te eeuw n.Chr. 
De Latijnse naam van deze s tad is Puteoli, een belangrijke haven-
p laa t s in I t a l i ë . Van Antiphilos zijn verder nog overgeleverd een 
stededicht op Troje (AP 9, 156) en enige epigrammen op Rhodos 
(met prosopopoiia) en een niet met name genoemd 
terpentUnboomeiland (AP 9, 178 en 9, 413). 

"Eiree, Δ\χα\άρχε\α, τί σοχ τόσον εις αλα χΩμα 
βέβλητοα, μέσσου γευόμενον πελάγους; 

Κυκλώπων τάδε χείρες ένιδρύσαντο θαλασσί) 
τείχεα - μέχρ\ πόσου, Γαία, βχαζόμεθα;" 

"Κόσμου νη'ίτην δέχομαν στόλον εΐ'σιδε 'Ρώμην 
έγγύθεν, ει ταύτης μέτρον εχω λ\μένα." 

(ΑΡ 7, 379; RA 106) 
"Vertel eens, Dikaiarcheia, waarom l ig t er ЬЦ jou een dam zover 
in het water gebouwd, proevend van het midden der zee? 
Kyklopenhanden moeten deze muren in zee hebben opgetrokken! 
Tot hoever, o Land, wordt er geweld gebruikt tegen o n s ? " 
"De vloot van heel de wereld i s hier thuis , in mij; kijk eens 
naar Rome, hier dichtbU: of ik een haven heb naar haar maat . " 
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Het gedicht heeft de vorm van een dialoog tussen zee en land. Uit 
de verdere poëzie van Antiphilos blijkt da t hij een liefhebber van 
apostrophe en van de dialoogvorm was (PC 44). Een dialoog kan 
opgevat worden a l s een speciale vorm van apostrophe, het zich 
afwenden van het normale publiek (lezer of hoorder) en zich 
richten to t een ander publiek. Deze figuur komt in de stededichten 
van de anthologie achtt ien keer voor met een s tad a l s aangespro
kene, negen keer met "de vreemdeling" a l s aangesprokene en dert ien 
keer met nog een ander publiek (hemelse wolken, goden, mythologi
sche figuren, his tor ische personen). De figuur verlevendigt het 
gedicht en ve r ras t de lezer. Twee keer komt het voor dat de ene 
s tad zich to t de andere r icht : Mykene to t Troje (AP 9, 103) en 
Troje to t Rome (AP 9, 155). 

Sardeis , van Makedonios; zesde eeuw n.Chr. 

Τμώλφ ύ π ' ά ν θ ε μ ό ε ν η , ροήν πάρα Μαίονος "Ερμου, 
Σάρδιες, ή Λυδδν εξοχός είμ\ πόλις. 

μάρτυς έγώ πρώτη γενόμην Δ\ός· ού γαρ έλέγχειν 
λάθρνον υΤα 'Ρέης ηθελον ημέτερης. 

αυτή χ α ί Βρομΐφ γενόμην τροφός- έν δέ κεραυνφ 
εδραχον εύρυτέρφ φωτΐ φαεχνόμενον 

πρώταχς δ'ήμετέρησχν έν όργάσχν οΐνάς όπώρη 
οΰθατος έκ βοτρύων ξανθό ν αμελξε γάνος. 

πάντα με κοσμήσαντο· πολύς δέ με πολλάκις αχών 
αστεσχν όλβίστοχς εύρε μεγαχρομένην. 

(ΑΡ 9, 645; PC 91) 
Aan de voet van de bloemrijke Tmoolos, bij de stroom 
van de Maionische Hermos, lig ik, Sardeis, de belangrijkste s tad 
der Lydiërs. Eerste getuige was ik van Zeus' bestaan: want 
ik wilde niet verraden de heimelijk geboren zoon van mijn Rhea. 
Ikzelf was ook voor Bromios de voedster; in een bliksemflits 
zag ik hem verschijnen, in een zee van l icht . En het eers t 
in mijn sappig land heeft de her fs t , de tijd van de wijn, 
uit de uier van druiventrossen l ichtrode verkwikking gemolken. 
In a l les hebben die mij t o t sieraad gemaakt; 
menige generatie ontdekte dat ik s teeds te g roo ts gevonden werd 
door de meest welvarende steden. 

Dit i s een voorbeeld van een zuiver lofdicht uit de zesde eeuw. 
Niet alleen spreekt de s tad Sardeis zelf, maar bovendien wordt zij 
nog ex t ra gepersonifieerd doordat ze zich getuige en voedster 
noemt. Personificatie van een s tad komt in deze stededichten in 
to taa l 26 keer voor, a l s je afziet van prosopopoila van een s t ad en 
van apostrophe to t een s tad ; indien die figuren meegeteld worden, 
dan is er in 44 epigrammen een s tad gepersonifieerd: vijf keer 
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wordt een s tad bijvoorbeeld koningin genoemd, acht keer gaat het 
om " famil iere lat ies" : moeder, voedster. 

In de zesde eeuw worden ook s tadsklachten nog geschreven: er 
zijn vier epigrammen over de verwoesting van Berytos door een 
aardbeving in 551 AD: AP 9, 501 en 9, 425-427. Deze l a a t s t e 
drie zijn van de hand van looannes Barboukallos. In het eers te 
daarvan noemt Berytos zich δπολχς πόλ\ς, wat een c i taa t i s uit de 
tragedie, over duizend jaren heen: Aischylos, Eum. 457, Euripides, 
Hek. 906 en Tro. 1292. Ook de mythologische variant i s in die tijd 
nog ruim vertegenwoordigd: bloemlezer Agathias heeft maar l iefst 
vier gedichten van eigen hand over Troje opgenomen: AP 9, 152-
155. Hier komen bijna al le var iat ies uit duizend j a a r nog een keer 
aan bod: personificatie (Troje, moeder van Rome); apostrophe t o t 
Troje; prosopopoiia; een s tad r icht zich t o t een andere s tad; het 
achterwege blijven van de naam van de s tad; een woordspeling met 
een stadsnaam; het ubi sunt?-motief; het citeren en variëren van 
oudere poëzie. 

Een inventarisatie van de topen, thema ta, motieven en formele 
aspecten die in deze epigrammen uit de Anthologie figureren, levert 
het volgende r e su l t aa t op (bij de aantallen bedenke men dat het 
gaat om 66 gedichten: 33 is de helft en 22 een derde): 
Ligging 
Over de ligging wordt in 35 gedichten ie ts gezegd: 20 keer i s een 
ligging aan zee vermeld (geen wonder, daar het veelal Griekse 
steden betref t en tien epigrammen over eilanden gaan), 6 keer aan 
een rivier, 7 keer in de heuvels, in het binnenland of in een met 
name genoemde streek; het klimaat komt 3 maal t e r sprake; ve r 
gelijking met andere steden in de Grieks-Romeinse wereld komt 20 
keer voor. 
Natuurlijke gesteldheid 
Deze topos komt voor in 38 epigrammen. Over de vruchtbaarheid 
van de bodem spreken 3 gedichten in algemene termen; cu l tuurge-
wassen, f lora en fauna komen in 14 epigrammen aan bod, respect ie
velijk 4, 6 en 8 maal. De geringe afmetingen van het te r r i tor ium 
vinden we 6 keer, vooral met betrekking to t eilanden. Muren, 
poorten, torens, en een enkele keer bepaalde gebouwen of huizen of 
s t r a t en zijn in 21 gedichten vernoemd. 
Oorsprong 
In bijna elk gedicht, namelijk in 51 , s t a a t wel i e t s over de ge 
schiedenis van de s t ad . Het gaat 29 keer om het cont ras t vroeger-
nu, en 9 keer om de st icht ing van de s t ad . In 24 gevallen worden 
beroemde stedelingen genoemd: kunstenaars, politici of mythische 
figuren. Het mythologische motief t reed t in to taa l 32 maal op; 17 
keer s t aa t het in verband met de Trojaanse oorlog, wat geen won-
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der i s a l s e r over Troje, Mykene en Rome samen 17 stededichten 
zijn. Troje, zelf het onderwerp van 8 gedichten, komt a l s motief 
voor bij Mykene, Rome, Konstantinopel en Korinthe, en ЬЦ het graf 
van Horneros; Rome verschijnt 5 keer a l s erfgenaam van Troje. 
Bekwaamheden 
Deze topos t r e e d t in s lechts 19 gedichten op. De liefde van de 
s t a d voor wetenschappen, vrije kunsten, ambachten en sport i s goed 
voor 9 vermeldingen, de groot te van het Romeinse imperium voor 5. 
Mooie vrouwen of mooie jongens worden 4 keer bezongen. 
Daden 
Daden, opgevat a l s uitingen van de vier deugden, komen voor in 48 
gedichten. De deugd der matigheid moet het hier zonder bewijzen 
stel len, rechtvaardigheid is in 26 verzen aanwezig, wijsheid in 12 
(in de vorm van een bekende beoefenaar van kunsten of wetenschap
pen), s t e r k t e in 18. Rechtvaardigheid tegenover de goden blijkt uit 
de r e l a t i e s met speciale beschermgoden en uit de aanwezige tempels 
(respectievelijk 14 en 9 keer), tegenover de doden blijkt zij 14 maal 
uit de zorg voor hun graven. De deugd van de s te rk te is beperkt 
t o t moed in oorlogstijd. 
Algemene loftuitingen 

In 41 stededichten leest men verder algemene loftuitingen: de s tad 
i s of was mooi of heerlijk (8), geliefd (3), heilig of gezegend (4), 
rijk (9), beroemd of veelbezongen (20), groot en machtig (7), ge
lukkig (3) en nu ju is t ongelukkig (2). Grote eer legt een s tad in 
met een re la t ie t o t Horneros, iets wat 6 keer het geval is : hij is 
e r geboren, hij l i g t e r begraven, hij l aa t de s tad door zUn gedich
ten voor eeuwig voortbestaan. Goden en keizers kunnen verder een 
s tad speciale eer bezorgen (in 4 epigrammen). 
Identificatie 

In 19 stededichten komt de naam van de s tad zelf niet voor: het 
vers biedt een raadsel t je , op te lossen met gegevens a l s omschrij
vingen, woordspelingen met de naam, toespelingen op bekende perso
nen of gebeurtenissen. Vaak gaat ook een omschrijving vooraf aan 
het noemen van de naam; in 8 epigrammen valt de naam pas na de 
tweede regel. Woordspelingen met de naam van de s tad zun te 
lezen in minstens 10 gedichten. Als men speciaal op klankovereen
komsten gaat letten, i s de verleiding groot om in meer gevallen 
opzettelijke woordspelingen te veronderstellen. Alternatieve namen 
komen zelden voor (ЬЦ Troje en Korinthe). 
Vergelijking 

In bijna a l le gedichten wordt een of andere vorm van vergelijking 
gebruikt. Via een superlatief worden 8 steden met al le andere ver
geleken, 22 keer wordt de ene s tad vergeleken met een andere: in 
rijkdom, roem, macht of groot te (dit l a a t s t e vooral bij eilanden). 
Vergelijking van een s tad met zichzelf doet zich 35 keer voor; 
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hierbil i s het verval van de s tad 29 keer het thema: 13 keer 
verval ten gevolge van oorlog, 7 keer door een aardbeving of ovei— 
stroming, 7 keer i s de tUd of het lot de schuldige en 4 keer blijft 
de schuldvraag buiten beschouwing. Dit cont ras t vroegei—nu kan 
verwoord worden met het ubi sunt?-motief (hoe het was) en met 
het woestijn-motief (hoe het is) ; d i t l a a t s t e is 19 keer het geval. 
Een priamel komt, a l s speciale vorm van vergelijking, 7 keer voor. 
Personificatie 
In 26 epigrammen vinden we vormen van personificatie van de s tad , 
afgezien van apostrophe t o t de s tad (18 keer) en prosopopoiia van 
de s tad , welke figuur 19 keer verschijnt. 
Apostrophe 
In 9 gedichten wordt de vreemdeling toegesproken; 18 keer een 
s tad en 13 keer ie ts of iemand anders . 
Prosopopoiia en substituutsprekers 
De s tad zelf voert 19 keer het woord. In 6 epigrammen komen a n 
dere subs t i tuu tsprekers voor: twee keer zijn dat de s lachtoffers 
van een aardbeving, twee keer de overlevenden van zo'n ramp (een 
keer alleen de Nereiden) en twee keer de burgers of bewoners in 
het algemeen. 
Algemene wQsheid 
Algemene wijsheden zijn algemeen: opzienbarende lessen zijn niet t e 
verwachten. In 16 stededichten, bijna s teeds mythische plaatsen 
betreffende zoals Troje, Mykene, Thebe en Delos, worden dergelijke 
wijsheden gedebiteerd: de heldentijd is echt voorbij (1), de ouder
dom, de tijd en het lot heffen hun tol (5), het lot schenkt nu 
zuurs nu zoets (2), ' s lo t s molens malen langzaam maar onverbid
delijk (4), boontje komt om zijn loontje (4), de naam blijft gelukkig 
voortleven of alleen de naam bes taa t nog (3), klein maar fijn (3), 
je moet er wat voor over hebben (1). 
Variatie 
Zelfs a l s men afziet van t radi t ionele epitheta ornantia en van 
archaïserend (homerisch) taalgebruik, moeten toch de citaten en de 
imitat ies en var ia t ies van vroegere epigrammen en van gedichten uit 
andere poëtische genres opvallen (in het voorafgaande zijn 16 
gevallen gesignaleerd). Er is al opgemerkt dat de bloemlezers zelf 
zich in dezen niet onbetuigd hebben gelaten. 

Wat deze poëzie betref t moet men goed voor ogen houden, dat 
s lechts een zéér gering deel van de dichterlijke productie van tien 
eeuwen is overgeleverd, en dat een groot deel van de overgeleverde 
verzen twee keer door de keurende zeef van een bloemlezer gegaan 
is (een keer in de oudheid, en rond 900 AD). Dit verklaar t bij
voorbeeld de leemte tussen de eers te en zesde eeuw n.Chr.: Aga-
th ia s heeft geen gedichten uit die periode opgenomen en ofwel 
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Kephalas had geen bloemlezingen uit die tijd zelf t e r beschikking 
ofwel hij heeft daarin aan stededichten niks geschikts gevonden. 
Bovendien kan di t selecteren een oorzaak zijn van de hoge frequen
tie van bepaalde themata a l s bloei tegenover verval, mythen, de 
Trojaanse oorlog, Rome (denk in di t verband aan de vier Tro je -
gedichten van Agathias en vier epigrammen op de aardbeving in 
Berytos in de zesde eeuw). Over de smaak van de bloemlezer val t , 
bij gebrek aan gegevens, nu niet meer te twisten. 

Zoals epigrammen in het algemeen, zo verraden ook stededichten 
heel duidelijk hun afkomst van opschriften, en wel speciaal van 
grafschrif ten en hun l i t t e r a i r e nazaten: door de manier van ident i 
ficatie van de s tad , de subst i tuutsprekers , het thema vroeger-nu, 
de wijze lessen, de raadse l s , de s tereotype formuleringen. In een 
kort gedicht, van gemiddeld zes regels , kunnen natuurlijk geen tien 
loffelijke aspecten behandeld noch uitgebreide beschrijvingen gegeven 
worden. In een typisch stededicht wordt de s tad met zichzelf 
vergeleken, of met een andere s tad , of met a l le andere; daarbl) 
komt dan een ruime keus uit de volgende sor te r ing van tien onder
werpen en figuren: het vers zegt ie ts over de oorsprong (51 keer) 
en de daden (48), personifieert de s tad door haar toe te spreken, 
haar te laten spreken of op een andere manier (44), meldt ie ts 
algemeen lof fel ij ks (41), noemt een aspect van de ligging (35) en 
een blijk van wijsheid of s te rk te (28) en van rechtvaardigheid (26), 
memoreert veranderingen in de s tad (33), maakt een mythologische 
toespeling (32) en laa t een beroemde inwoner opdraven (24). 

Dit r esu l taa t valt nauwelijks te rijmen met de terloopse opmer
king van Classen over de gedichten van de Anthologie: "Die Dichter 
der griechischen Anthologie loben in der Regel nur Details, deuten 
damit aber auf die kulturellen Aktivitäten in den Städten ." 
(Classen 1986, noot 148). Cultuur in s t r i c t e zin komt ju is t weinig 
aan de orde in de stededichten. Indien Classen hier culturele 
activiteiten in de breedste zin van het woord bedoelt (activiteiten 
van de stedelingen in verband met handwerk, markt, logementen, 
school, spor t en ander amusement: vergelijk Classen 1986, 8), dan 
is deze opmerking nog in strijd met het hier geformuleerde r e s u l 
t aa t , en daarbij met zijn eigen conclusie: "Doch zum Thema wird 
die Stadt a l s Zentrum kulturellen Lebens nur von solchen Dichtern 
gemacht, die aus dem einen oder anderen Grunde auf das Leben in 
der S tad t verzichten müssen." (Classen 1986, 13). Zou hier het 
woord nicht weggevallen zijn, zodat hij bedoelt "deuten damit aber 
nicht auf die kulturellen Aktivitäten in den S täd ten . "? 

Het i s natuurlijk moeilijk generaliseren over ruim 60 gedichten 
uit 9 eeuwen en van ongeveer 40 verschillende, vaak verder to taa l 
onbekende auteurs , terwijl je, indien je ie ts wilt verklaren, ook nog 
met de persoonlijke voorkeuren van de bloemlezers moet rekenen: 
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Meleagros, Philippos of Agathias, en Kephalas. Voor de rol van 
selectie is Hartigan een beetje blind. Twee voorbeelden hiervan be
spreek ik. Wanneer ze zich afvraagt waarom er niet meer epigram
men gemaakt zijn over rampen als de overstroming van Ephesos in 
i290 v.Chr. ("in the late third century B.C.", schrijft Hartigan per 
vergissing: PC 78) en de aardbeving in Sardeis in het jaar 17 AD 
- die toch veel meer steden trof: PC 89, noot 47 - , schrijft ze: 
"It is possible others were written. But at the time the poems 
were collected, these cities were flourishing and thus did not have 
the appeal of Corinth, Mycenae or Troy. The Byzantine epigram 
was literary in i t s language but factual in i t s subject matter. 
Poems which commemorated events for which there was no longer 
any tangible evidence had l i t t le popularity." (PC 103). Welke tijd 
van bloemlezen heeft zij hier op het oog, a l s Korinthe toen niet 
bloeide? Eenzelfde soort verklaring geeft zij voor de opneming in 
Agathias' bloemlezing van vier (volgens haar criterium: vijf) epi
grammen uit de zesde eeuw over Berytos: "Berytus s t i l l lay in 
weakened condition when Agathias published his Cycle and thus he 
included five epigrams about the destroyed city." Hoe dit te rjjmen 
valt met vier Trojegedichten van Agathias, ontgaat me: over Troje 
merkt Hartigan op dezelfde pagina juist op "As her prosperity 
faded, her poetical appeal increased." (PC 103). Om over "tangible 
evidence" voor de Trojaanse oorlog maar te zwijgen. 

Het tweede voorbeeld is de verklaring voor het ontbreken van 
epigrammen op bepaalde steden zoals Athene. Weliswaar is de stad 
niet tot woestenij geworden, maar haar mythen bieden toch stof 
genoeg. De conclusie van Hartigan is , dat het ontbreken "not 
entirely explicable" is: "Perhaps the emphasis given to Athenian 
mythology in the tragedies diminished her appeal to the epigram
matists": PC 105). Geen woord dus over de bloemlezers. Maar er 
is op naam van Seneca een Latijns epigram op Athene overgeleverd 
(.Epigr. 21), zodat het vermoeden gewettigd is dat er ook in het 
Grieks wel geschreven zullen zijn. Voor het ontbreken van lofdich
ten op Alexandrie, dat echter wel met zijn vuurtoren vertegenwoor
digd is (AP 9, 674), is Hartigans verklaring dat de belangstelling 
van de dichter aanvankelijk in het ongewone lag (niet in zijn eigen 
stad, dus) en dat later de stad Alexandrie uit het oog van de By
zantijnse dichters verdwenen was (PC 106; vergelijk Classen 1982, 
86). Zij neemt dus aan dat er geen lofdichten op die stad geschre
ven zijn. De afwezigheid van gewone lofdichten op Konstantinopel 
(drie keer in verband met Troje en Rome genoemd) wordt, ondanks 
de aankondiging op pag. 4, niet verklaard, evenmin a ls het 
ontbreken van vele andere beroemde steden. In proza waren juist 
lofredes op Athene, Rome en Konstantinopel het frequentst. Hiervan 
speelt alleen Rome in de anthologie een flinke rol (in 13 gedichten 
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genoemd), of liever vier rollen: de hoofdstad van het Romeinse 
Rijk, de verwoester van Griekse steden, de erfgenaam van Troje en 
de moederstad van Konstantinopel. 

Hartigan concludeert met betrekking to t haar probleem "how the 
poet of the Anthology looked a t h is c i ty" het volgende. In de 
klassieke tijd waren burger en s tad één, maar in de hellenistische 
tUd waren de mensen mobieler en identificeerden zU zich niet met 
hun eigen woonplaats; d ichters schreven over de steden uit het 
verleden, "The city epigram in the Hellenistic period was in no 
way related to the contemporary scene ..." (PC 106). Gedichten 
over verlatenheid, verwoesting, aardbevingen en overstromingen 
beschouwt zij dus a l s uitzondering. In de Byzantijnse tijd ontstond 
een nieuw type epigram: men le t te op het uiteriyk van zijn eigen 
s tad , dat in die tijd grote veranderingen en verfraaiingen onder
ging. "The city epigram describes these new adornments and f l a t 
t e r s the men who built them. ... But in his in teres t in archi tecture 
the poet forgot the citizen." (PC 106-107) . Misschien zijn hier 
epigrammen a l s AP 9, 677 van Agathias bedoeld, maar dat zijn ook 
volgens haar criterium in PC geen stededichten. 

Ook voor de t radi t ionele kant van deze poëzie heeft Hartigan te 
weinig oog. ZÍJ wil aan de hand van de gedichten duidelijk maken 
"what aspects about a city a t t rac ted a poet", zij wil informatie 
verkregen over " the Greek poet's view of his c i ty" (PC v; 107), 
maar di t zijn zaken die meer door de t r ad i t i e gedicteerd worden 
dan door persoonlijke preferenties van dichters . 

Het feit dat verschillende dichters met meer dan één stededicht 
in de Anthologia Palatina vertegenwoordigd zijn (Antipatros van 
Sidon en Antipatros van Thessalonike met vijf, Antiphilos van 
Byzantion met vier, Alpheios en Krinagoras met drie) , maakt het 
waarschijnlijk dat het a l rond de wisseling van het millennium niet 
ongebruikelijk was een cyclus van stededichten te publiceren. Welk 
thema de eventuele verbindende draad is geweest, is niet meer te 
achterhalen: misschien natuurrampen, vergane glorie, of de T r o 
jaanse sagenkring, s t ichtersmythen, of geboorteplaatsen of graven 
van beroemde personen; misschien vormde een re is van de dichter 
de verbindende draad (Antipatros van Thessalonike en Alpheios: PC 
17 en 26). 

6. Stedenlof in de Griekse litteratuur: samenvatting en conclusie 

In a l le opzichten s t a a t Horneros aan het begin. De vloeiende grens 
tussen lof en pure beschrijving manifesteert zich reeds in de J i ias 
en Odyssee, zowel bij de sierende adjectieven (de loffelijke aspecten 
hebben vooral betrekking op concrete de ta i l s van de ligging en de 
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bouw van de s tad en haar ter r i tor ium) alsook in de beschrijving 
van de locus amoenus. In de oude epiek komen a l vele ingrediënten 
van la te re poëtische stedenlof voor: vergelijking (priamel), personi 
ficatie in de vorm van prosopopoiia (Delos), voorspelling van t o e 
komstige grootheid, mythen. 

In de vijfde eeuw zUn in de werken van Pindaros en in t ragedies 
verdere ontwikkelingen gesignaleerd: lof sprui t nu ook voort uit de 
minder concrete iopoi a l s oorsprong, op deugden gebaseerde daden 
en - vooral met betrekking to t Athene - bekwaamheden (politieke 
en culturele pres ta t ies ) ; tevens zUn nu speciale vormen van ui twei
ding, vergelijking en personificatie ontwikkeld: onzegbaarheid, con
t r a s t vroegei—nu (Troje in tragedies) en apostrophe to t een s t ad . 

In het proza van de vijfde en vierde eeuw l ig t de techniek van 
de descriptio van het begin af aan vast ( e s t iocus-eignaal, s y s t e 
matische opzet). De lofprijzing, zoals die met Athene a l s te loven 
polis te vinden is in eigenlijke lofredes en ook ingebed in andere 
soorten redevoeringen, komt inhoudelijk met de lof van Athene in 
de poëzie overeen: in deze tijd is de s tandaard geschapen. ВЦ de 
l a t e r e revival van de lofrede, in de tweede eeuw n.Chr., blijkt die 
niet veranderd. Wel gaat in de tweede helft van de vierde eeuw de 
redevoering ook p l a a t s bieden aan nostalgische terugblikken op 
Athènes voorbije glorie en aan jammerklachten over in die tijd 
verwoeste steden. 

In de derde en tweede eeuw verschijnen in proza stadsbeschrl jvin-
gen met een epideiktisch karakter; nog s teeds zijn ze systematisch 
opgezet, maar ze worden nu geladen met veel mythologische stof en 
andere geleerde de ta i l s . In de poëzie vindt men paral le l le t en 
densen. Kal li machos en zijn kring zwelgen in obscure de ta i l s a l s 
het over steden gaat (etymologie, mythologie, h is tor ie) ; ze mengen 
beschrijving en lof; tevens grijpen ze terug op vroegere poëzie 
(Delos). Het nostalgische terugblikken en het jammeren vinden hun 
paral le l in de dominantie van het thema vroegei—nu in de epigram
men op steden, een thema dat goed aanslui t bij de mode van het 
l i t t e r a i r e grafepigram. 

Gezien het voorkomen van lofdichten op een s tad vanaf het begin 
van de derde eeuw en het verschijnen van cycli van stededichten 
laa t in de eers te eeuw v.Chr., is de conclusie gewettigd dat het 
genre stededicht op zijn l aa t s t in de eers te eeuw voor Chr is tus zUn 
volwassenheid bereikt heeft. Een consequentie hiervan is dat op het 
moment waarop het stededicht in de Latijnse l i t t e r a tuu r ges ta l te 
krijgt, er een flinke collectie Griekse voorbeelden aanwezig was om 
nagevolgd en overtroffen te worden. 
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3 H E T S T E D E I D I C H T 

I N D E R O M E I N S E L I T T E K A - T U U F t 

1. Inleiding 

Zoals de Romeinse schrijvers zelf heel goed beseften, is de Latijnse 
letterkunde in zeer gro te mate afhankelijk van de Griekse: het 
veroverde Griekenland heeft het boerse Latium cultuur gebracht 
(Graecia capta ... artes intulit agresti Latió: Horatius, Epist. 2, 1, 
156-157). Een ontwikkelde Romein - en een auteur wás dat - kende 
Grieks en was daarbij ook nog thuis in de Griekse l i t t e r a tuu r . Men 
kan dus op voorhand verwachten da t lof van steden in de Romeinse 
l i t t e ra tuur minstens ook de kenmerken van die uit de Griekse zal 
vertonen. 

De s tad die het ui tgebreidst en het veelvuldigst geprezen wordt 
i s De Stad: Rome. ZIJ blijkt het centrum van "de Romeinse wereld" 
(het woord 'Romeins' zegt dat a l ) . Rome prijzen is vooral Romeinen 
prijzen, de zegeningen van het Romeinse rijk en de Romeinse bescha
ving bezingen. Maar ook de s tad zelf is welhaast volmaakt: zij i s 
gesticht door Romulus (vandaar haar naam); haar ligging is onge
looflijk gunstig: niet aan zee maar wel dicht ЬЦ zee, wat voordelen 
geeft niet alleen op mil i tair en economisch terrein, maar ook op 
het gebied van culturele en morele voortreffelijkheid; Romulus wist 
a l dat zijn s t a d de zetel van een wereldrijk zou worden; de s tad 
bezit goede muren, een prima citadel, voldoende waterbronnen; zU 
l igt in een heilzame omgeving met koele briesjes, tussen schaduw-
brengende heuvels (Cicero, Rep. 2, 2-6, 4-11). Livius bezingt bij 
monde van Camillus eveneens de ligging van de s tad : niet zonder 
reden hebben goden en mensen juis t deze p l a a t s uitverkoren om er 
een s tad te s t ichten: u i te r s t gezonde heuvels, een geschikte rivier 
(economisch en mil i ta ir gezien), midden in I ta l ië (Livius 5, 54, 4). 
Volgens Vitruvius i s Rome zelfs het exacte midden van de wereld; 
daardoor komt het, dat de s tad door haar intelligentie de s terke 
barbaren van het noorden, door haar kracht het intelligente zuiden 
overwint, zodat ze zich van de hele wereld meester heeft kunnen 
maken (Vitruvius 6, 1, 10-11). Dat hier van enige overdrijving 
sprake is , zal duidelijk zijn; zie over het "gezonde" klimaat het 
commentaar van Horatius en van Seneca (Horatius, С 3, 29, 9-12; 
Seneca, Epist. 104, 6 ) . 1 
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Lof en beschryving 
Dat er ook bij de Romeinen een zeer groot terre in is waar de 
grens tussen lof en beschrijving onzichtbaar blijft, moge blijken uit 
de vergelijking van Cicero's Romelof hierboven en een in super 
latieven gestelde beschrijving van zijn hand van de s tad Syracuse: 
zij i s de groots te en mooiste van al le Griekse steden; ze is s t r a 
tegisch goed beschermd en l ig t erg mooi; ze bezit twee havens, 
bijna binnenin de s tad; eigenlijk bes taat Syracuse uit vier steden in 
één; er zijn vele fraaie zuilengaanderijen, schit terende en oude tem
pels, een koninklijk paleis, een zoetwaterbron rijk aan vissen, een 
zeer groot marktplein, een zeer ruime curia, brede s t ra ten , een 
zeer ruim aangelegd gymnasium en een zeer groot thea ter (Cicero, 
Verr. 2, 4, 52-54, 117-119).2 
Sporen van kennis van de theorie 
Al bij Plautus vinden we sporen van enige theoretische kennis van 
het spreken over een s t ad . In zijn Persa wordt een keurig ondei— 
scheid gemaakt tussen burgers en gebouwen: op de vraag aan een 
bezoeker of Athene gelukkig en rijk is in zijn ogen, antwoordt deze: 

Urbis speciem vidi, hominum mores perspexi parum. 
(Plautus, Pers . 550) 
Het uiterlijk van de s tad heb ik gezien, de aard van de mensen 
heb ik nog te weinig doorzien. 

Op een nadere vraag naar de indruk die de stadsmuren gemaakt 
hebben, komt het ontwijkend antwoord: 

Si incolae bene sunt morati , id pulchre moenitum a r b i t r e r . 
(Plautus, Pers. 554) 
Als de inwoners een goed karakter hebben, dan i s deze s tad 
mooi met muren beveiligd, vind ik. 

Over het Griekse toneelstuk waarop Persa wel gebaseerd zal zijn, 
is niets bekend. 

Catullus verwacht van zijn vriend Veranius dat hij bij zijn t h u i s 
komst uit Spanje hem zal vertellen over 'het land, de geschiedenis 
en de volkeren die er wonen' (Hiberum ... loca, facta, nationes: 
Catull . 9, 6-7) . Wanneer in een ander gedicht A t t i s aan zijn vader 
s t ad denkt, mist hij (zij, inmiddels), behalve eigendommen, vrienden 
en ouders, met name 'de markt, het worstelperk, de renbaan en de 
gymnasia' (abero foro, palaestra, stadio et guminasiis: Catull . 63, 
60): dat zijn blijkbaar de belangrijke facetten van een s tad . 

Cicero kondigt aan dat hij van de provincie Sicilië het prest ige, 
de ouderdom en het profijt voor Rome wil beschrijven (dignitas, 
vetustas, utilitas: Verr. 2, 2, 1, 2); in Leg. agr. 2, 40 noemt hij 
Mytilene een zeer bekende s tad, op grond van haar natuurlijke 
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gesteldheid, haar ligging en de archi tektuur van haar gebouwen 
( u r b s e t natura ac situ et descriptíone aedificiorum in primis 
nobilis). 

Horatius i s - vindt hij zelf - niet de juis te persoon om te d ich
ten over r e s gestae, om 

terrarumque s i tu s et flumina dicere, et arces 
montibus imposi t a s et barbara regna. 
(Horatius, Epist. 2, 1, 250-253) 
te spreken over de ligging van landen, over rivieren, burchten 
boven op bergen en barbaarse koninkrijken. 

Daarentegen is hij wel bereid om voor een vriend 'de inrichting en 
de ligging' van zijn Sabljnse boerderij t e beschrijven (Hor. Epist. 1, 
16, 4: scribetur tibi forma et situs agri). 

Seneca s r . ver te l t over de rhetor Fabianus, die ten tijde van 
Augustus leefde: 

Locorum habi tus fluminumque decursus et urbium s i tu s moresque 
populorum nemo descripsit abundantius. Numquam inopia verbi 
subs t i t i t . 
(Seneca, Contr. 2, praef. 3) 
Niemand kon uitvoeriger beschrijvingen geven van de kenmerken 
van een gebied, van de loop van rivieren en de ligging van s t e 
den en van de gewoonten van volkeren dan hij: nooit hoefde hl] 
even naar het ju is te woord te zoeken. 

Plinius s r . geeft a l s inhoudsopgave van de boeken 3-6 van zijn 
Naturalis Historia telkens: de ligging van werelddelen, volkeren, 
zeeën, steden, havens, bergen, rivieren, afstanden, de mensen die er 
wonen of er gewoond hebben ( s i tus , gentes, maria, oppida, portus, 
montes, flumina, mensurae, populi qui sunt aut fuerunt: Plin. Nat. 
1). De steden zijn vaak voorzien van een korte t radi t ionele lof
prijzing, bijvoorbeeld Rome, Athene, Alexandrie, Palmyra, Babylon 
(Plin. Nat. 3, 6; 4, 11; 5, 11; 6, 30). Bij de behandeling van de 
verschillende steensoorten en het gebruik dat de mens ervan maakt, 
l a s t hij een excurs in over de wonderen van de bouwwerken van 
Rome; de inleiding daarvan luidt a l s volgt: 

Verum et ad Urbis nostrae miracula t r ans i ré conveniat, nongent-
orumque annorum dociles sc ru ta r ! vires, et sic quoque te r ra rum 
orbem victum estendere: quod accidisse to t ies paene, quot 
referentur miracula, adparebit : universi tate vero acérvate, et in 
quendam unum cumulum coniecta, non al ia magnitudo exsurgi t , 
quam si mundus a l ius quidam in uno loco na r ra re tu r . 
(Plinius, Nat. 36, 24; BURA 12.7) 
Het zlJ mij echter vergund ook de wonderen van onze Stad te 
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behandelen, de voorbeeldige vindingrijkheid van 900 jaren te 
onderzoeken, en ook zo duidelijk te maken dat de hele wereld 
door Rome overwonnen wordt; dat d i t zo is zal wel bijna even 
vaak blijken a l s er wonderen vermeld worden: maar wanneer ik ze 
allemaal bij elkaar zet en ze op één hoop gooi, blijkt Rome zo 
groot dat het lijkt alsof ik het over een andere wereld heb, die 
dan op één p laa t s i s geconcentreerd. 

Ook het s lo t van Plinius' werk (.Nat. 37, 77) i s in teressant : daar 
s t a a t een opsomming van bijna al le punten waarom men een land of 
een s tad kan prijzen, in het kader van de argumenten voor de be 
wering da t I ta l ië het mooiste en het rijkste i s van a l l e s wat zich 
onder de hemel bevindt, da t I ta l ië bestuurder - na luppiter - en 
moeder van de hele wereld i s (Spanje komt op de tweede p laa ts ) . 

Plinius j r . werpt enig l icht op de functies van lof l i t te ra tuur , 
wanneer hij consta teer t : 

Fuit moris antiqui, eos qui vel singulorum laudes vel urbium 
scr ipserant , aut honoribus aut pecunia ornare; nos t r i s vero 
temporibus ut alia speciosa et egregia, i ta hoc in primis 
exolevit. Nam postquam desimus faceré laudanda, laudari quoque 
ineptum putamus. 
(Plinius, £pj'st. 3, 12, 3) 
Vroeger bestond de t r ad i t i e om schrijvers die de lof van een 
persoon of van een s tad gezongen hadden, rijkelijk daarvoor te 
belonen met een erefunctie of met een som gelds; maar zoals 
a l ler le i andere mooie en uitstekende gewoonten, is in onze tijd 
natuurlijk meteen ook deze in onbruik geraakt . Want sinds wij 
opgehouden zijn lofwaardige daden te verrichten, vinden wij ook 
geprezen worden ongepast. 

De eers te zin van di t c i taa t heeft Constantijn Huygens gekozen a l s 
motto bU zijn Stede-stemmen en Dorpen in zijn Otiorum libri sex. 
( 's-Gravenhage 1625). Uit Plinius' geschriften blijkt overigens, dat 
er niet uitsluitend om den brode geloofd wordt : hU heeft zelf in 
zijn brieven een lof geschreven van zijn landgoed 'bij de Tusci', in 
de vorm van een rondleiding (Epist. 5, 6; zie Friedländer 1969, 
69-73) , en ook een lof van Hellas, de Romeinse provincie Achaia, 
'waar - zo gelooft men - cultuur, l i t t e r a tuu r en ook landbouw 
voor het ee r s t uitgevonden zijn' (in qua primum humanitas, litterae, 
etiam fruges inventae esse creduntur: Plin. Epist. 8, 24, 2). De 
overeenkomsten tussen deze brief van Plinius en een brief van 
Cicero aan zijn broer Quintus zijn zeer frappant: ofwel Plinius 
c i teer t Cicero (Epist. ad Q. fr. 1, 1, 6 en 27-29) , ofwel zij 
hebben een gemeenschappelijk voorbeeld gebruikt of geput uit een
zelfde reservoir van standaardargumenten. 
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Stand van het onderzoek 
Na deze korte blik op sporen van theoret ische kennis en dus van 
onderricht in de rhetorika, gaan we over naar de praktijk van het 
loven van steden, via een beknopt overzicht van de huidige s tand 
van het onderzoek naar stedenlof in de Latijnse l i t t e r a t u u r van de 
oudheid. In feite i s het onderzoek beperkt t o t lofprijzingen van de 
s tad Rome. Een ware mijn aan informatie biedt de d i s ser ta t ie van 
W. Gernentz, die - voor sommigen: helaas - in het Latijn is 
geschreven: Guilelmus Gernentz, Laudes Romae. (Rostock 1918). Het 
doel van Gernentz is om door vergelijking van de Romelof en de 
rhetor i sche voorschriften te laten zien, dat de voorschriften al 
vast lagen toen de Romeinen steden gingen prijzen. Zijn methode 
daarbij is, de Romelof van de klassieke auteurs to t in de ta i l s te 
bekijken tegen het l icht van de voorschriften van Menandros, die 
dan ook de indeling van de studie bepalen (Gernentz 1918, 1—5). 
Het aantal verwijzingen in deze d i s s e r t a t i e is ontzettend groot; e r 
i s wel een index scriptorum, maar geen index locorum. ВЦ andere 
geleerden gaat het bijna s teeds ofwel om één bepaald aspect van de 
lof van Rome ofwel om een onderwerp waarbij het prijzen van de 
s t ad s lechts één aspect van de zaak i s . Zo bespreekt Faschoud de 
lof van Rome a l s middel om gevoelens van pat r io t t i sme t o t uiting 
te brengen, in zijn studie over het Romeinse pat r io t t i sme in het 
Latijnse westen van 378-+450 AD (Paschoud 1967). Anderen hebben 
studie gemaakt van e re t i t e l s en sierende adiectiva van Rome: urbs 
pulcherrima, maxima, aeterna, sacra, aurea; domina, regina, 
genetrix, mater; caput orbis, caput rerum, caput mundi. Goede hulp 
op het ter re in van lof en beschrijving van Rome bieden twee col lec
t ies teksten: Adrianus van Heek, Breviarium Urbis Romae Antiquae 
(Leiden-Rome 1977: BURA) en Bernhard Kytzler , Roma Aeterna. 
Lateinische und Griechische Romdichtung von der Antike bis in die 
Gegenwart. (Darmstadt 1984: RA).3 

De enige die zich niet beperkt t o t Rome, i s Classen in гЦп 
onderzoek naar de s tad in de stedenlof en stadsbeschrijving van 
oudheid en middeleeuwen: Carl Joachim Glassen, Die Stadt im Spie
gel der Descriptiones und Laudes urbium in der antiken und m i t t e l 
al ter l ichen Li tera tur bis zum Ende des zwölften Jahrhunder t s . 
(Hildesheim - New York 1986). Hij heeft zich echter wat de voor
beelden betref t willen beperken to t een keuze die voldoet a l s bewijs 
van zijn s te l l ing, dat er to t diep in de twaalfde eeuw op deze 
gebieden grote uniformiteit heerst (Glassen 1986, noot 419), een 
uniformiteit waaraan het opvallendst i s het ontbreken van enige 
schildering van gewone dagelijkse activiteiten van de burgers : het 
concrete leven ontbreekt, de drukte, de markten, de nering, de u i t 
oefening van ambachten, handel, amusement, scholen (Classen 1986, 
8; 14). Alleen waar s tad en plat teland tegenover elkaar gesteld 
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worden, waar auteurs de s tad missen, en in sa t i r i sche stukken zijn 
die concrete aspecten van de s tad te vinden. 

Gezien het feit dat de lofprijzingen van Rome wel vaker voor
werp van onderzoek zijn geweest, probeer ik in di t hoofdstuk zoveel 
mogelijk juis t lofdichten op andere steden aan bod te laten komen. 
Als grens tussen oudheid en middeleeuwen kies ik het einde van de 
zesde eeuw n.Chr., en ik volg de gewoonte de Latijnse l i t t e r a tuu r 
van de oudheid in twee perioden in te delen, waarvan de eers te 
loopt to t het einde van de regeringstijd van keizer Augustus 
(gestorven in 14 AD). 

2. Romeinse litteratuur tot en met keizer Augustus 

De eerste dichters 
Van de oudste Latijnse poëzie zijn s lechts fragmenten overgeleverd. 
In de derde eeuw v.Chr. heeft Livius Andronicus de Odyssee van 
Horneros in het Latijn ver taald: het begin van de Latijnse epiek. 
Hiermee zUn dus epitheta ornantia, ook bij steden, en beschrijvingen 
van s tad en locus araoen us en het est Jocus-signaal in de Romeinse 
l i t t e r a tuu r ingevoerd. In de derde en tweede eeuw schrijven Naevius 
en Ennius (.alter Homerus genoemd door Horatius, Epist. 2, 1, 50) 
hun epen: inderdaad blijken in de fragmenten sierende adjectieven 
voor te komen, zoals incluta Roma ЬЦ Ennius (Enn. Annales 502; 
RA 32; Suetonius, Aug. 7). Uiteraard looft Ennius ook de Tiber 
(Enn. Ann. 54; 173), en ver te l t hij het verhaal van Romulus, Remus 
en hun strijd om de naamgeving van hun s tad (Roma of Remora): 
certabant urbem Romam Remoramve vocarent (Enn. Ann. 86; RA 32; 
BURA 1.7; vergelijk Livius 1, 7, 3). Naast deze aitiologische mythe 
komt ЬЦ Livius in verband met het vroege Rome een pseudo-etymo-
logische annominatio met betrekking t o t het Capitool voor, die ook 
dient a l s legit imatie van Romes aanspraken op de wereldmacht: 

Hic Capitolium est , ubi quondam capite humano invento responsum 
est eo loco caput rerum summamque imperii fore. 
(Livius 5, 54, 7; BURA 119.3) 
Hier is het Capitool: eens, toen hier een mensenhoofd gevonden 
was, i s door wichelaars geantwoord dat op deze p l a a t s het 
hoofd van de wereld en het toppunt van macht zou zijn. 

De figuur van annominatio is ook op heel originele wijze gebruikt 
door Plautus, met betrekking to t de s tad Epidamnos: 

propterea huic urbi nomen Epidamno indutumst 
quia nemo ferme hue sine damno devort i tur . 
(Plautus, Men. 263-264) 
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Daarom is deze s t a d de naam Epidamnus gegeven, 
omdat bijna niemand hier zonder schade naar toe komt. 

Tradit ioneler, want waarschijnlijk teruggaand op de auteurs van zijn 
Griekse voorbeelden, zijn Plautus ' jammerklacht om de verwoesting 
van Troje - maar 'Troje' s t a a t hier voor een sluw plannetje -
( 'vaderstad van Priamus, Pergamum, met zijn muur die door een 
goddelijke hand gebouwd is'; 'o Troje, o vaderstad, o oude Priamus, 
je bent verloren'; 'Troje wordt verwoest, de helden zUn Pergamum 
aan het vernietigen') en zUn beknopte lofprijzing van Athene a l s de 
voedster van Griekenland (Plautus, ВассЛ. 926; 932; 1053; Stich. 
649-650). * 

Lucretius en Catul lus 
Uitgebreidere stedenlof biedt de eer s te helft van de l a a t s t e eeuw 
v.Chr., in werken van Lucretius en Catul lus . Lucretius prijst de 
s t a d met de beroemde naam, Athene, d a t zij een man a l s Epicurus, 
brenger van zoete t r o o s t aan de levenden, heeft voortgebracht 
terwijl zij vroeger al a l s eers te de stervelingen heeft verrijkt met 
vruchtendragend gewas (olijf, druif) en met vastgelegde wetten 
(Lucr. 6, 1-6). 

Heel bekend is Catullus ' lofprijzing van Sirmio naar aanleiding 
van zUn terugkeer na een lange r e i s : Sirmio is de oogappel van 
a l le schiereilanden en eilanden (Catull . 31). Dit i s een beeld d a t 
ook bijvoorbeeld Michael MaruUus in de 15e eeuw gebruikt om zijn 
vaderstad Constantinopel te prijzen (RLV 109); overigens t e l t 
Marullus' gedicht meer reminiscenties aan het Sirmio-gedicht.5 In 
Catul l . 67, 31-34 wordt de s tad Brixia geprezen, door de mond 
van een huisdeur, die niettemin ook nog Brixia moeder noemt: 'moe
der van mijn geliefd Verona' (.Brixia Veronae mater amata meaè); 
Verona is in elk geval wel de geboortestad van Catullus, maar 
waar de deur gemaakt is , vertel t het gedicht niet.* In Catull . 17 
roept de dichter een stadje aan (misschien Verona) dat in het bezit 
i s van een gammele brug; reparat ie i s nodig, wil een of ander 
dansfeest doorgang kunnen vinden, maar Catullus bidt dat ee r s t een 
bepaalde stadgenoot van hem er door moge zakken.7 

Vergilius 
In zijn eers te écloga introduceert Vergilius het motief van de 
eenvoudige landman in de grote s tad , een variat ie op het motief 
van de vreemdeling in de s tad: 

Urbem quam dicunt Romam, Meliboee, putavi 
s t u l t u s ego huic nostrae similem, quo saepe solemus 
pas tores ovium teneros depellere fetus . 
sic canibus catulos similis, sic matr ibus haedos 
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noram, sic parvis componere magna soleba m. 
verum haec tantum a l ias inter caput extu l i t urbes 
quantum lenta soient inter viburna cupressi. 
(Vergilius, Ecl. 1, 19-25; BURA 12.2)» 
De s tad die ze Rome noemen, Meliboeus, zou - zo dacht ik 
in mijn onnozelheid - wel precies lijken op die s tad hier van ons, 
waarheen wij he rders zo vaak de jonge lammetjes 
van onze schapen drijven. Op zo'n manier tenminste 
lijken jonge hondjes op de teef, zo bokjes op de geit 
- da t wist ik - , en zo vergeleek ik altijd groot met klein. 
Maar deze s tad s teekt zo ver haar hoofd boven andere steden 
uit a l s cypressen dat doen boven het taaie s truikgewas. 

Ook de lof van I ta l ië i s door Vergilius gezongen, in Georg. 2, 
136-176. Instruct ief is de vergelijking die Gernentz biedt, van deze 
Vergiliuspassage en Dionysios van Halikarnassos, Ant. Rom. 1, 37; 
Straboon 6, 4, 1; Plinius Maf. 3, 6-10, 41-42 en 37, 77, 201-202 
(Gernentz 1918, 21-24) . Vooral tussen de passages van Vergilius 
en Plinius is de overeenkomst groot. Plinius zal Vergilius' werk 
wel gekend hebben, maar Gernentz ziet in Servius' commentaar een 
aanwijzing dat beiden uit eenzelfde rhetor ische bron putten: "Hier 
begint de lof van I ta l ië , uitgevoerd volgens de rhetor ische 
voorschrif ten." (incipit laus Italiae, quam exsequitur secundum 
praecepta rhetorica: Servius, Ad Georg. 2, 136). Vergilius en 
Plinius zullen allebei ook bekend zijn geweest met het werk van 
Varrò, die de vruchtbaarheid van I ta l ië in verband brengt met de 
ligging: Varrò, i?es Rusticae 1, 2, 3 -8 . 

Het meeste materiaal aan stedenlof biedt echter de /tenéis, de 
voorgeschiedenis van de st ichting van het nieuwe Troje, de 'muren 
van het hoge Rome', altae moenia Romae (Дел. 1, 7). De godin luno 
werpt voor Aeneas en de zijnen een hindernis op: 

Urbs antiqua fuit (Tyr i i tenuere coloni) 
Karthago, Italiani contra Tiberinaque longe 
ost ia, dives opum studiisque asperrima belli; 
quam luno fer tur t e r r i s magis omnibus unam 
posthabita coluisse Samo: hic i l l ius arma, 
hic currus fuit; hoc regnum dea gentibus esse, 
si qua fata s inant, iam tum tenditque fovetque. 
(Vergilius, Aen. 1, 12-18) 
Er was een oude s tad (Tyrische kolonisten wonen er) , 
Karthago, tegenover I ta l ië , tegenover de Tibermonding 
daar ver weg, e rg гЦк en grimmig in oorlogszucht; 
hiervan wordt verteld dat luno meer dan a l le andere gebieden 
juis t die ene s tad liefhad, zelfs meer dan Samos: 
hier bevond zich haar wapenrusting, hier haar strUdwagen; 
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dat deze s t a d heerseres zou zijn over de volkeren 
a l s het noodlot dat maar enigszins toe zou staan, 
was al meteen het doel en de wens van de godin. 

Merk het est Jocus-signaal op waarmee de beschrijving b e g i n t . 9 

Interessant i s ook d a t de naam van de urbs antiqua, Karthago, in 
het Fenicisch eigenlijk nieuwe stad betekent (Pauly 3, 135). E l d e r s 
komt dan ook voor: novae Karthaginis arces (.Aen. 1, 298). Na hun 
schipbreuk voor de Afrikaanse kust (een beschrijving van de l a n 
dingsplaats in Aen. 1, 159-169) bezien de Trojanen vanaf een 
heuvel Karthago in opbouw. In een descriptio van meer dan 40 
verzen vermeldt Vergilius met betrekking t o t de s tad : de ligging 
aan de voet van een grote heuvel, torens, de stevige gebouwen (in 
p l a a t s van vroegere herdershut jes), de poorten, geplaveide s t r a t e n , 
de citadel, de havens, het theater met zijn decor van zuilen, en 
midden in de s t a d een schaduwrijk park met de lunotempel die van 
een mooie bronzen deur voorzien was (Aen. 1, 418-449, gevolgd 
door een excurs over de afbeeldingen op de deur: 1, 456-493). 

Voor zijn lof van Rome maakt Vergilius enkele keren gebruik van 
de kunstgreep van de vaticinatio post eventum of "voorspell ing 
achteraf" (of vaticinium post eventum), in navolging van het 
voorbeeld van Lykophroon en van Naevius; deze l a a t s t e l a a t in zijn 
Bellum Punicum luppiter Venus t roos ten doordat hij haar hoop 
geeft voor de toekomst van Rome. In Aen. 1, 257-296 doet luppi
t e r aan Venus de toezegging d a t a l le s goed zal komen ondanks de 
tegenwerking van luno: Aeneas zal koning worden van Lavinium, van 
waaruit zijn zoon Ascanius lulus (voorheen Ascanius I lus) de s t a d 
Alba Longa zal st ichten; na 300 j a a r zal dan de Albaan Romulus 
s t i c h t e r van Rome worden; aan de Romeinen heeft luppiter een 
imperium sine fine gegeven; Rome zal Griekenland veroveren (wraak 
voor Troje), lul ius Caesar zal het гЦк uitbreiden t o t aan de 
Oceaan, en dan zal er vrede zijn en recht en orde. Soortgelijke 
voorspellingen lezen we in Aen. 3, 94-98, de woorden van Apollo 
op Delos t o t Aeneas; in Aen. 8, 626-728, ЬЦ de beschrijving van 
het schild van Aeneas; in Aen. 12, 793-840, een gesprek tussen 
luno en luppiter. In Aen. 6 ontmoet Aeneas in het Elysium, de 
onderwereld (een locus amoenus, beschreven in 6, 637-678), zijn 
vader Anchises, die hem de toekomstige roem van het T r o j a a n s -
Romeinse volk voorspelt. Vergilius gebruikt hier zowel een c i taa t 
van Ennius (Enn. Ann. 502) a l s een van hemzelf (.Georg. 2, 534): 

en huius, nate, auspiciis illa incluta Roma 
imperium t e r r i s , ánimos aequabit Olympo, 
septemque una sibi muro circumdabit arces , 
felix prole virum. 
(Vergilius, Aen. 6, 781-784) 
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КЦк, zoon, onder auspiciën van deze persoon 
zal dat beroemde Rome zijn macht zo groot maken a l s de aarde, 
zUn moed zo hoog a l s de Olympus, en het zal - één s tad -
zijn zeven heuvelen met een muur omringen; 
zU zal gezegend zijn met kroost van mannen. 

Deze mannen, de toekomstige grootheden in de opgang van Rome, 
passeren dan de revue: de koningen van Alba, Romulus, het ge 
s lacht der luli i , de koningen van Rome, beroemde mannen uit de 
tijd van de republiek, Caesar, Pompeius en andere generaals of 
s taa ts l ieden. De opsomming wordt besloten met Vergilius' Romeinse 
credo, de vergelijking van de pres ta t ies van de Grieken en Romeinen 
(Дел. 6, 847-853). De commentator Donatus merkt over deze hele 
passage op, dat de s tad Rome hier op elke manier geprezen is : via 
h a a r ligging, haar macht, de voortreffelijkheid en het geluk van 
haar burgers ("omni genere laudata es t , positione loei, potent ia, 
v i r tute et felicitate sobolis suae": Donatus, Ad Aen. 6, 781). 

Het onderwerp van de Aeneis en de tijd waarin het verhaal 
geacht wordt zich af t e spelen, brengen met zich mee dat de 
nadruk valt op het prijzen van beroemde Romeinen, de voor
geschiedenis en s t icht ing van de s tad en de totstandkoming van het 
grote Romeinse rijk zoals dat onder Augustus f loreert; er i s niet 
veel gelegenheid om iets te zeggen over de ligging van Rome, de 
muren, de gebouwen. Maar in Aen. 8, 306-369, wanneer Aeneas op 
bezoek is bij koning Euander, geeft deze een kleine rondleiding door 
zijn koninkrijkje, gelegen op de plaats van het la tere Rome. Hij laa t 
zijn gast onder andere de poort zien 'die de Romeinen nu de Gai— 
mentaalse noemen', zo ver te l t de dichter, en het Gapitool 'Blinkend 
van goud nu, vroeger ruig door bos en kreupelhout'; Overal zien zij 
kudden op het Forum Romanum, en zij horen de koeien in de rijke 
wijk Carinae loeien.' (e t Carmentalem Romani nomine portam quam 
memorant; aurea nunc, olim silvestribus hórrida dumis; passimque 
armenia videbant Romanoque foro et lautis mugiré Carinis: Aen. 8, 
338-339; 348; 360-361) . Vergilius gebruikt hier dus het cont ras t 
vroeger-nu, maar dan met 'nu' a l s overwegend positieve kant, 
hoewel het gevoel van verlies van de gouden tijden van eenvoud een 
klein tegenwicht vormt. Waar Euander ver te l t van de nymphen en 
faunen die ver vóór zijn tUd nog in de bossen a ldaar hun verblijf 
hadden, t reed t een ander contras t vroeger-nu op: 'nu' i s in dat 
geval de tijd van Euander en Aeneas. 

De dichter grijpt hier tevens de gelegenheid om al ler le i namen te 
noemen en uit te leggen. Hij laat Euander vertellen dat I ta l ië 
verschillende andere namen heeft gehad (.Aen. 8, 329), hij geeft de 
oude naam van de Tiber, Albula, en legt uit waarom de r ivier nu 
Tiber heet (.Aen. 8, 330-332: naar een Etruskische koning Thybr is ; 
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vergelijk Livius 1, 3, 8) en hij verklaar t de naam Latium: die is in 
de gouden eeuw gegeven door de in de omgeving schuilende Satui— 
nus (een annominatio: latuisse betekent zich schuil houden; Aen. 8, 
322-323).10 

Horatius 
Om duidelijk te maken dat hij persoonlijk Tibur prefereert boven 
welke beroemde Griekse s tad dan ook, gebruikt Horatius een lange 
aanloop: 

Laudabunt al i i claram Rhodon aut Mytilenen 
aut Ephesum bimarisve Corinthi 

moenia vel Baccho Thebas vel Apolline Delphos 
insignes aut Thessala Tempe. 

sunt quibus unum opus est , intactae Pal ladis urbem 
carmine perpetuo celebrare et 

undique decerptam fronti praeponere olivam. 
plurimus in lunonis honorem 

aptum dicet equis Argos ditesque Mycenas. 
me nee tam patiens Lacedaemon 

nee tarn Larissae percussit campus opimae, 
quam domus Albuneae resonantie 

et praeceps Anio ac Tiburni lucus et uda 
mobilibus pomaria r ivis . 

(Horatius, C. 1, 7, 1-14) 
Prijzen zullen anderen het zonnige Rhodos of Mytilene 
of Ephesus of de muren van het aan twee zeeën gelegen 
Gorinthe of Thebe, bekend door Bacchus, of, door Apollo 
bekend, Delphi of het Thessalische Tempe. 
Er zUn er wier enige behoefte is , de s tad 
van de onaanraakbare Pal las in een zeer lang gedicht te eren en 
met overal geplukte olijf hun voorhoofd te bekransen. 
Menigeen zal t e r luno's ere 
dichten over Argos, geschikt voor paarden, en het rijke Mycene. 
Op mij heeft noch het geharde Lacedaemon zozeer indruk gemaakt 
noch zozeer de vlakte van het vette Larissa , 
a l s het huis van de weerklinkende Albunea 
en de neerstortende Anio en Tiburnus' woud en 
de boomgaarden, vochtig van vlietende beekjes. 

Dit thema, 'Tibur is the place for me ' 1 1 , komt in soortgelijke 
vormgeving nog s teeds in gedichten en liederen voor, zoals Doe 
Watson bewijst: 

Some like Chicago, 
some love Memphis Tennessee: 
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give me sweet Dallas Texas, 
where the g i r l s think the world of me. 

In C. 2, 6 prijst Horatius Tibur, gest icht door Argivische kolo
nisten CArgeo positum colono: С. 2, 6, 5), onder een andere 
noemer: a l s gewenste sedes senectae. Tarente is daarvoor zijn 
tweede keus (vergelijk Epist. 1, 7, 45): de vroegere Spartaanse 
kolonie aan de rivier de Galaesus, met haar schapen, honing, olij
ven, wUn, lange lentes, zachte winters en zalige heuvels (C. 2, 6, 
9-24). 

In een andere ode l a a t Horatius Trojes aartsvljandin aan het 
woord in een godenvergadering; zij e i s t dat het eigenlijke Troje 
niet wordt herbouwd en dat de Trojanen opgaan in de Latijnen: op 
die conditie mag Rome groot worden (vergelijk het gesprek tussen 
luno en luppiter in Vergilius Aen. 12, 8 2 1 - 8 2 8 ) . · 2 Het contras t 
tussen Rome en Troje: 

dum longus inter saeviat Ilion 
Romamque pontus, qualibet exsules 

in par te regnante beati; 
dum Priami Paridisque busto 

insultet armentum et catulos ferae 
cèlent inultae, s t e t Capitolium 

fulgens triumphatisque possit 
Roma ferox dare iura Medís. 

(Horatius, С. 3, 3, 37-44; RA 56-62) 
Als er maar een grote zee blijft schuimen tussen Ilion 
en Rome, mogen de ballingen wat mij betre f t 
waar zìi maar willen zalig zijn en de baas spelen; 
a l s er maar vee over Priamus' en Par is ' graf 
blijft lopen, en a l s wilde dieren hun jongen er 
ongestraf t kunnen verbergen, mag het Capitool 
wat тЦ betref t s taan schit teren en kan het t r o t s e Rome 
zijn wetten opleggen aan de overwonnen Meden. 

ZUn eigen Sabljnse boerderij biedt Horatius de r u s t die in Rome 
niet t e vinden is. Lof van zUn landhuis of het leven op het p l a t t e 
land gaat dan ook gepaard met enige blijken van afkeer van de 
drukte in de grote s t a d iEpist. 1, 10; 1, 14; Sai . 2, 6). In Epist. 
1, 16, 1-6 beschrijft hij zijn fundus: de heuvelachtige omgeving, 
het pre t t ige klimaat, de vegetatie en het koele heldere bronwater 
(deze bron is onderwerp van lof in С 3, 13). In Epist. 1, 11 
hekelt hl) het toerisme: a l ler lei t rekp le i s te r s somt hi) op, w a a r 
onder weer Rhodos en Mytilene; 'Samos, Chios en Rhodos prijzen: 
prima, maar daarvoor hoef je niet op re i s : dat moet je gewoon in 
Rome doen.' Aan het s lot blijkt het om ie t s serieus te gaan: 
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Caelum, non animum, mutant, qui t r a n s mare currunt . 
Strenua nos exercet inertia: navibus atque 
quadrigis petimus bene vivere. Quod pet is hic est , 
es t Ulubris, animus si te non deficit aequus. 
(Horatius, Epist. 1, 11, 27-30) 
Wie een cruise maakt, komt wel in andere s treken 
maar biyft dezelfde persoon. Een s o o r t voortvarende vadsigheid 
plaagt ons. Met schepen en wagens гЦп we op zoek 
naar het goede leven. Wat je gaat zoeken, is echter hier, 
het i s zelfs in Ulubrae, a l s je geestelijk in evenwicht bent. 

Tibullus 
Tibullus past, net a l s Vergilius, de techniek van de voorspel l ing-
achteraf toe: hij c i teer t de woorden die Apollo's pr ies teres , S iby l
la, to t Aeneas heeft gesproken na diens vertrek uit Troje <2, 5, 
39-64). Deze profetie wordt voorafgegaan door een beschrijving van 
de p l a a t s waar l a t e r Rome zal komen, zodat hier een spel o n t s t a a t 
van nu (Tibullus ' tijd) en vroeger (2, 5, 23-38) tegenover nu (de 
tijd van de profetie van Sibylla) en l a t e r . Hier komt voor de e e r 
s te keer de t i t e l urbs aeterna, 'eeuwige stad' , voor (Tib. 2, 5, 
2 3 ) . 1 3 Een gedeelte uit de voorspelling: 

Carpite nunc, t a u r i , de Septem montibus herbas 
dum licet; hic magnae iam locus urb i s e r i t . 

Roma, tuum nomen t e r r i s fatale regendis, 
qua sua de cáelo prospicit arva Ceres, 

quaque patent o r t u s et qua f lui tantibus undis 
Solls anhelantes abluit amnis equos. 

Troia quidem tunc se mirabitur et s ibi dicet 
vos bene tam longa consuluisse via. 

(Tibullus, 2, 5, 55-62; RA 42-46) 
Eet nu nog maar, st ieren, van de zeven heuvelen het g ras , zolang 
het nog kan: d i t zal spoedig de p laa t s zijn van een grote s tad . 
Rome, jouw naam is voorbestemd te regeren over de wereld, 
overal waar Ceres vanuit de hemel op haar graanvelden kijkt, 
overal waar de zon opkomt en waar de zee in zijn golvende 
water de hijgende hengsten van de zon schoonwast. 
En Troje, Troje zal dan zichzelf bewonderen en toegeven 
dat jullie goed voor haar hebben gezorgd op je zo lange weg. 

Behalve het thema vroeger-nu gebruikt Tibullus hier het motief 
van het rijk van oost to t west en dat van het herboren Troje. Als 
stijlfiguren zijn te noteren een apostrophe to t de s t ieren, een to t 
Rome en een to t de Romeinen, en de personificatie van Troje, l* 
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Propertius 
Het eers te deel van Propert ius ' eerste elegie uit boek 4 (4, 1, 1-
70) i s één lange lofzang op het oude Rome en zijn ontwikkeling; 
ook deze dichter heeft de vorm van een rondleiding van een vreem
deling gekozen, met het motief Waar eens, daar ли: 15 

Hoc quodcumque vides, hospes, qua maxima Roma est , 
ante Phrygem Aenean coll is et herba fuit. 

(Propert ius , 4, 1, 1-2; RA 48-50) 
Alles wat u hier ziet, vreemdeling, waar nu het zeer grote Rome 
l igt , was vóór de komst van de Phrygiër Aeneas heuvel en g ra s . 

Behalve een annominatio bij de naam Alba (4, 1, 35) en een 
apostrophe to t Troje (4, 1, 39) verschijnt hier ook de onvermogen-
topos: nota bene na waagstukken a l s ' luppiter zal deze a s van 
Troje wapens geven' (4, 1, 54) en a l s de apostrophe to t de wolvin 
'Welk een muren zijn er gegroeid van jouw melk' (4, 1, 56). Even 
verderop gebruikt Proper t ius weer een apostrophe to t Troje en to t 
het herrezen Troje (4, 1, 67; 87). Op twee plaatsen beschrijft hij 
loffelijke aspecten van zijn eigen geboorteland, het 'tegen een heuvel 
klimmende' Assisi in Umbrie: Prop. 4, 1, 61 -66 ; 121-126 (vergelijk 
1, 22). 

Een andere elegie van Propertius waarin veel vormen van s teden-
lof voorkomen, i s 3, 22. Zij begint met een geografisch priamel, 
ee rs t over Cyzicus en omgeving, vervolgens over mythologische 
oorden en taferelen en tens lo t te over toer is t i sche t rekple is ters a l s 
Delos, Klein-Azië en Egypte (die overigens tamelijk kryptisch wor 
den omschreven); a l deze wonderen moeten echter wijken voor Rome: 

omnia Romanae cedent miracula t e r rae : 
na tura hic posuit, quidquid ubique fuit. 

(Proper t ius , 3, 22, 17-18; RA 46-48; BURA 12.3) 
Alle wonderen t e r wereld zullen wijken voor het Romeinse land: 
de natuur heeft hier neergelegd alwat e r overal ooit geweest i s . 

Proper t ius vervolgt met een apostrophe t o t Rome (3 , 22, 20) en 
to t de Anio (3 , 22, 23), om de aantrekkelijkheden van de omgeving 
te schilderen: het thema van de elegie i s een poging om zijn vriend 
Tullus, die a l jaren in Cyzicus woont, over te halen terug te keren 
naar Rome. Het l a a t s t e argument i s dan ook: hic tibi ... amor (3 , 
22, 41-42) .»6 

Maar Propert ius ' stedenlof is niet beperkt to t Rome en Assisi : 
Babylon, Spar ta , Baiae en Athene worden eveneens geprezen, en Veii 
beklaagd. Babylon komt aan de orde in een opsomming van vrouwen 
(Prop. 3, 11, 9-26) , a l s de naam Semiramis valt : zij heeft deze 
s tad van de Perzen gest icht , haar omgeven met een geweldige, 
brede, bakstenen muur, de Eufraat midden door de s tad geleid en 
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haar machtiger gemaakt dan Bactra. Spar ta ' s grote pluspunt zijn de 
gewoonten van het worstelperk, waartegen de mogelijkheden in Rome 
om met meisjes in contact te komen, e rg schr i l afsteken (Prop. 3, 
14). Baiae is de p laa t s waar Marcellus in 23 v.Chr. i s gestorven; 
a l s inleiding op een jammerklacht geeft Proper t ius een korte 
beschrijving van de omgeving van het s tadje (3 , 18, 1-6; vergelijk 
1, 11, 1-4). Om van zijn liefdesverdriet te genezen voelt de d ich
ter zich gedwongen om een tijdje naar het geleerde Athene te gaan, 
zegt hij in 3, 21 , 1-2; hij geeft een korte beschrijving van zijn 
vertrek uit Rome, van zijn re is en van de s tad Athene: Piraeus, de 
lange muren; de Akademie, de Tuin van Epicurus; de bloei van de 
rhetorika, de komedie, de schildei— en beeldhouwkunst (Prop. 3, 
21, 24-30; vergelijk 1, 6, 13-14). Bij de uitleg van luppi ters t i t e l 
'Feretr ius ' ver te l t Propert ius van een tweegevecht tussen de Romein 
Cossus en de Veïsche Tolumnus, in langvervlogen tijden: 

heu Vei veteres! et vos turn regna fuis t is , 
et vest ro posita es t aurea sel la foro: 

nunc in t ra muros pas tor is bucina lenti 
cantat , et in ves t r i s ossibus arva metunt. 

(Propert ius , 4, 10, 27-30; BUR A 125.8) 
Ach, oud Veii! Ook jij was toen een koninkrijk, 
en de gouden troon stond toen nog op jouw eigen marktplein: 
nu weerklinkt binnen jouw muren de hoorn van de t r age herder 
en boven op jul l ie botten maaien ze de velden. 

Deze verzen ademen dezelfde geest, en gebruiken ook dezelfde 
beelden, a l s de vier epigrammen over Mykene uit AP 9: 101-104. 

Ovidius 
Ovidius' werk zi t vol van Romelof: hij is verknocht aan De Stad. 
Zowel in zijn concrete bewoordingen a l s in zijn manieren van prijzen 
steunt hij op Vergilius, Tibullus en Proper t ius : ook Ovidius benut, 
zeer vaak zelfs , de tegenstelling tussen het vroegere Rome of de 
p laa t s waar l a te r Rome zou komen, en het Rome van zijn eigen tijd; 
ook hij gebruikt de techniek van de rondleiding en van de voorspel
l ing-achteraf; ook hij benadrukt de Trojaanse afkomst en het 
wereldformaat van s tad en imperium. * 7 

De dichter noemt Rome vaak alleen maar Urbs, De Stad: het is 
voor hem de s t ad bij uitstek. Op gelijke wijze zal l a t e r Constan-
tinopel ook Stad heten, wat tens lo t te zelfs de officiële naam is 
geworden: Is tanboel . De alternatieve naam van Rome wordt vervol
gens benut voor de annominatio Urbs-orbis: Rome is de wereld. 
Verschillende factoren hebben een ro l gespeeld bij het populair 
worden van de combinatie urbs-orbis. De Latijnse woorden lijken 
erg op elkaar. Van beide is de etymologie duis ter , maar reeds in 
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de oudheid is de mogelijkheid van etymologische verwantschap 
geopperd, door Varrò en Is idorus. De betekenissen, stad en wereld, 
liggen in eenzelfde vlak. Mensen a l s de filosoof Diogenes, die zich 
niet wilden binden aan een bepaalde s tad, noemden zich 'burger van 
de wereld' (Diogenes Laert ios 6, 63). Tenslot te is een van de t r a 
ditionele lofprijzingen van Athene dat deze s t ad a l l e s uit de hele 
wereld binnen haar muren heeft, zowel wat goederen betref t a l s 
wat mensen en nationaliteiten aangaat (Thoukydides 2, 38, 2; 2, 
39, 1). De combinatie van deze woorden komt niet noodzakelijkerwijs 
in verband met Rome voor (zie bijvoorbeeld Seneca, Dial. 9, 4, 4), 
en Ovidius i s ook niet de eers te die haar bij Rome gebruikt (zie 
bijvoorbeeld Proper t ius , 3, 11, 57); maar pas door Ovidius wordt 
Rome echt gelijkgesteld met de wereld: 'voor het Romeinse volk is 
de ruimte van De Stad en van de wereld dezelfde' (Fas t . 2, 684: 
Romanae spatium est urbis et orbis idem). Deze gelijkstelling kan 
dan nog in vele betekenissen, feitelijke en ideologische, gebruikt 
worden: de s t ad Rome is heel groot (oppervlakte van de bebouwing, 
aanta l inwoners); Rome is de wereld (de r e s t t e l t niet mee); de 
hele wereld is in Rome te vinden (goederen en mensen); het t e r r i 
torium van Rome is de hele wereld (het Romeinse rijk); overal ge l 
den de wetten van Rome; Rome is ieders vaders tad; iedereen is in 
zijn h a r t Romein ('Ich bin ein Berliner'). Sindsdien blijft de combi
natie urbs-orbis zeer frequent voorkomen: in een epigram op naam 
van Seneca, ЬЦ Lucanus, bij Paulinus, Rutilius Namatianus, Hierony-
mus, Orosius e t c . i e Caspar Barlaeus gebruikt haar in zijn gedicht 
op Amsterdam: 

Hanc dum mundus adi t , mundumque haec ipsa pererra t , 
Non urbs fixa loco, sed vagus orbis e r i t . 

(Barlaeus, Amstelodamum; Poematum editio nova 1631, 459) 
Doordat de wereld naar deze s tad toe komt 
en zijzelf de wereld doorkruist, i s zij eigenlijk niet een s tad 
vast op een p laa t s , maar de zwervende wereld. 

Ook nu kan men het nog regelmatig horen, s inds paus Gregorius X: 
urbi et orbi. Het Nederlands heeft er het begrip wereldstad aan 
ontleend (net a l s het Duits). 

Over het lot van Troje dicht Ovidius op de uit de Griekse 
anthologie bekende wijze, in een brief van Penelope aan Odysseus: 

Sed mihi quid prodest ves t r i s disiecta l a c e r t i s 
II ios et, murus quod fuit ante, solum? 

Si maneo, qualis Troia durante manebam, 
virque mihi, dempto fine carendus, a b e s t ? 

Diruta sunt a l u s , uni mihi Pergama r e s t a n t , 
incola captivo quae bove victor a r a t . 
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lam seges es t ubi Troia fuit, resecandaque falce 
luxuriat Phrygio sanguine pinguis humus. 

Semisepulta virum curvis feriuntur a r a t r i s 
ossa; ruinosas occulit herba domos. 

(Ovidius, Her. 1, 47-56) 
Maar wat heb ik eraan dat I l ios door jull ie spierkracht 
verwoest l igt, en dat bodem is wat tevoren muur was? 
Wat, a l s ik blijf zoals ik s teeds was toen Troje nog bestond 
en mijn man, die ik zo опте telt] к mis, niet thui s i s ? 
Verwoest is het voor anderen, alleen voor тЦ is het er nog: 
Pergamum, dat de inwoners - de overwinnaars - beploegen 
met een buitgemaakte os. Reeds i s e r bouwland waar Troje was, 
en moet men met sikkels oogsten van deze grond: 
vet van Phrygisch bloed geeft hU weelderig gewas. 
Halfbegraven, worden de botten van mannen geraakt 
door de kromme ploegen; g r a s verbergt de vervallen huizen. 

Over zUn geboorteplaats Sulmo schrUft Ovidius meer dan eens: 
Am. 2, 16, 1-10; 33-38; Fas t . 4, 78-80; Tr i s t . 4, 10, 1-12. Op 
de volgende wijze eer t hl) tegelijk Sulmo en zichzelf: 

Quaere novum va tem, tenerorum mater Amorum: 
rad ia tur haec elegis ultima meta meis; 

quos ego conposui, Paeligni r u r i s alumnus, 
(nee me deliciae dedecuere meae) 

s i quid id es t , usque a proavis vêtus ordinis hères, 
non modo militiae turbine factus eques. 

Mantua Vergilio gaudet, Verona Catullo; 
Paelignae dicar gloria gentis ego, 

quam sua l ibe r t a s ad honesta coegerat arma, 
cum timuit socias anxia Roma manus. 

atque aliquis spectans hospes Sulmonis aquosi 
moenia, quae campi iugera pauca tenent, 

'quae tantum' dieet 'potuist is ferre poetan , 
quantulacumque es t i s , vos ego magna voco.' 

(Ovidius, Am. 3, 15, 1-14) 
Zoek nu maar een nieuwe profeet, moeder van de tedere Amores: 
mijn elegieën zien hier de eindstreep s t r a len . 
Ik heb ze gedicht, ik: een jongen van het Paelignische land 
(niet hebben тЦп lieverdjes mij misstaan), 
en - a l s dat u ie t s zegt - a l vanaf mijn voorvaderen 
zoals vanouds bij overerving lid van de r idders tand, 
niet pas onlangs r idder geworden in de draaikolk van de oorlog. 
Mantua verheugt zich over Vergilius, Verona over Catullus; 
ik zal de roem van de Paelignische s tam genoemd worden, 
die door zUn vrijheidszin gedwongen was t o t eervolle strijd 
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toen Rome de hand van zijn bondgenoten angst ig vreesde. 
En menig vreemdeling zal zeggen, bij het zien van de muren van 
het waterrijke Sulmo, die s lechts weinig bunders vlakte insluiten: 
'Jull ie die een zo groot dichter hebben kunnen voortbrengen, 
noem ik, hoe klein jul l ie ook zijn, groot! ' 

De dichter is ervan overtuigd dat zijn poëzie het s tadje beroemd 
zal maken. Een dergelijke zelfbewustheid t reed t in deze tijd voor 
het ee rs t op. Horneros heeft natuuriyk in feite Troje en Mykene 
onsterfelijk gemaakt; zeven steden streden om de eer de geboorte
p laa t s van Horneros te zUn; Hesiodos' Askra is alleen bekend 
doordat de dichter e r zo over moppert in zijn poëzie; Pindaros laat 
in zijn oden weten da t hij uit Thebe komt, en hij noemt Thebe zijn 
moeder in Isth. 1, 1; Kallimachos ver raadt dat Kyrene zijn ge 
boor teplaa ts is (Hym. 2, 65). Propert ius wenst dat de roem van 
zijn poëzie die van zUn geboortestadje zal vergroten, zoals dat bij 
Ennius was gebeurd (Prop. 4, 1, 61-64) , en hij laat dit verderop 
een ast roloog ook a l s feit mededelen. Horatius' poëzie over Tibur 
zal de dichter beroemd maken (C. 4, 3, 10-12) . Ovidius' poëzie 
echter zal - en da t zegt ЬЦ zelf - niet alleen de dichter, maar 
ook zijn geboortestadje Sulmo beroemd maken. Mart ia l i s voorspelt 
i e t s dergelijks over Bilbil is . Een uitgebreider poëtenpriamel over de 
onsterfelijkheid van zijn poëzie en zijn eigen fama perennis dicht 
Ovidius in Am. 1, 15, 7-34: te vergelijken met Propert ius 4, 1, 
61 -66 . Sindsdien is de dichter de roem van zijn geboortestad: 
Erasmus bijvoorbeeld van Rotterdam, in een lofdicht van Gaspar 
Barlaeus op die s tad , die zelf spreekt: 

Hic meus Ausoni! vindex sermonis Erasmus 
vagiit , et cunis abdidi t ora suis. 

Maioniden iactet Colophon, Verona Gatullum, 
sufficit ad laudes hune genuisse meas. 

(Barlaeus, Rotterodamum; Poentatum editio nova 1631, 460) 
Hier heeft de redder van de Ausonische taa l , mijn Erasmus, 
gekrijst, en zijn gezicht verborgen in zijn wieg. 
Laat Colophon maar pochen op Horneros, Verona op Catullus, 
voldoende voor mijn lof is het deze man voortgebracht te hebben. 

Daarentegen biedt een ballingsoord a l s Tomi natuurlijk niets dan 
kommer en kwel voor iemand die Rome gewend was: 

Quid melius Roma? Scythico quid l i tore peius? 
(Ovidius, Pont. 1, 3, 37) 
Wat i s er beter dan Rome? Wat erger dan de Scythische kus t? 

De Tristia en de brieven uit Pontus z i t ten vol van betuigingen van 
liefde voor Rome en afkeer van Tomi. Deze afkeer geldt s lechts 
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het oord, niet de mensen van Tomi, zo verzekert de dichter ons: 
Tomitae, quos ego, cum loca sim vestra perosus, amo: Pont. 4, 14, 
23-24 . De dichter beroept zich op het voorbeeld van Hesiodos, die 
immers voor Askra ook geen goed woord had (.Pont. 14, 30-34) . 
Zijn heimwee naar Rome uit Ovidius bijvoorbeeld in Trist. 1, 3 . 1 ' 

3. Romeinse litteratuur van de keizertijd tot 600 AD 

Van de stedenlof uit de poëzie van de keizertijd krijgt de s tad 
Rome weer het groots te deel; in gedichten over de meest ui teen
lopende onderwerpen blijkt lof van Rome van pas te komen, zoals in 
Manilius' .Astronomica uit de tijd van keizer Tiberius: de voor
geschiedenis van Rome en de groei van het imperium worden in 
boek 4 aangehaald a l s voorbeeld van de macht van het Fatum, van 
de invloed van de s te r ren . Dat Aeneas kon ontsnappen uit Troje, 
dat Romulus en Remus door de wolvin in leven gehouden zijn, dat 
Rome uit hutjes geboren is , dat luppiter op het Capitool ze te l t , 
dat de veroverden de wereld hebben veroverd: dat a l l e s i s dankzij 
het Fatum geschied (Manilius, 4, 24-30; RA 108-114) . Zelfs 
graff i t i bieden stedenlof: op de muur van een kroeg in Puteoli 
s t a a t 'Pergamum, gouden stad' , en daaronder in een andere hand 
'Rome, gouden s tad ' . Deze graff i t i stammen uit de tijd van N e r o . 2 0 

Aetna 
In het dichtwerk Aetna, dat da teer t van vóór 63 AD, worden het 
Ogygische Thebe, Sparta , de s tad van Lycurgus aan de Eurotas , 
het Gecropische Athene en de resten van Troje genoemd a l s de 
grote toer is t ische t rekple is ters van de eers te eeuw. Veeleer zou 
men, volgens de dichter , de Etna, da t geweldige werk van kunste
nares Natuur, moeten gaan bekijken <^ei . 568-601).21 Maar: 

nunc iuvat Ogygiis circumdata moenia Thebis 
cernere, quae f r a t r e s , il le impiger, i l le canorus, ... 
condere, felicesque alieno intersumus aevo. 
(Aetna 573-575) 
nu eens lust het ons de muren die het Ogygische Thebe omgeven, 
te gaan bekijken die de broers , de actieve en de andere, 
de muzikale, ... gebouwd hebben: en dan vertoeven we 
vol geluk in een langvervlogen tijd. 

miramur Troiae ciñeres et flebile vict is 
Pergamon exstinctosque suo Phrygas Hectore; parvum 
conspicimus magni tumulum ducis; hic e t Achilles 
impiger et victus magni iacet Hectoris u l tor . 
(Aet. 589-592) 
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\ Ц s taan vol bewondering bij de a s van Troje, Pergamon 
- te bewenen door de overwonnenen - en bij de graven 
van de Phrygiërs , gestorven omdat hun eigen Hector 
was gesneuveld: het kleine graf bekijken we 
van een groot aanvoerder; hier l ig t ook de vechtlustige Achilles, 
en ook de wreker van de grote Hector: overwonnen. 

Seneca 
Op naam van de filosoof Seneca, eens door keizer Claudius naar 
Corsica verbannen, i s een epigram op dat eiland overgeleverd: het 
ee rs te echte stededicht in het Latijn. Het begint a l s een lofdicht, 
met een apostrophe to t het eiland, maar het blijkt tens lot te een 
gra fschr i f t te zijn: 

Corsica Phocaico te l lus habi ta ta colono, 
Corsica quae privo nomine Cyrnos e ras , 

Corsica Sardinia brevior, porrectior Uva, 
Corsica piscosis pervia fluminibus, 

Corsica t e r r ib i l i s , cum primum incanduit aes tas , 
saevior, ostendit cum ferus ora Canis: 

parce re legat i s , hoc es t , iam parce so lu t i s : 
vivorum cineri s i t tua t e r r a levis! 

(Seneca, Epig. 2; PLM 4, 55-56) 
Corsica, land bewoond door de Phocische boer, 
Corsica, jlj die eigenlijk Cyrnos heette , 
Corsica, kor ter dan Sardinië, langer dan Elba, 
Corsica, doorstroomd van visrijke rivieren, 
Corsica, gruwelijk zodra de zomer gloeiend begint te worden, 
nog grimmiger wanneer de woeste Hond zijn snuit laat zien: 
spaar de verbannenen, ik bedoel, spaar de nu al gestorvenen: 
voor de as van levenden zij jouw aarde l icht . 

Seneca's auteurschap van de op zUn naam overgeleverde epigrammen 
wordt vaak betwis t , maar di t gedicht op Corsica beschouwt men 
meestal a l s van zijn hand. Met 'de woeste Hond' is Sir ius bedoeld, 
die in de tweede helft van juli aan de hemel verscheen. Een ampl i 
ficatie van de regels 5-6 van dit epigram is Epig. 3 (PLM 4, 56), 
dat na een opsomming van wat er op Corsica allemaal niet is , 
eindigt met: 'hier zijn alleen deze twee dingen: de balling, en zijn 
ballingschap' (ЛІС soia Лаес duo sunt, exul et exilium). 

Het verval van beroemde plaatsen van Griekenland - een verval 
d a t voor een deel s toe l t op l i t t e r a i r e conventie - inspireerde 
Seneca t o t een grafschr i f t : 

Quisquís Cecropias hospes cognoscis Athenas, 
quae veter is famae vix t ibi signa dabunt, 
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'Hasne dei' dices 'cáelo petiere re l ic to? 
Pugnaque p a r t i t i s haec fuit ora de is? ' 

Idem Agamemnonias dices cum videris arces : 
'Heu vic t r ix vieta vastior urbe iacet!' 

Hae sunt, quas merito quondam es t mirata vetus tas ; 
magnarum rerum magna sepulcra vides! 

(Seneca, Epig. 21 ; PLM 4, 63) 
JU, vreemdeling, zul t , a l s JU het Gecropische Athene kent, 
dat jou nu nauwelijks nog tekens zal geven van zijn oude faam, 
zeggen: 'Hebben ooit goden de hemel verlaten 
om hierheen te gaan? Hebben de goden ЬЦ de verdeling 
echt om dit stukje ruzie gemaakt?' En ook zul je zeggen, 
wanneer je Agamemnons burcht ziet: 'Ach, nog verwoester 
dan de overwonnen s tad ligt de winnaar terneer ! ' 
Dit zijn de steden die terecht eens de oudheid heeft bewonderd: 
van grote macht zie je hier de grote graven. 

Het Romeinse toerisme beperkt zich dus niet t o t de bloeiende 
Griekse steden, i e t s wat ook al uit de geciteerde passages van het 
gedicht Aetna bleek. Beide teksten bevatten ook een vergelijking van 
een ruïne met een graf, nagenoeg een cliché: Plinius s r . spreekt in 
zijn NH 2, 95 over busta urbium ten gevolge van aardbevingen. Men 
kan zich overigens afvragen in welke opzichten het Athene uit de 
eers te eeuw eigenlijk vervallen kan heten: politieke macht? of 
relatief ten opzichte van het schit terende Rome? Een soortgelijk 
gedicht is Epig. 57, De Graeciae ruina <PLM 4, 79-80) , met a l s 
s lot regel : 'en het enige grote dat ongelukkig Griekenland nog bezit , 
i s zijn naam' ( e t magnum infelix nil nisi nomen habet). Het is te 
vergelijken met AP 9, 103 en met Ovidius, Metam. 15, 429-430: 
alleen de naam r e s t . 

De verovering door de Romeinen van Britannia geeft aanleiding 
to t een serie korte gedichtjes over de groot te van het Romeinse 
imperium.22 Een voorbeeld: 

Euphrates o r tu s , Rhenus praecluserat Arctos: 
Oceanus medium venit in imperium. 

(Seneca, Epig. 31 ; PLM 4, 69) 
De Eufraat had het oosten, de Rijn het noorden afgesloten: 
de oceaan is midden in het rijk komen te liggen. 

Petronius 
Op naam van Petronius s t aa t een epigram op het eiland Delos: 

Delos iam s tab i l i revincta t e r r a 
olim purpureo mari natabat , 
et moto levis hinc e t inde vento 
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ibat f luctibus inquieta summis. 
Mox Ulam geminis deus catenis 
hac a l t a Gyaro l igavit , i l lac 
constanti Mycono dedit tuendam. 
(Petronius, Epig. 108; PLM 4, 101; frgm. LXI)23 
Delos, nu gebonden aan de vaste aarde, 
dreef vroeger rond over de purperen zee, 
en l icht jes , wanneer de wind hiervandaan en vandaar blies, 
verplaa ts te het zich, onrust ig op de toppen der golven. 
Al spoedig heeft de god het met twee ketenen 
hier aan het hoge Gyaros gekoppeld, daar 
aan het s tandvast ige Myconos gegeven om vast te houden. 

Calpurnius Siculus 
In de zevende écloga van Calpurnius Siculus, uit de tijd van Nero, 
vinden we Vergilius' thema van het boert je in de grote s tad terug 
in een passage van 50 regels (23-72) . De lof van Rome wordt hier 
nog vergroot door de opmerkingen van een bejaarde Romein: 

Quid t ib i nunc referam, quae vix suffecimus ipsi 
per pa r t e s spectare suas? Sic undique fulgor 
percussi t . Stabam defixus et ore patenti 
cune taque mirabar needum bona singula noram, 
cum mihi iam senior, l a te r i qui for te s in i s t ro 
iunetus e ra t , 'Quid te stupefactum, rus t ice , ' dixi t 
'ad t an t a s mirar i s opes, qui nescius aur i 
sordida teeta , casas e t sola mapalia nos t i? 
En ego iam tremulus iam vertice canus et i s t a 
factus in urbe senex stupeo tarnen omnia: certe 
villa sunt nobis, quaecumque prioribus annis 
vidimus, et sorde t quiequid speetavimus olim.' 
(Calpurnius Siculus, Ed. 7, 35-46) 
Waarom zou ik jou dingen gaan vertel len die ik zelf nauwelijks 
in al hun onderdelen heb kunnen bekijken? Zo t rof allerwegen 
schi t ter ing тЦ. Ik stond aan de grond genageld; met open mond 
bewonderde ik a l les , en nog lang niet kende ik a l le f raais daar 
toen een al wat oudere man, die toevallig naast mij stond 
aan mijn linkerkant, zei: 'Het is toch geen wonder, boertje, 
dat jij overdonderd bent bij zo'n rijkdom, jij die van goud 
geen weet hebt, die s lechts s lordige afdakjes, hutjes en louter 
gehuchtjes kent? Kijk mij maar, ik beef al van ouderdom, 
ik heb al grijze haren, en hoewel ik in deze s tad oud 
ben geworden, s t a ik toch nog verstomd van a l les hier. Echt, 
a l le s wat wij in vroegere jaren hebben gezien, vinden wij nu 
waardeloos, en lelijk a l wat wij vroeger ooit hebben bekeken.' 
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Het woord noram in regel 38 komt ook bij Vergilius voor (.Ecl. 1, 
23); het verbergt een anagram van de naam Roma. 

Een andere écloga, uit dezelfde tijd, roept Troje aan in een lied 
dat in regel 15 aangekondigd is a l s Caesareas laudes; het is niet 
duidelijk welk lid van de keizerlijke familie bedoeld is (het gedicht 
is onvolledig overgeleverd en de dater ing geeft problemen). De 
schrale t roos t voor Troje, da t het niet voor niets gevallen is , 
lezen we ook e lders : in AP 9, 236, een epigram van Lollius B a s -
sus, in Proper t ius , 4, 1, 39 en 53, en in Ovidius, Metam. 15, 452: 

Tu quoque Troia sacros ciñeres ad s idera tol le 
atque Agamemnoniis opus hoc ostende Mycenis! 
lam tan t i cecidisse fuit! gaudete, ruinae, 
et laudate rogos: vester vos to l l i t alumnus! 
(.Einsiedeln Ecl. 1, 38-41) 
Ook jij, Troje, hef hemelhoog je heilige a s 
en laat zien di t werk aan Agamemnons Mycene! 
Eindelijk is het zoveel waard geweest gevallen te zijn! 
Verheugt u, ru ïnes , en prijst uw graf: 
uw eigen voedsterl ing verheft u nu. 

Lucanus 
Lucanus laat in zijn epos Bellum Civile of Pharsalia Caesar een 
bezoek brengen aan de plaats waar eens Troje lag: nu zijn zelfs de 
ruïnes verdwenen. De hele passage van het bezoek beslaat de 
verzen 961-1003 van boek 9. 

Circumit exustae nomen memorabile Troiae 
magnaque Phoebei quaerit vestigia muri. 
lam silvae s t e r i l e s et putres robore trunci 
Assarici pressere domos et templa deorum 
iam lassa radice tenent, ас to ta teguntur 
Pergama dumetis, etiam periere ruinae. 
(Lucanus, 9, 964-969) 
HIJ bezichtigt de gedenkwaardige naam van het verbrande Troje, 
en zoekt naar grootse sporen van de muur van Phoebus. 
Reeds hebben vruchteloze bossen en vermolmde stronken eikenhout 
het paleis van Assaracus overdekt, en de tempels der goden 
bewonen zij, hun worte l s reeds moe, en geheel wordt het bedekt, 
Pergamum, door struikgewas: zelfs de ru ïnes zijn verdwenen. 

Het woord memorabile verbergt weer een anagram van de naam 
Roma. Hoewel de ruïnes verdwenen zijn, i s er genoeg te zien: 'geen 
steen is er zonder naam' (.nullum est sine nomine saxum: Lucanus 9, 
973). Het bezoek krijgt komische trekken wanneer Caesar zonder het 
te beseffen de beroemde Xanthus - nu een minuscuul stroompje -
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oversteekt en door een Phrygische boer terechtgewezen wordt 
omdat hy per ongeluk boven op Hectors graf i s gaan s taan (9, 
974-977) . Nadat Lucanus zijn eigen werk op één HJn heeft gesteld 
met da t van Horneros (9, 980-986), laa t hij Caesar een a l t aa r t j e 
bouwen, wierook branden en aan de 'goden van de Trojaanse as ' 
beloven dat hy Troje opnieuw zal s t ichten: 'er zal een Romeins 
Troje verrijzen' (.Romana Pergama surgent, Lucanus 9, 999). 
Vergelijk Lucanus 1, 24-29 over de ruïneuze ontvolkte steden van 
I ta l ië , met het geciteerde, en 7, 387-408 over de gruwelen van de 
burgeroorlog voor de toekomst van de steden: ruïnes overdekt met 
stof, verlaten land, de overlevenden hebben genoeg aan één s tad . 

Al eerder heeft de dichter Roma a l s godin laten verschijnen aan 
Caesar, bij de Rubicon: zeer bedroefd, met grijze haren neerhangend 
vanaf haar met torens bezette hoofd, en met blote armen (Lucanus 
1, 185-190).24 

S t a t i u s 
Wanneer S ta t ius op zijn oude dag uit Rome weg wil, terug naar zijn 
geboortestreek nostra Parthenope, Napels (al in Vergilius Georg. 4, 
564 zo genoemd), dicht hU voor zijn vrouw, om haar over te halen 
met de verhuizing in te stemmen: 

Nostra quoque e t propri is tenuis пес r a r a colonie 
Parthenope, cui mite solum t r a n s aequora vectae 
ipse Dionaea monstravit Apollo columba. 
Has ego te sedes - nam пес mihi barbara Thrace 
пес Libye nata le solum - t ransferre laboro, 
quas et mollis hiems et frigida tempérât aes t a s , 
qua s imbelle fretum torpentibus adluit undis. 
Pax secura locis et desidis otia vitae 
et numquam tu rba t a quies somnique peracti . 
Nulla foro rabies aut s t r ic tae in iurgia leges: 
morum iura v i r i s solum et sine fascibus aequum. 
Quid nunc magnificas species cultusque locorum 
templaque et innumeris spatia in ters t incta columnis, 
et geminam mole m nudi tectique thea t r i 
et Capitolinis quinquennia próxima l u s t r i s , 
quid laudem l i tu s libertatemque Menandri, 
quam Romanus bonos et Graia licentie miscent? 
Nee desunt variae circa oblectamina vitae. 
(S ta t ius , Silv. 3, 5, 78-95) 
Ook ons Parthenope l ig t daar, voor eigen mensen a l te klein, 
maar niet zonder nieuwkomers: aan die s tad , 
die kwam van overzee, heeft Apollo zelf deze vriendelijke grond 
laten wijzen door een duif van Venus. Dit i s de p laa t s waarheen 
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ik zo graag - want niet heb ik het ba rbaa r se Thracië, 
niet Libye a l s geboorteland - jou wil brengen: hier zorgen 
een zachte winter en een koele zomer voor een fijn klimaat, 
hier k lo ts t een rust ige zee in s t i l l e deining. 
Veilige vrede heers t hier alom, de kalmte van een rus t ig leven, 
en nooit wordt je rus t verstoord, je s laap i s ononderbroken. 
Het forum kent hier niet die razende drukte, 
of dat wetten scherpen voor juridische stri jd: 
de gebruikelijke fatsoensregels s lechts nemen de mensen hier 
in acht, en het recht zegeviert zonder gebruik van macht. 
Waarom nu prijzen het magnifieke landschap en de akkerbouw, 
en de tempels en de pleinen omzoomd met ontelbare zuilen, 
en het dubbelgevaarte van een overdekt en een openlucht- theater 
en de vijfjaarlijkse feesten, bijna zo groot a l s de CapitolUnse, 
waarom nu prijzen de kust en de vrijheid van Menander: 
die mengeling van Romeinse eerbied en Griekse vrijpostigheid? 
Rondom ontbreken niet de genoegens van een afwisselend leven. 

Vooraf heeft S ta t ius dan al andere steden in de omgeving van de 
Vesuvius kort geprezen (Puteoli, Gapua), en in het vervolg prijst hij 
in enkele woorden 'de leuke dingen' uit de buur t aan: Baiae, Cumae, 
de berg Gaurus, het eiland Capri en het herboren Stabiae. De 
koele zomers in Napels HJken wel wat overdreven. De figuur 
omissio of praeteritio ('Waarom dit of da t nog prijzen?' 'Waarom 
di t en dat nog vermelden?') wordt vaak toegepast in opsommingen, 
dus ook in beschrijvingen en in encomia, a l dan niet a l s onderdeel 
van een priamel; zij komt bijvoorbeeld voor in Vergilius, Georg. 2, 
158-164 (an memorem ...?); Аел. 4, 43-44 (quid ... dicam?); Aen. 6, 
122-123 (quid ... memorem?). 

In Stat ius ' Thebais wordt u i teraard de s tad Thebe veelvuldig 
van een epitheton ornane voorzien, maar ook komt daar in een 
catalogus van deelnemers aan de strUd (ingeleid door een aanroep 
van Fama, Vetustas en de muze Calliope: Theb. 4, 32-38) het vol
gende stukje over Tiryns voor, de s tad waar de moeder van Hercu
les vandaan kwam: 

Suus excit in arma 
antiquam Tiryntha deus; non fort ibus i l la 
infecunda vir is famaque immanis alumni 
dégénérât, sed lapsa si tu fortuna, ñeque addunt 
robur opes; r a r u s vacuis habita t o r in a r vis 
monstrat Cyclopum ductas sudoribus arces . 
(Sta t ius , Theb. 4, 146-151) 
Zijn eigen god roept het oude Tiryns te wapen; 
het is niet onvruchtbaar in dappere mannen, 
niet beschaamt het de faam van zijn geweldige zoon, maar 
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door aftakeling is a l le fortuin vandaar vergleden, en niet voegt 
rijkdom e x t r a kracht toe; de weinige bewoners in de lege velden 
laten de burchten zien, opgetrokken door het zweet der Cyclopen. 

De l a a t s t e twee regels zUn een echo van AP 9, 101 en ook van 
Lucanus 1, 27-30 (.rarus habitatorì. In het vervolg van de s teden-
cataloog worden nog Amyclae, Pylos, Malea, Caryae, Phar is , Messe 
en Spar ta op lovende wijze vermeld ÍTheb. 4, 223-228).25 

Silius Italicus 
In navolging van Naevius en Vergilius gebruikt Silius de voorspel
ling achteraf om in zijn Punica Rome te prijzen: luppiter voorzegt 
Venus de afloop van de tweede Punische oorlog (Sil. Pun. 3, 5 5 9 -
593). Ook op het stuk van Romelof zUn Silius ' Vergil iusimitaties 
legio: bijvoorbeeld Рил. 7, 472-478. In de lange catalogus van 
bondgenoten die troepen s turen om deel t e nemen aan de s lag bij 
Cannae iPun. 8, 356-621), s taan korte lofprijzingen van zeer veel 
steden in I t a l ië ; ЬЦ Mantua uit de dichter indirect zijn bewondering 
voor Vergilius <h(J noemt de s tad Mantua Musarum domus en 
Smyrnaeis aemula plectris: Pun. 8, 593-594). Tenslotte i s er van 
Silius ' hand een beschrijving van Sicilië (Pun. 14, 1-78). 

Martialis 
Mart ia l is heeft verscheidene epigrammen vol stedenlof geschreven: 
natuurlijk over Rome, maar ook over zijn geboorteplaats Bilbilis, 
over Herculaneum en Baiae. Over het Colosseum in Rome dicht hij: 

Barbara pyramidum si lea t miracula Memphis, 
Assyr ius iactet nee Baby lona labor; 

пес Triviae templo molles laudentur Iones, 
dissimulet Delon cornibus ara frequens; 

aëre nee vacuo pendentia Mausolea 
laudibus inmodicis Cares in a s t r a ferant . 

Omnis Caesareo cedit labor Amphitheatro, 
unum pro cunctis fama loquetur opus. 

(Mart ia l is , Epigr. Liber 1; RA 142; BURA 38.2) 
Laat het ba rbaarse Memphis zwijgen van de wonderen 
van zijn pyramiden, en laa t de Assyrische moeite niet pochen 
op Babyion; laa t niet de weke loniërs geprezen worden 
om hun tempel van Trivia, laat het a l t a a r met zijn vele horens 
maar doen alsof Delos niet bestaat; de Car iërs mogen niet meer 
hun in de IJle lucht hangende mausolea 
met onmatige lof t o t in de s terren prijzen. 

Al die werken wyken voor 's keizers amfitheater: voortaan gaat 
de faam over één bouwwerk, in p laa t s van over al die andere. 
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Vergelijk de wereldwonderenpriamel van AP 9, 58 en Prop. 3, 2, 
19-24 (Race 1982, 153). Een zestiende-eeuwse imitatie door J o a 
chim du Bellay zet de zeven heuvelen van Rome af tegen de we
reldwonderen: Les Antiquités de Rome 2. Een modern aequivalent i s 
het volgende lied ( teks t en muziek van W. Guthrie en L. Donegan): 

Now the world holds seven wonders, 
a s the t r ave l l e r s a lways te l l : 
some gardens and some towers, 
I guess you know them well. 
But now the grea tes t wonder 
is in Uncle Sam's fair land: 
it is the big Columbia River 
and the big Grand Coolie Dam. 

Ook Mart ial is , Epigr. Liber 2 en 3 gaan over het Colosseum. Het 
eers te benadrukt de veranderingen van de s tad en van het politieke 
klimaat die met de bouw gepaard gingen, via een herhaald 'Hier 
waar nu ... , daar stond vroeger nog di t of dat stuk van Nero's 
paleis ' (een procédé dat hij ook in 8, 65 gebruikt om Rome en 
Germanicus te prijzen). Het andere benadrukt via een landen-
catalogus het internationale gezelschap dat de toeschouwers 
vormen, die echter bij één vader des vaderlands horen. In Mart ia l . 
12, 8 heet Rome 'de godin van landen en volkeren, aan wie niets 
gelijk is en bij wie niets ook maar in de buurt komt' iterrarum dea 
gentiumque Roma, cui par est nihil et nihil secundum); nagenoeg 
letterlijk is deze lofspraak terug te vinden - volgens sommigen 
betref t het hier dan ook een interpolat ie - bij Pronto, Aq. 88 , 1 
(BURA 12.5; 12.6). In 12, 57 schi lder t Mar t ia l i s de schaduwzijden 
van het s tads leven . 2 * 

Een lange inleiding gebruikt hij om zijn geboorteplaats Bilbil is en 
zichzelf to t s lo t te roemen, op de manier van Ovidius, Am. 3, 15: 

Verona docti syHabas amat vat is , 
Marone felix Mantua est, 

censetur Aponi Livio suo te l lus 
Stellaque nee Fiacco minus, 

Apollodoro plaudit imbrifer Nilus, 
Nasone Paeligni sonant, 

duosque Sénecas unicumque Lucanum 
facunda loquitur Corduba, 

gaudent iocosae Canio suo Gades, 
Emerita Deciano meo: 

te , Liciniane, g lor iabi tur nostra 
nec me tacebit Bilbilis. 

(Mart ial is , 1, 61) 
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Verona bemint de let tergrepen van haar geleerde dichter, 
met Maro is Mantua gezegend, 
om zijn eigen Livius wordt het land van Aponus hoog geschat, 
en niet minder Ste l la om Flaccus; 
voor Apollodorus applaudiseert de regenbrengende N1J1, 
van Naso weergalmen de Paeligni, 
en over twee Seneca's en een enige Lucanus 
spreekt welsprekend Cordoba steeds; 
in het bezit van Canius verheugt zich het grappige Gades, 
Emerita in het bezit van mijn Decianus: 
op jou, Licinianus, zal zich beroemen 
- en ook over тЦ zal het niet zwijgen - ons Bilbilis. 

De combinatie van Verona en Mantua gebruikt Mart ial is ook in het 
distichon op Catul lus (Mart ia l . 14, 195); Ovidius was hem hierin 
a l voorgegaan (Ovid. Am. 3, 7). Bilbilis wordt verder geprezen in 
1, 49 (Mart ia l i s schi lder t voor Licinianus de fijne dingen die hij in 
Spanje zal zien en meemaken); in 4, 55 (gericht aan Lucius, met 
een priamel van vier rege ls als Horatius' C. 1, 7 en met een 
catalogus van exotische - Spaanse - geografische namen (Race 153-
154)); in 10, 103 (de dichter kondigt aan dat hij wil terugkomen 
naar Bilbilis, waarbij hij zichzelf en het stadje vergelijkt met 
Catullus en Verona) en in 12, 18 (een schets van zijn landelijk 
leven in Bilbilis, voor luvenalis). Een vergelijking van deze vijf 
Bilbilisgedichten levert het volgende beeld op. Bilbilis l igt aan de 
oevers van de Salo, een zijrivier van de Ebro, waarvan het water 
door de s taa l indus t r ie gebruikt wordt om het gloeiende IJzer af te 
koelen (drie keer vermeld); de stad is dus beroemd om haar IJzer, 
haar wapens (vier maal); ze l igt in de buurt van Platea en van het 
woud van Boterdus (beide drie keer); de gouden Taag komt in dr ie 
gedichten t e r sprake, evenals de opmerkingen dat a l les daar heel 
anders i s dan in Rome: men draagt er bijvoorbeeld geen toga's; men 
kan er van de jacht genieten, uitrusten ЬЦ een haardvuur en zo 
lang slapen a l s men wil (net a l s in Napels Ы] Stat ius , Silv. 3, 5). 
Kortom: Sic me vivere, sic iuvat perire, zó wil Mart ia l is leven en 
sterven: (Mart ia l . 12, 18, 26). ZUn oude dag wil hij overigens vo l 
gens 4, 25 doorbrengen in Altinum of Aquileia. 

Het goud van de Taag was bij de Romeinen al eeuwen spreek
woordelijk, maar het bleef blijkbaar een grote indruk maken: bijna 
iedere auteur van Catul lus to t en met Boethius verwijst er naar .27 
Dit bleef niet zonder gevolgen: wanneer Huygens een stededicht op 
Gouda maakt, dicht hJJ, met de voor de hand liggende annominatio: 

Mijn' Gouwe voert meer Gouds, mijn' l issel meer gewins 
Dan Tagus guide grond t e r borse van sljn' Pr ins . 
(Huygens, Goudë> 
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De tweede helft van Martial is ' t r eurd ich t over de ondergang van 
Herculaneum ten gevolge van de u i tbars t ing van de Vesuvius van 79 
AD luidt: 

Haec Veneris sedes, Lacedaemone g ra t i o r i l l i , 
hie locus Hercúleo nomine c larus e r a t . 

Cuneta iacent flammis et t r i s t i mersa favilla: 
nec superi vellent hoc licuisse s ibi . 

(Mart ia l is , 4, 44, 5-8) 
Dit was Venus' woonplaats, haar d ierbaarder dan Lacedaemon, 
deze p laa ts was beroemd onder Hercules' naam. 
Alles l igt er nu, bedolven onder vlammen en droevige as : 
zelfs de goden zouden niet willen da t zij zoiets vermochten. 

Mart ial is ' Et in Arcadia ego-gedicht i s een fraaie var ia t ie van 
het s lo t van Horatius ' Ep. 1, 11 : 

Ardea so l s t i t io Gastranaque rura petantur 
quique Cleonaeo sidere fervet ager , 

cum Tiburt inas damnet Curiatius au ra s 
inter laudatas ad Styga missus aquas. 

Nullo fata loco possis excludere: cum mors 
venerit, in medio Tibure Sardinia es t . 

(Mart ial is , 4, 60) 
Laat ze maar naar Árdea gaan, midden in de zomer, 
en naar het plat teland van Gastrum en naar het gloeiend hete 
gebied onder de hemel van Gleonae omdat Curiatius nu 
de lucht van Tibur verdacht maakt (van zijn verblijf a ldaar 
tussen de zo geprezen wateren is hij nu naar de Sty χ gestuurd) : 
nergens kun je het lot buitensluiten: wanneer de dood 
komt, is het midden in Tibur nog Sardinië. 

Om iets opgewekter te besluiten: t o t collega-poëet Flaccus r ich t 
Mart ia l is het volgende Baiae-gedicht (de hierin voorkomende 
Mart ia l i s was een naamgenoot): 

Litus beatae Veneris aureum Baias, 
Baias superbae blanda dona Naturae, 
ut mille laudem, Flacce, versibus Baias, 
laudabo digne non sa t i s tarnen Baias. 
Sed Martialem malo, Flacce, quam Baias. 
Optare utrumque par i te r inprobi votum es t . 
Quod si deorum muñere hoc t ibi detur , 
quid gaudiorum es t Martialis et Baiae! 
(Mart ial is , 11, 80) 
Die gouden kust van de zalige Venus, Baiae, 
Baiae, lieflijk geschenk van de t r o t s e Natuur: 
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ook a l ga ik met duizend verzen, Flaccus, Baiae prijzen, 
dan zal ik toch nog niet waardig genoeg Baiae prijzen. 
Maar Mart ia l i s wil ik liever nog, Flaccus, dan Baiae prijzen. 
Die twee tegelijk willen prijzen, is een wens van een overmoedige. 
Maar mocht door een godsgeschenk dit jou ooit beschoren zUn, 
welk een vreugde dan: Mart ia l is én Baiae! 

luvenalis 
luvenalis, die in de ee r s t e helft van de tweede eeuw schrijft, 
belicht vooral de andere zijde van steden. Zijn derde sa t i r e i s één 
lang invectief tegen Rome, naar aanleiding van het afscheid van zijn 
vriend Umbricius, die a l s een "omgekeerde" Aeneas van Rome naar 
Cumae verhuist omdat hU het in Rome niet meer kan uithouden. Om 
een idee te geven van de inhoud: 'Wat moet ik in Rome? Liegen kan 
ik niet!' (.Quid Romae faciam? Mentiri nescio: luv. 3, 41) en 'Lieve 
mensen, ik kan niet tegen een Griekse s tad . ' (Non possum ferre, 
Quirites, Graecam urbem: luv. 3, 60-61) . Cumae is overigens de 
oudste Griekse kolonie in I ta l ië , in de ach t s t e eeuw v.Chr. gest icht 
door Chalkis. Voor Praeneste, Volsinii, Gabii, en Tibur kan er nog 
net een goed woordje af: daar s tor ten de huizen tenminste niet in 
(luv. 3, 190-192). Het vallen van de avond verhindert Umbricius 
om nog langer uit t e varen: soJ inclinât, e und um es t (luv. 3, 316). 

Tweede en derde eeuw 
In de tweede eeuw duikt bij Marianus in het ene van hem bewaard 
gebleven fragment een obscure legende over de st ichting van Rome 
en de naam van de s tad op: de stad zou gest icht zijn door Roma, 
dochter van Aesculapius (RA 184). 

Het gedicht Phoenix of De ave Phoenice, onts taan aan het eind 
van de derde eeuw of ie ts la ter en toegeschreven aan Caelius 
Firmianus Lactantius, begint met een beschrijving van het land 
waar de fenix vandaan komt: ver weg, waar de zon het ee rs t op 
komt, l ig t een gelukkig land, waarin het woud van de Zon zich be 
vindt; het woud is eeuwig groen, heeft niets te lijden gehad van de 
val van Phaethon of van de zondvloed; daar zijn geen ziekten, geen 
ouderdom, geen dood, angs t , misdaad, begeerte, toorn, razernij, 
armoe, zorgen, honger; geen storm, geen sneeuw, geen wolken, geen 
regen: in dat woud bo r r e l t de bron des levens, en daar s t a a t de 
boom waarin de fenix nestel t (Phoen. 1-32; vergelijk Fox 1988, 
639-641) . 

Ouderdom en dood hoorden in de ogen van sommigen ju is t bij de 
zeer weinige dingen die Rome van zulk een paradijs onderscheidden: 
toen Constantius I I voor het eers t Rome bezocht, zo ver te l t 
Ammianus Marcellinus, was men natuurlijk benieuwd naar zijn in-
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drukken: 'Gevraagd wat hl] nu van Rome vond, zei ht] s l e ch t s da t 
het hem deugd deed dat hl] vernomen had da t ook daar de mensen 
toch sterfelijk zUn.' ( I s ipse interrogatus, quid de Roma sentirei, 
id tantum sibi placuisse aiebat, quod didicisset ibi quoque homines 
mori: Amm. 16, 10, 16; BURA 12.9).28 

Ausonius 
De dichter Ausonius uit de vierde eeuw is de enige uit de oudheid 
van wie een cyclus van stededichten ook werkelijk i s overgeleverd. 
Deze draagt de t i t e l Ordo Urbium Nobilium (voor verwijzingen: 
Urbes). HIJ i s geschreven - a l thans : minstens één gedicht ervan -
na 27 augustus 388 AD: dat blijkt uit de regels 71-72 van de 
cyclus (regels 8-9 van het gedicht op Aquileia), waar Ausonius 
melding maakt van de nederlaag van Maximus tegen Theodosius en 
van Maximus' dood in Aquileia. 

Zoals de cyclus is overgeleverd, t e l t hl] 14 gedichten die in 
to taa l 17 steden to t voorwerp van lof, of a l thans beroemd, maken. 
Nu kan het op zichzelf al merkwaardig lijken da t in enkele gevallen 
steden samen in één gedicht gestopt zijn; maar volgens middel 
eeuwse manuscripten - die wat d i t aangaat te klakkeloos door 
moderne teks tbezorgers zlJn gevolgd - gaat het zelfs om in to t aa l 
20 steden: het onwaarschijnlijke verschijnsel zou zich voordoen dat 
in het kor t s te gedicht, dat s lechts vijf versregels t e l t , vier s teden 
tegelijk geprezen worden. Eén blik op het betreffende gedicht leer t 
dat dit een vergissing i s . De s lo t rege l s van de lofprijzing van 
Sevilla luiden: 

Gorduba non, non arce potens t ibi Таггасо c e r t a t 
quaeque sinu pelagi iactat se Bracara dives. 
(Ausonius, Urbes 84-85) 
Noch Cordoba noch Tarragona, machtig door zUn citadel, betwis t 
jou die positie, noch het rijke Braga, fier op zijn baai aan zee. 

Als hier Cordoba geprezen wordt, dan wordt bij elke superlat ief 
ook elke s tad impliciet geprezen. Deze kleine vergissing heeft g rote 
gevolgen: ze betekent dat de t i t e l s boven de gedichten niet o o r 
spronkelijk zijn, en ook de rangnummers uit de codex Vossianus 
niet. Hiermee hangt samen dat de codex Parisinus aan d i t gedicht 
'de tarrachonia' a l s t i t e l geeft (dit handschri f t heeft bovendien de 
naam van Sevilla, Hispalis, vervangen door die van het de klerk 
wel bekende Mérida, Emerite!), Gevoegd bij de opmerking van 
Tr i s tanus Chalcus, gemaakt rond 1500 AD, da t hij de epigrammen 
op 18 steden compleet heeft terwijl er voordien s lechts vijf bekend 
waren - en die nog onvolledig 2 9 _p betekent di t dat wantrouwen op 
zijn p laa ts is : bijvoorbeeld over de kwestie of Catania wel echt 
bedoeld is a l s beze t te r van de dertiende p l aa t s van de ranglijst , of 
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da t de s tad a l s buur van Syracuse met Syracuse over één kam 
geschoren wordt : s lechts één versregel van de zes gaat namelijk 
over Catania, en over een ex aeqruo-plaatsing zegt Ausonius niets . 

Er zijn meer merkwaardigheden. Zeventien steden vormen een 
onverwacht aanta l : je zou er 10, 12, 15, 16, 18 of 20 verwachten. 
De copiist van de codex Vossianus heeft e r dan ook via zijn num
mering twintig steden van gemaakt. Rome niet meetellen (immers, 
hors concours, of een eenregelig gedicht) i s strijdig met de expl i 
ciete nummering in volgende gedichten en reduceert weer het aantal 
epigrammen t o t dertien. Rome dubbel tellen omdat het ook in de 
s lo t rege l s van het l a a t s t e gedicht, op Bordeaux, geprezen wordt , 
zet het systeem van rangorde helemaal op losse schroeven. De vei— 
leiding om Catania onder Syracuse te schuiven, is dus groot: dan 
zijn het 16 steden. 

Merkwaardig zUn ook de aantallen regels per gedicht. De r a n g 
orde van steden, met Nederlandse namen en tussen haakjes het 
aanta l regels, is deze: 1. Rome (1); 2. en 3. ex aequo Constantino-
pel en Carthago (13); 4. en 5. ex aequo Antiochië en Alexandrie 
(13); 6. Tr ier (7); 7. Milaan ( И ) ; 8. Capua (18); 9. Aquileia (9); 
10. Arles (8); 11. Sevilla (5); 12. Athene (6); 13. en 14. Catania 
en Syracuse (6); 15. Toulouse (9); 16. Narbonne (21); 17. Bordeaux 
(41). Gedichten dus van 1, 5, 6 (tweemaal), 7, 8, 9 (tweemaal), 
11, 13 (tweemaal), 18, 21 en 41 versregels . In de volgorde van de 
cyclus: 1, 13 (twee steden), 13 (twee steden), 7, 11, 18, 9, 8, 5, 
6, 6 (twee s teden?), 9, 21, 41 regels . Een chaotisch geheel. Het 
t o t a l e aantal versregels bedraagt 168: gemiddeld 12 regels per 
gedicht. Ongelukkigerwijs i s er in de Teubnei—editie van Peiper 
tussen regel 11 en 16 van het gedicht op Bordeaux ook nog een 
t e l - of zetfout gemaakt by de nummering van de versregels, w a a r 
door di t gedicht 40 regels zou tel len in p l a a t s van 4 1 . Classen 
noemt bijvoorbeeld 40 regels a l s lengte (Classen 1986, 27), terwijl 
hy zich baseert op de edit ie van S. Pre te , Leipzig 1978. Je kunt 
je, natuurlijk, afvragen of het aanta l van 41 regels toeval is: 
Vergilius' laus Italiae in Georg. 2 t e l t eveneens 41 verzen. Rome 
en Bordeaux samen krijgen 42 regels toebedeeld: 42 is een deler 
van 168, het t o t a l e aanta l verzen. Maar verder kan s lechts u i tge
rekend worden, dat de overige twaalf gedichten op verschillende 
wijzen gegroepeerd kunnen worden t o t combinaties die ook 42 regels 
tel len: drie groepjes van vier epigrammen (op meer manieren te 
vormen) of groepjes van achtereenvolgens drie, vier en vijf 
gedichten (ook op meerdere manieren mogelijk). Noch de volgorde 
van Ausonius' ranglijst noch een alfabetisch, biografisch, geogra
fisch, l inguistisch of politiek indelingscriterium is in die p a r t i t i e s 
te vinden. Doordat Ausonius in het gedicht op Bordeaux zegt dat 
hij deze s tad eigenlijk bij de eerste had moeten prijzen, in een soort 
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epiloog verklaar t dat de laa t s te p laa t s aequivalent i s aan de eers te 
en daar tevens zijn eigen relat ies met Bordeaux en Rome verduide
lijkt, on t s taa t toch nog een ringcompositie. 

Merkwaardig i s ook Ausonius' eigen wijze van tellen. Rome s t aa t 
expliciet op de eers te plaats , Gonstantinopel en Carthago delen 
expliciet ex aequo de tweede Cite pares: Urbes 12). Je zou 
verwachten dat de volgende s tad op de vierde p laa t s s t a a t : maar 
Antiochië en Alexandrie delen expliciet ex aequo de derde p laa t s 
iTertia ... Antiochia: Urbes 1; Ambarum locus unus: Urbes 17; en 
Et vos ite pares: Urbes 23). Nu denkt men natuurlijk dat de vo l 
gende s tad , Tr ier , de vierde p laa t s bezet, Milaan de vijfde en 
Capua de zesde. Maar volgens regel 63, de s lo t regel van het 
gedicht op Capua, s t a a t deze s tad op de ach t s te p laa t s , zij het 
met moeite: octavum reiecta locum vix paene tuetur. Van de 
volgende s tad , Aquileia, wordt weer expliciet gezegd dat ze op de 
negende p laa t s s t a a t iNona inter claras ... urbes: Urbes 65), maar 
dan is het afgelopen met de rangnummers: alleen bij Bordeaux, in 
het l aa t s t e gedicht, wordt nog aangegeven da t de collectie der 
celebres urbes hiermee voltooid is (.Urbes 163: Hic labor extremus 
celebres collegerit urbes). 

De vraag is dus: wat is het criterium dat Ausonius voor zijn 
lijst heeft aangelegd? Volgens de t i t e l gaat het om een ranglijst 
van bekende, beroemde, aanzienlijke steden (ordo urbium nobiliuirù; 
in regel 65 is het synoniem clarus gebruikt Unter claras urbes), 
op andere plaatsen het woord celeber (Urbes 67; 93; 163; vergelijk 
in 28 celebrar!). Nu is 'bekend' niet hetzelfde a l s 'groot ' , en 
evenmin hetzelfde a l s 'belangrijk', al zullen a l le gro te steden en 
al le belangrijke ook wel bekend zijn: het omgekeerde geldt niet. 
Ausonius merkt zelf op dat Bordeaux maar een klein s tadje is: 
urbis exiguae (Urbes 131-132). Toch denkt Duncan-Jones dat het 
Ausonius gaat om de grootte van de steden, en wel om groot te in 
de zin van groot te van de bevolking van de s t ad zelf (Duhcan-
Jones 1982, 260-261 voetnoot 4). Meestal blijft onduidelijk wat nu 
precies onder groot te verstaan wordt : oppervlakte binnen de muren, 
oppervlakte van de bebouwing, oppervlakte van het ter r i tor ium, 
aantal burgers , aanta l binnen de muren gevestigde burgers , aantal 
vrije stedelingen of aantal inwoners? Zo bijvoorbeeld bij verschi l 
lende auteurs van art ikelen in Der kleine Pauly: Pauly 1, 479; 3, 
1131. Ausonius wordt door deze au teurs ten onrechte a l s bron 
gebruikt van gegevens over de groot te van steden. Kolb spreekt 
wat vager van een "Katalog der zwanzig wichtigsten S t äd t e " (Kolb 
1984, 228). Eenzelfde vaagheid geldt het begrip 'bekend': bekend 
aan Ausonius? algemeen bekend? in de vierde eeuw? BIJ de eers te 
zes steden is dat niet zo'n probleem: Ausonius geeft in zijn 
dankrede aan keizer Gratianus, ЬЦ gelegenheid van zijn benoeming 
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to t consul, d i t lijstje van steden a l s amplificatie van 'Alle steden 
in het Romeinse rijk vieren feest': Rome, Constantinopel, Antiochië, 
Carthago, Alexandrie, Tr ie r (Auson. Ad Gratianum Imp. 7, 14, 
34). Maar wat de overige steden aangaat: het i s niet duidelijk 
waarom bijvoorbeeld Autun, Vienne, Lyon, Reims, Keulen, Londen, 
York, Ravenna, Padua, Palermo, Korinthe, Thessaloniki, andere 
beroemde steden in Noord-Afrika (Djemila, Cir ta) , Klein-Azië 
(Ephese) en het Midden-Oosten (Beiroet) on tbreken . 3 0 

Laten we eens kijken wat Ausonius zelf aan argumenten geeft 
voor het noi>jiis-zlJn van de steden. Alwat door hem toentertijd 
algemeen bekend werd geacht, kon hij onuitgesproken laten. De 
to ta le inhoud van de gedichten vormt een collectie grotendeels 
impliciete argumenten, maar Ausonius geeft hier en daar ook wel 
expliciet een argument voor zUn classificatie. By Carthago is het 
oude rijkdom, bij Constantinopel nieuwe verdiensten, die verder niet 
uitgelegd behoeven te worden ( Urbes 5 -7) . Alexandrie pronkt met 
veiligheid en een vruchtbaar achterland, Antiochië met zUn gevaai— 
HJke ligging (.Urbes 20-22) . Trier voedt, kleedt en wapent de 
stri jdkrachten (Urbes 31). In Milaan is a l l e s bewonderenswaardig, 
a l les excellent (.Urbes 35; 44-45) . Capua is machtig: door zijn 
land- en tuinbouw, luxe, rijkdom en vroegere roem; eens kon het 
met recht een tweede Rome heten (Urbes 46-47 ; 61). Van Aquileia 
geeft Ausonius, naast muren en havens, een meritum recens a l s 
argument: Maximus is er verslagen en gestorven (Urbes 64; 67). 
Arles i s Gallula Roma (Urbes 74), Sevilla i s de dichter dierbaar 
(Urbes 81). De liefde van twee broers voor hun ouders i s de reden 
om Catania beroemd te noemen, de Arethousa-bron en het r iviert je 
de Alpheus om Syracuse te prijzen ( Urbes 93-94) . In Toulouse 
heeft Ausonius een deel van zijn opleiding genoten (Urbes 98). Nar-
bonne heeft zijn naam gegeven aan de vroegere Romeinse provincie 
Gallia Narbonensis: het was de eers te Romeinse s tad in Frankrijk 
(Urbes 107-108; 116). Bordeaux is Ausonius' vaderland: daar is hij 
geboren (Urbes 129; 168). Alles bijeen een bonte verzameling van 
expliciet gegeven argumenten. 

Langzamerhand on t s t aa t het volgende beeld. Wanneer Ausonius 
aan een cyclus van gedichten op beroemde steden begint, s taan de 
eers te vijf à negen steden en de l aa t s t e vast : niemand betwist dat 
Rome, Constantinopel, Carthago, Antiochië en Alexandrie de bekend
s te en aanzienlijkste steden zijn, en Bordeaux moet het s lu i ts tuk 
vormen. Tr ier en Milaan liggen, a l s keizerlijke residenties, ook nog 
zeer voor de hand, terwijl daarentegen de klassering van Capua wat 
merkwaardig aandoet. Aquileia tenslot te s t a a t ju is t in de tijd van 
het schrijven van de epigrammen in het middelpunt van het Romein
se nieuws. Deze tien steden in acht gedichten zUn ook precies de 
steden waarvan de door de dichter bedoelde rangorde vas t s t aa t , 
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hoewel Tr ier en Milaan in de tekst zelf geen rangnummer krijgen 
en to t ex aeçuo-plaatsingen misschien pas gaandeweg besloten i s . 

Nu zal Ausonius ook zelf wel beseft hebben dat het zelfs de 
dichterlijke waarheid enig geweld aandoet om het s tadje Bordeaux 
(.urbs exigua) a l s nummer tien te plaatsen in de rangorde van 
beroemde steden: de kloof tussen de grote negen en het kleine 
Bordeaux moet overbrugd worden. De steden die hiervoor in aan 
merking komen, vormen een grote groep: te groot om ze allemaal te 
loven, vaak te weinig van elkaar verschillend om ze verschillende 
rangnummers te geven. BIJ de keuze van de steden die deze taak 
gaan vervullen, voeren Ausonius' persoonlijke en professionele voor
keuren de boventoon, zoals de ambtelijke preferenties van een e x -
consul in de keuze van Trier en Milaan gelezen zouden kunnen wor 
den. By de keuze van Aquileia spelen behalve ambtelijke voorkeur 
waarschijnlijk ook persoonlijke zaken een ro l : door Maximus te 
verslaan en te doden, heeft Valentinianus de dood van zijn broer 
Grat ianus gewroken; Gratianus was Ausonius' oudleerling. De 
dichter kiest nu voor de overbrugging steden die in West-Europa 
bekend waren, waar vrienden en kennissen woonden, waar hij zelf 
vertoefd had en gestudeerd had. Athene komt in aanmerking a l s 
geestelijk vaderland van de rhetor Ausonius, Syracuse a l s Griekse, 
culturele voorpost in het Westen. 

Aan di t vermoeden van een onderscheid tussen de gedichten op de 
eers te negen steden plus dat op Bordeaux enerzijds en de overige 
anderzijds, wordt steun verleend door enkele verschillen tussen de 
twee groepen gedichten. Het woord locus in de betekenis 'p laats op 
de ranglijst ' komt vier keer voor, s teeds in de groep van negen 
gedichten (Urbes 4; 17; 63; 64); synoniemen zijn gradus en sedes 
(Urbes 3; 165). Ausonius zelf t reedt in de eers te persoon (enkel
of meervoud) op in het gedicht op Capua (47: silebcd, en verder in 
dat op Sevilla (81 : Cara mihi), Athene (86: memoremus), Toulouse 
(98: altricem nostri) en Narbonne (118: memorem). In het s l o t g e 
dicht is hij zeer nadrukkelijk zelf aanwezig: 128, 131, 132, 133, 
148, 167, 168. Het woord zwijgen komt voor in het Gapua-gedicht 
(47: silebó), en verder in dat op Syracuse (92: sileat), Toulouse 
(98: reticebó) en Narbonne (106: sileberè). In het gedicht op Bor
deaux dicht hij weer over zijn zwijgen (128: silentiai); en telkens 
s t a a t dat in de beginregels. Ook woorden a l s vermelden en vei— 
wante uitdrukkingen worden niet verzwegen: aanvankelijk t reed t 
alleen de passieve vorm op, en wel van de verwante uitdrukkingen 
(Urbes 3: dici; 16: poni; 28: celebrar!; 65: cieberis); in het tweede 
stuk van de serie lezen we drie keer een vorm van memorare, een 
keer een passieve (81 : memoraberë), twee keer een actieve (86: 
memoremus; 118: memorem). Ook in het s lotgedicht komt twee keer 
de vorm memorem voor (131; 148). 
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Er zijn meer van dergelijke herhalingen. Zowel ЬЦ Bordeaux a l s 
ЬЦ Narbonne gebruikt Ausonius een preeteritio die begint met quid 
memorem (148; 118) en in beide gedichten s t a a t de woordgroep 
Pario marmore (120; 148): zelfs op dezelfde metrische plaatsen in 
het vers. Narbo Martius lezen we in 74 (op Arles), ЬЦ Narbonne 
zelf de vocatief Martie Narbo (107). De Romeinse fasces figureren 
zowel in 83 (Sevilla) a l s in 117 (Narbonne), ook weer op dezelfde 
p l a a t s in de versregel . Bij Sevilla schrUft ЬЦ nomen Hiberum, ЬЦ 
Toulouse weer ( 8 1 ; 103), terwijl in het epigram op Athene de 
uitdrukking nomen Achaeum op dezelfde p l a a t s in de versregel 
s t a a t (90); variat ie in d i t opzicht biedt Macetum nomen ЬЦ 
Antiochië en Alexandrie (23) en togati nominis bij Narbonne (1 Ι ο 
ί 17). De uitdrukking valt dus vijf keer, waarvan vier keer in de 
tweede groep epigrammen. In verschillende andere betekenissen komt 
men het woord nomen nog v\jf keer tegen. Opvallend frequent is het 
woord urbs: tien keer, waarvan liefst vijf in het gedicht op 
Bordeaux (131, 145, 155, 159, 163). Hetzelde geldt voor woorden 
a l s rivier en s troom: amnis zes keer, afleidingen van de stam flu-
ook zes keer; van de twaalf plaatsen s taan er zes in het s l o t 
gedicht (129, 138, 139, 145, 154, 162); dr ie keer is amnis 
gecombineerd met een samenstelling van labitur С Urbes 33; 82; 
100), twee keer met het adjectief aequoreus i Urbes 82; 162), dat 
zelf in het s lotgedicht twee keer gebruikt i s (139, 162). Een n o r 
male spreiding vertonen populus en moenia of muri, die beide zeven 
keer voorkomen. Een woord a l s domus daarentegen wordt driemaal 
gebruikt in de eers te groep en twee keer bij Bordeaux (.Urbes 1; 
15; 36; 134, 142), terwijl opes, opulens, opulentia vijf van de zes 
keren ЬЦ de eers te negen steden staan en potens drie van de vier. 

Over de verschillen tussen de twee onderscheiden groepen gedich
ten гЦп twee dingen op te merken: de dichter i s veel nadrukkelijker 
zelf aanwezig in de tweede groep en, natuurlijk, in het s lotgedicht; 
er is niet a l te veel aandacht besteed aan het vermijden van h e r 
halingen binnen de tweede groep en tussen het gedicht op Bordeaux 
aan de ene en de tweede groep aan de andere kant. Beide zaken 
kunnen wijzen' op haas t (meerdere gedichten in een ruk geschreven) 
maar eventueel ook op ver uiteenliggende perioden van schrijven. In 
beide gevallen kan de kloof tussen de eers te negen steden en 
Bordeaux een rol spelen: Ausonius heeft dan ofwel in enkele dagen 
tljds enige overbruggingsgedichten gecomponeerd ofwel een groepje 
in portefeuille gehouden epigrammen ingevoegd. Uitdrukkingen a l s 
post bas memorabere (81 , Sevilla), Nunc et ... memoremus (86, 
Athene), Nee tu, Martie Narbo, silebere (107), en in mindere mate 
Quis Catinam sileat? (92) en Non umquam ... reticebo Tolosam (98) 
pleiten voor de eers te mogelijkheid. Een tweede aanwijzing daarvoor 
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vormen de overeenkomsten tussen het gedicht op Bordeaux en de 
gedichten van de tweede groep. 

Hier volgt een complete vertaling van zes gedichten van de cyclus 
en een vertaling van een groot deel van het gedicht op Bordeaux en 
van een klein stukje van twee andere, met enkele opmerkingen over 
de afzonderlijke gedichten. Ausonius' gedichten wemelen van de 
citaten: alleen al de hier vertaalde stukken bevatten minstens 15 
Vergiliuscitaten (zie de lijsten in de editie van Peiper, cxxi-cxxii 
en 466-469) . 

Rome 
Het rangnummer, twee korte citaten (Vergilius, Aen. 2, 241 en 
Ovidius, Ars 3, 113) en de opvallende eenregeligheid volstaan voor 
de lof van Rome: 

Prima urbes inter , divum domus, aurea ROMA. 
(Ausonius, Urbes 1; RA 240; BURA 12.8) 
Eerste onder de steden, huis der goden, gouden Rome. 

Constantinopel en Carthago, 11-13 
Uit Ausonius' woorden blijkt dat Constantinopel toch eigenlijk, hoe
wel pas sinds kort , op de tweede p l aa t s moet s taan, dus Carthago 
op de derde, zeer tegen zijn zin (2 -5 ) . Carthago is ju is t hierom in 
één gedicht aan Constantinopel gekoppeld: ee rs t verslagen door 
Rome zelf, nu door het nieuwe Rome. Onderlinge concurrentie i s ook 
in het volgende epigram het thema. De tegenstell ing vroeger-nu 
wordt op beide steden toegepast, ook met betrekking to t de namen; 
de naam Byrsa lezen we bij Vergilius (.Aen. 1, 367) en I s idorus 
(.Etym. 15, 1, 30), Lygos bij Plinius ( Ш 4, 18, 46). De naam van 
de s t i c h t e r s s t a a t voor de steden: El issa (Dido) wordt gedwongen 
te wijken voor Constantijn (8). Het divum uit regel 12 i s een mooie 
echo van divum in het Rome-gedicht. 

I t e pares, tandem memores, quod numine divum 
angustas mutas t i s opes et nomina: tu cum 
Byzantina Lygos, tu Punica Byrsa fuisti . 
(Ausonius, Urbes 12-14) 
Ga gelijk op, jull ie, en bedenk eindelijk d a t alleen een beschikking 
der goden jullie geringe rijkdom heeft veranderd 
en ook jullie namen: van jou, s inds je het Byzantijnse Lygos, 
van jou, s inds je het Punische Byrsa heet te . 

Antiochië en Alexandrie 
Ausonius bespreekt weer vooral de concurrentie tussen de twee 
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steden, en niet in positieve zin; hij verwijst ook expliciet naar het 
voorafgaande stedenpaar ( e t Лаз; Et vos: 17; 23). Zijn afkeuring 
blijkt uit uitdrukkingen a l s : furor ambitionis, certamen vitiorum, 
túrbida, male sana, amentis populi (17-19) . Beide steden worden 
aangespoord hun Macedonische afkomst in ere te houden (23-27) . 
Phoebeae lauri domus bij Antiochië ('huis van de Phoebeïsche l a u 
r ier ' : 15) is een echo van divum domus in het Rome-gedicht. Ge
prezen worden de steden eigenlijk nauwelijks, want op hun ligging 
pochen zij zelf ( 2 0 - 2 3 : superbii) . Het is alsof deze steden, evenals 
Carthago, Ausonius vreemd zijn gebleven. 

Trier 
In Tr ier is Ausonius thuis : hij heeft er zelf gewoond in de jaren 
tacht ig van de vierde eeuw (Peiper cvii i-cxi) . Dit i s dan ook een 
heel ander gedicht dan de voorafgaande: di t is een t radi t ionele 
lofprijzing van een s t ad . Dat Gallië 'al lang' ernaar snakt aan bod 
te komen idudum: 28), wijst op ongeduld, maar het meest misschien 
van de dichter zelf: eindelijk op bekend te r re in . In 31 kan men een 
fraai verhulde annominatio lezen: Treveri - imperii vires, gevolgd 
door dr ie dingen, dezelfde a l s die Cicero in Verr. 2, 2, 2, 5 over 
Sicilië schrijft: máximos exercitus nostros vestivit, aluit, armavit. 
De naam van de r ivier Mosella is hier mannelijk, terwijl Afosa en 
Mosella meestal vrouwelijk zijn in het Latijn: largus ... Mosella 
(33). 

Armipotens dudum celebrar i Gallia ges t i t 
TREVERICAEque urb is solium, quae próxima Rheno 
pacis ut in mediae gremio secura quiescit, 
imperii vires quod a l i t , quod vesti t et a rmât . 
Lata per extentum procurrunt moenia collem; 
l a rgus tranquil lo praelabi tur amne Mosella, 
longinqua omnigenae vectans conmercia t e r r ae . 
(Ausonius, Urbes 28-34) 
Al lang snakt Gallië, door wapens machtig, ernaar 
gevierd te worden, en speciaal haar zetel , de s tad Trier , 
die - vlak bij de Rijn - toch zorgeloos rus t ig l igt , 
a l s het ware midden in de schoot der vrede. Want zij voedt 
de stri jdkrachten van het rijk, kleedt hen, wapent hen. 
De brede stadsmuren lopen over een ui tges t rekte heuvel; 
de milde Moezel glijdt met rust ige s troom er voorlangs, 
koopwaar van verre vervoerend, uit a l le r le i landen. 

Milaan 
Milaan heeft zoveel indruk op Ausonius gemaakt dat de loffelijke 
zaken het gedicht bijna uit zijn voegen doen bars ten. De thermen 
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van Hercules waren gebouwd onder Maximianus, die in Milaan heeft 
geresideerd (vergeiyk 40: Palatinaeque arces). Het thea te r was 
misschien overdekt. Het ontbreken van een annominatio met het 
woord médius val t op, in het l icht van toekomstige lof op Milaan. 

Et MEDIOLANI mira omnia, copia rerum, 
innumerae cultaeque domus, facunda virorum 
ingenia et mores laeti ; tum duplice muro 
amplificata loci species populique voluptas 
circus et inclusi moles cuneata thea t r i ; 
templa Palatinaeque arces opulensque moneta 
et regio Herculei Celebris sub honore lavacri; 
cunctaque marmoreis ornata per i s ty le s ignis 
moeniaque in vall i formam circumdata limbo: 
omnia quae magnis operum velut aemula formis 
excellunt: nec iuncta premit vicinia Romae. 
(Ausonius, Urbes 35-45) 
Ook in Milaan i s a l les bewonderenswaardig: de overvloed, 
de ontelbare en fraaie huizen, de welbespraakte aard der mannen 
en de vrolijke leefwijze; verder het grondgebied van de s tad , 
verruimd door een dubbele muur, en het volksvermaak: 
het circus, het massieve, in vakken verdeelde, ingesloten thea ter ; 
de tempels en palatijnse burchten en de rijke munt 
en de wijk die beroemd is onder de erenaam van Herculesbad; 
en al die pleinen met zuilengangen, versierd 
met marmeren beelden, en de stadsmuren, omgeven 
door een fraaie gordel in de vorm van een wal: 
al die dingen blinken, a l s in wedijver, uit door de grootse opzet 
van de bouwwerken: Rome is ver weg, dus van haar nabijheid 
valt geen concurrentie te duchten. 

Capua 
Het thema van di t gedicht is het exemplum van de neergang van 
Capua: eens een tweede Rome, nu met moeite op de ach t s t e p l aa t s 
(.Urbes 61-63) . Het i s Capua's eigen schuld: het wis t van geen 
maathouden (49). Dat het zich in de tweede Punische oorlog ook 
nog met Carthago geassocieerd heeft, maakt de zaak nog erger 
(vergelijk Livius, 23, 2). Het gedrag van de s tad in die oorlog, die 
in Ausonius' tijd a l zes eeuwen geleden was, i l l u s t r ee r t haar 
spreekwoordelijk geworden hoogmoed, weeldezucht en arrogant ie ; zie 
voor die spreekwoordelijkheid bijvoorbeeld Cicero, Leg. Agr. 2, 33, 
91 en 2, 35, 95; Erasmus, Adagia 4, 7, 15 (de editie van 1533). 

De toon van Ausonius tegenover Capua is vergelijkbaar met de 
toon die hij tegen Carthago, Antiochië en Alexandrie aans laa t : het 
i s meer een gedicht over Capua a l s exemplum dan een lof van 
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Capua. Er zijn ook veel overeenkomsten in gedachten en woorden, 
vooral in die van afkeuring, tussen de gedichten: Capua is vrucht 
baar , net a l s Alexandrie (.Urbes 46; 21); het i s rijk, net a l s 
Carthago (Urbes 47, 61 ; 21); de fortuin is ook voor Carthago ver 
anderlijk (Urbes 48; 5-6) ; Capua, Antiochië en Alexandrie zUn al le 
dr ie hoogmoedig (Urbes 48-49 , 59-60; 21-22) ; Capua heeft zich 
moeten onderwerpen aan Rome, Carthago is nu gedwongen ook te 
wijken voor het nieuwe Rome, Constantinopel (Urbes 49; 8); Capua 
was de concurrent van Rome en van het Romeinse rijk (.aemula: 
Urbes 50, 52-53) , Antiochië s taa t a l s s t ad tegenover het Perzische 
гЦк (aemula Persis: Urbes 22); Capua, Antiochië en Alexandrie zijn 
ambitieus (Urbes 51 -53 ; 17) en uitzinnig (Urbes 57; 19); Capua en 
Carthago zijn door hun gemeenschappelijke fouten ten onder gegaan, 
Antiochië en Alexandrie concurreren zelfs met elkaar in fouten 
(Urbes 58; 18); een gemeenschappelijke slechte eigenschap van Capua 
en Carthago is , nogmaals, hooghartigheid (Urbes 4; 59); Capua was 
eens een tweede Rome, Carthago, to t voor kort tweede op de r a n g -
HJst, moet nu wijken voor het tweede Rome3 1 , dus voor Constant i 
nopel (Urbes 61 ; 6-8); Carthago kon vroeger maar nauwelijks 
dulden dat Rome nummer een was, Capua kan nu nauwelijks nog de 
ach t s t e p laa t s bezet houden (Urbes 10; 62). 

Capua's l and- en tuinbouw гЦп natuurlijk altijd een bron van rijke 
inkomsten gebleven, maar het nobiJj's-ziJn l ig t hier toch meer in de 
beroemde geschiedenis van de tweede Punische oorlog en in de 
spreekwoordelijke hoogmoed dan in de roem van de vierde-eeuwse 
s t a d . Toch wordt Ausonius' epigram meer dan eens geciteerd of 
genoemd a l s aanwijzing voor Capua's voorspoed in de vierde eeuw 
(Duncan-Jones 1982, 275; Woloch 1983, 136). 

Aquileia 
Dankzij de overwinning van Theodosius in augustus 388 AD op 
Maximus, was Aquileia in de tijd van het schrijven van de cyclus 
een beroemde s t a d . Ausonius prijst haar gelukkig dat ze een blijde 
getuige is geweest van die grote triomf, die tegelijk een verdiende 
s t r a f vormde voor de moordenaar van Grat ianus, een vriend van de 
dichter . Daarom is het aardig dat hij voor 'I tal isch' het woord 
Ausonio gebruikt: 'Jij hebt met het Ausonische leger die rover uit 
Richborough ges t ra f t ' (Punisti Ausonio Rutupinum Marte latronem: 
Urbes 72). Afgezien daarvan komt de s t a d lof toe vanwege haar 
ligging, muren en haven. 

Ar les 
Arles i s in dubbel opzicht 'dubbel': het heeft een alternatieve 
naam, Arélate, en het l ig t op beide oevers van de Rhône. 3 2 Auso
nius gebruikt duplex ook voor de muur van Milaan; in Urbes 92 en 
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104 komt het woord quadruplex voor. Het gedicht heeft veel weg 
van dat op Tr ier : de aanschouwelijke aspecten van het uiterlijk, de 
handelsfunctie van de rivier (Urbes 34; 79; vergelijk 124-127 over 
Narbonne) en het woord gremium (Urbes 30; 80; vergelijk 106). 
Narbonne wordt a l s buur genoemd vanwege de associat ie Ares -
Mars: iAreias - Narbo Martius. Arles i s het Rome van klein-Gallië 
(Gallula Rome>: het diminutief Gallulus i s een uitvindsel van Auso-
nius; misschien a l s kooswoordje bedoeld, misschien a l s qualificatie 
van Roma: het kleine Rome van Gall ië . De regels 1-6 van di t 
gedicht zijn door Joost van den Vondel in het Nederlands ver taald 
(Volledige Dichtwerken 985).33 Vondel maakt Arles nog in een 
derde opzicht dubbel, door het de naam 'Aureel' t e geven: hierdoor 
schept hy een annominatio van de Via Aureliana, die bij Arles 
eindigde. Zo l ig t de s tad aan een beroemde s t r aa tweg en aan een 
beroemde waterweg. 

Pande, duplex ARÉLATE, tuos blanda hospita por tus , 
Gallula Roma Arelas , quam Narbo Mart ius et quam 
accolit Alpinis opulenta Vienna colonis, 
praecipit is Rhodani sic intercisa fluentis, 
ut mediam facias navali ponte pia team, 
per quem Romani commercia suscipis o rb i s 
nec cohibes, populosque alios et moenia d i t a s , 
Gallia quis f rui tur gremioque Aquitania l a to . 
(Ausonius, Urbes 73-80) 
Zet open, dubbel Arélate, je havens, lieflijke gastvrouw, Arles , 
Rome van klein-Gallië, dicht bij wie Narbonne, s tad van Mars, 
l igt en ook Vienne, ryk door zyn Alpijnse boeren, 
jy, zo doorsneden door de stromen van de snelle Rhône 
dat je van een brug van schepen je hoofds t raa t maakt, 
de Rhône waarover jij de handelswaren van de Romeinse wereld 
ontvangt en weer verder s tuur t ; zo maak je de andere volkeren 
en steden rijk die Gallië 's genot zyn 
en die Aquitanië in haar grote schoot koes ter t . 

Sevilla 
Ausonius is nooit in Spanje geweest, zo blijkt uit een brief van 
Paulinus uit de zomer van 393 AD aan Ausonius: Paulinus noemt 
hem daar "Hispani nescius o rb i s" (Paulin. Epist. 10, 227). HIJ 
verwijt Ausonius da t deze in eerdere brieven Spaanse s tadjes a l s 
Calagorr is (Calagurr is , nu Calahorra), Birbi l is (Bilbil is, nu Bam
bola) en Hilerda (Lérida) a ls puinhopen beschouwt (Paulin. Epist. 
10, 221-225; zie Auson. Epist. 29, 56-59) , en helemaal niets zegt 
over Caesarea Augusta (Saragossa) , Barcinus (Barcelona, waar Pau
linus indertijd woonde), en over Tarragona: et capite insigni 
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despectans Tarraco pontum (Paulin. Epist. 10, 232). Precies deze 
dr ie steden noemt Ausonius dan in zijn antwoord (Auson. Epist. 27, 
87-89) , waar hy ook de vurig verhoopte re i s van Paulinus naar 
Bordeaux beschryft (.Epist. 27, 119-131). In het zwygen van beiden 
over Ausonius' epigram op Sevilla l igt een kleine aanwijzing dat d i t 
toen nog niet geschreven was: rond 389 was Paulinus nog in Bor
deaux geweest, en Ausonius stuurde hem zelfs zyn gedichten op 
(Peiper cxiii-cxiv). Dat zou betekenen dat hij zyn cyclus, a l thans 
minstens één gedicht ervan, pas na de zomer van 393 AD geschre
ven heeft: dus op het einde van zijn leven. De s tad Braga in 
Por tugal l ig t overigens zelf niet echt aan zee, in tegenstell ing to t 
wat de s lo t regel van het gedicht doet vermoeden. 

Cara mihi post has memorabere, nomen Hiberum, 
HISPALIS, aequoreus quam praeter labi tur amnis, 
submit t i t cui t o t a suos Hispania fasces. 
Gorduba non, non arce potens t ibi Tarraco ce r ta t 
quaeque sinu pelagi iactat se Bracare dives. 
(Ausonius, Urbes 80-85) 
Dierbaar aan mij, zul jij na deze vermeld worden, Iberische roem, 
Sevilla, waar langs een rivier s troomt a l s een zee, 
en waaraan heel Spanje zijn magistraten onderwerpt. 
Noch Cordoba noch Tarragona, machtig door zijn ci tadel , betwist 
jou die positie, noch het rijke Braga, fier op zijn baai aan zee. 

Athene 
Vier dingen volstaan voor de lof van Athene: de t radi t ionele a u t o -
chthonie, de mythologische strijd van Pa l l as Athene en Poseidoon 
(Consus) om de patronage van de s tad , de olyf (paciferae olivae: 
Vergilius, Aen. 8, 116) en de welsprekendheid. De woorden van lof 
voor deze welsprekendheid lijken uit Cicero Brut. 13, 49-51 afkom
s t i g . De a r x van een s tad is ook genoemd by Milaan en Tarragona 
(Urbes 40; 84). Er klopt ie ts niet met het metrum in de s lo t regel : 
de l aa t s t e le t te rgreep van versa zou kort moeten zyn voor een 
begrijpelijke zin, maar de eers te van Graia i s lang (diastole van de 
l a a t s t e l e t t e rg reep van versa). 

Nunc e t t e r r igen is pa t r ibus memoremus ATHENAS, 
Pal lados et Consi quondam certaminis arcem, 
paciferae primum cui contigit a rbor olivae, 
Att ica facundae cuius mera gloria linguae, 
unde per loniae populos et nomen Achaeum 
versa Graia manus centum se effudit in urbes. 
(Ausonius, Urbes 86-91) 
Laten wij nu ook van Athene vertellen, met zijn voorvaderen 
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die uit de aarde geboren zijn: die burcht die eens strijdpunt was 
van Pal las en Consus: zij was de eers te die de boom 
van de vredebrengende olijf kreeg, zij bezit 
de echte Att ische roem der welsprekendheid, vandaaruit 
i s de Griekse groep vertrokken die zich over de volkeren 
van Ionie en over al wat Achaïsch heet, heeft verspreid in 
honderd steden. 

Сяіяпія en Syracuse 
De eerste regel i s een voorbeeld van ongeïnspireerde poëzie: 'Wie 
zou kunnen zwijgen van Catania? Wie van het viervoudige Syracuse? ' 
iQuis Catinam sileat? quis quadruplices Syracusas?>. Het verhaal 
over de twee b roe r s uit Catania, waaraan de tweede regel i s 
gewijd, was bij de Romeinse schrijvers beroemd (verwijzingen in de 
tekstuitgave van Peiper, 468). De vier regels over Syracuse gaan 
over de bron en de rivier. 

Toulouse 
Hier is Ausonius in zijn jeugd schoolgegaan (daarom is het aard ig 
dat hij de muren vermeldt met behulp van een Ovidiuscitaat, uit 
het verhaal van Pyramus en Thisbe: coctilibus mvris). HU weet 
zelfs dat Toulouse onlangs vier nieuwe wijken heeft gekregen: e r 
wonen daar echter zoveel mensen, da t men van die uitbreiding nie ts 
merkt. Elders gebruikt Ausonius bij deze s tad daarom het adjectief 
quinquiplex: ze is nu vijfvoudig (Auson. Epist. 27, 83). Behalve 
deze twee onderwerpen snijdt Ausonius alleen de ligging van de 
s tad aan: aan de Garonne, bij de Pyreneeën en Cevennen. Ook d i t 
epigram is door Vondel vertaald ( Volledige Dichtwerken 985). 

Narbonne, 12-17. 
Het eers te deel van het gedicht gaat over de groot te van de 
Romeinse provincie Gallia Narbonensis; daarom i s het een lang 
gedicht geworden. Vondel heeft d i t gedeelte, vers 1-11, ver taa ld 
( Volledige Dichtwerken 985); hij neemt de dichterlijke vrijheid de 
eers te regel te vertalen a ls : 'GIJ zul t da t s t r l jdbre en t r o t s Nar 
bonne niet vergeten' (A/ec tu, Martie Narbo, silebere: Urbes 107). 
De drie Capitoolbouwers in het geciteerde gedeelte zijn Tarquinius 
(Priscus of Superbus), Q. Lutatius Catulus en keizer Domitianus; de 
verbinding met Rome wordt vers te rk t door het Vergil iuscitaat 
tantae molis erat (Дел. 1, 33). Vier s l o t r e g e l s gaan over Narbonne 
a l s havenstad: overal t e r wereld wordt er voor Narbonne gevaren. 

Quid memorem portusque tuos montesque lacusque? 
Quid populos vario discrimine ves t ís et o r i s ? 
Quodque t ibi Parió quondam de marmore templum 
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tantae molis e ra t , quantam non sperneret olim 
Tarquinius Gatulusque iterum, postremus et i l le, 
aurea qui s t a t u i i Capitoli culmina, Caesar? 
(Ausonius, Urbes 118-123) 
Waarom zou ik vermelden jouw havens, bergen en meren? Waarom 
je volkeren met a l ler le i onderscheid van kleding en tongval? 
Waarom de tempel die jij eens had, van Parisch marmer 
en zo groot da t vroeger Tarquinius en l a t e r ook Catulus 
hem niet versmaad zouden hebben, evenmin a l s die Caesar die 
tens lo t te de gouden tempeldaken van het Capitool heeft gebouwd? 

Bordeaux, 1-20; 3 6 - 4 1 . 
Het s lotgedicht bes taa t uit vijf delen. In een proloog met een 
apostrophe to t zijn geboortestad verontschuldigt de dichter zich 
voor het feit da t hU het zozeer lofwaardige Bordeaux pas nu prijst 
(Urbes 128-134) . De eigenlijke lof van de s tad , in deel twee, heeft 
betrekking op het klimaat, de natuurlijke gesteldheid van de omge
ving en het uiterlijk van de stad zelf (Urbes 135-147); pas daar 
valt ook de naam van de s tad , terwijl de naam in al le overige ge 
dichten ofwel in de eers te regel of in regel twee s t aa t . Het derde 
deel i s een excurs over de grote fontein van de s tad (Urbes 148-
156), gesteld in de vorm van een praeteritio: Quid memorem ... 
fontein ... ?. Deel vier i s een lofrijke groet to t de bron die het 
water levert voor de fontein (Urbes 157-162); deze groet kan ook 
voor een zelfstandig epigram doorgaan. De epiloog tens lo t te , over 
Rome en Bordeaux, vormt de afsluiting van de gehele cyclus (Urbes 
163-168). Samen met deze epiloog van zes regels vormt de begroe
ting van de bron een passage van 13 versregels ; de zeven gedichten 
op de eers te negen steden plus het gedicht op Bordeaux tellen 
samen precies 113 rege ls . Misschien was een cyclus van 100 verzen 
dus Ausonius' oorspronkelijke opzet. 

In het gedicht komt vijf keer een apostrophe voor: t o t Bordeaux 
(128-130) , to t de lezer of de vreemdeling (142, 147), to t Xerxes 
(rex Mede: 153), to t Cyrus (156; misschien zijn deze twee koningen 
door Ausonius to t één persoon samengebald) en to t de bron (157). 
Van de vele ci taten wijs ik s lechts op vers 130 (moribus ingeniis-
que hominum; vergelijk het gedicht op Milaan, Urbes 36-37) ; op 
133-134 (Sta t ius , Silvae 3, 5, 81-82) ; op Roma inclita in 164 en 
op de idee van de twee vaderlanden in vers 166 (Cicero, Leg. 2, 5; 
vergelijk Orosius 5, 2, 1 en 7, 36, 1 uit 420 AD; zie Paschoud 
1967, 30-32) . Joos t van den Vondel heeft de eers te zes regels van 
dit gedicht in het Nederlands vertaald ( Volledige Dichtwerken 
985), en eveneens de begroeting van de bron; deze l aa t s t e vertal ing 
wordt verderop geciteerd. 
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Impia iamdudum condemno silent ia, quod te , 
o patr ia , insignem Baccho fluviisque virisque, 
moribus ingeniisque hominum procerumque senatu, 
non inter primas memorem, quasi conscius urbis 
exiguae inméritas dubitem contingere laudes. 
Non pudor hinc nobis; пес enim mihi b a r b a r a Rheni 
ora пес arctoo domus est glacial is in Haemo: 
BURDIGALA es t natale solum; dement ia caeli 
mitis ubi et riguae larga indulgentie t e r r a e , 
ver longum brumaeque novo cum sole tepentes 
aestifluique amnes, quorum iuga vitea subter 
fervent aequoreos imitata fluente meatus. 
Quadrua murorum species, sic t u r r i b u s a l t i s 
ardua, ut aer ias intrent fastigia nubes. 
Distinctes interne vias mirere, domorum 
dispositum et l a t a s nomen servare p lateas, 
tum respondentes directa in compita por tas ; 
per mediumque urbis fontani fluminis alveum, 
quem pater Oceanus refluo cum impleverit aestu, 
adlabi totum spectabis classibus aequor. 
(Ausonius, Urbes 128-147) 

Hic labor extremus celebres collegerit urbes. 
Utque caput numeri ROMA inclita, sic capite i s to 
BURDIGALA ancipiti confirmet vertice sedem. 
Haec pat r ia e s t : p a t r i a s sed Roma supervenit omnes. 
Diligo Burdigalam, Romam colo; civis in hac sum, 
consul in ambabus; cunae hic, ibi sel la curulis . 
(Ausonius, Urbes 163-168; RA 240) 
Al lang veroordeel ik mUn zwflgen a l s liefdeloos, omdat ik jou, 
o vaderstad, bekend door wi)n, rivieren en mannen, door leefwijze 
en talent van je mensen en door een senaat van aanzienlijken, niet 
bij de eers te noem, alsof ik, me bewust van de kleinheid van de 
s tad, het bezwaar heb dat jou dan onverdiende lof toevalt . 
Daarvoor ben ik niet bang; want niet i s mijn thui s de barbaarse 
oever van de RUn, noch is het IJzig, in het noordelijk Haemus-
gebergte: Bordeaux is mijn geboortegrond; waar een vriendelijke 
mildheid van klimaat is en overvloedige goedgunstigheid van 
besproeid land, een lange lente (de winter wordt zacht met de 
nieuwe zon) en rivieren met eb en vloed; aan de voet van de 
wijngaarden bruisen de rivierstromen zoals het tU der zee. 
Een vierkant vormen de muren, zodanig s te i l met hoge torens dat 
de toppen tot in de wolken hoog in de lucht reiken. Binnen de 
muren kun je je verbazen over het s t ra tenpatroon, de ligging van 
de huizen, over het feit dat de brede s t r a t e n die naam met ere 
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dragen, en ook over de poorten die via kruispunten recht met 
e lkaar zijn verbonden; midden door de s t ad s troomt een uit een 
bron ontsprongen rivier: daar zul je, wanneer vader Oceanus hem 
met terugstromende vloed vult, de hele zee met schepen en al op 
je af zien komen. 

Met di t l aa t s t e gedicht moet de verzameling beroemde steden 
compleet zijn. En zoals het roemrijke Rome hoofd van de reeks 
was, zo moge Bordeaux stevig zUn p laa t s hebben aan deze 'kop' 
op de tweetoppige berg. Dit hier is mijn vaderstad: maar boven 
al le vadersteden komt Rome. 
Van Bordeaux houd ik, ik dien Rome; burger ben ik hier, 
consul in beide; mijn wieg stond hier, daar mijn ambtszetel . 

Zoals gezegd, Vondel heeft de groet t o t de bron vertaald; onder 
de merkwaardige t i t e l Op de waterwei te Nismes, genoemd Diana is 
zijn poging te vinden in Volledige dichtwerken: een vergissing, 
waarschijnlijk van de drukker, analoog aan die van de copiist die 
boven Ausonius' gedicht op Sevilla ook 'Corduba' heeft geschreven 
op grond van Corduba non ... tibi ... certat (Urbes 84). Vondel ve r 
t a a l t a l s volgt: 

O stroomgod van de s tad , gezond door 's wa te r s aard, 
Springader van den Geit, den goden lief en waard, 
In ongelijke spraak, d' A poon met zijn geklater, 
Noch Nemausus i s niet doorluchtiger van water , 
Ook vloeit Tima vus niet zo helder naar de zee. 
(Vondel, Volledige Dichtwerken 985) 

Behalve de t i t e l zijn ook enkele stukken vertal ing merkwaardig. Ter 
vergelijking Ausonius' woorden: 

Salve, urb is genius, medico potabil is haustu, 
Divona Geltarum lingua, fons addite divis . 
Non Aponus potu, vi t rea non luce Nemausus 
purior, aequoreo non plenior amne Timavus. 
(Ausonius, Urbes 159-162) 

Vondel koppelt dus Divona aan lingua, waarbij hl) Divona blijkbaar 
leest a l s diversa, een woord dat metrisch hier niet past; bovendien 
verbindt hij Celtarum met fons. Ten s l o t t e t rek t hij purior bU 
Timavus. 

Een cyclus met de t i t e l 'Ranglijst van Bekende Steden' vergelijkt 
natuurlijk minstens a l door de rangorde deze steden met elkaar, en 
zegt van a l le zeventien in elk geval dat ze bekend zijn. Toch is het 
niet helemaal correct om al deze gedichten lofdichten op steden te 
noemen: over Carthago, Antiochië, Alexandrie en Capua wordt nau-
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welljks ie ts lofwaardigs gezegd (ze zijn hier eerder berucht dan 
beroemd), en over Constantinopel, Athene en Syracuse niet veel. 
Van echt prijzen is s lechts sprake in de gedichten op Rome, Tr ier , 
Milaan, Arles , Toulouse, Narbonne en Bordeaux (precies die steden 
die de dichter het best bekend zijn, dus die in zijn wereld liggen), 
en in ie ts mindere mate bU Aquileia en Sevilla. Classen merkt over 
Ausonius' Urbes op: "Wie der Dichter Roms Sonderstellung mit 
wenigen Worten skizzier t , so beschränkt er sich auch darauf, vor 
allem die Macht, den Einfluß und den Reichtum mehrerer anderer 
Städte zu betonen, während er für einige S täd te wenigstens auf die 
Auswahl t radi t ionel ler Elemente des S tad t lobes (Lage, Geschichte, 
auch Bauten und Bewohner) zurückgreift; ein wenig anschaulicher 
wird das Bild höchstens von Mailand und Bordeaux; doch werden 
auch hier die Aktivitäten der Bürger nicht erwähnt, und die 
Schlußverse unterstreichen noch einmal die besondere Rolle 
Roms ..." (Classen 1986, 27). De beperking die Classen aanbrengt , 
i s ondanks de veelomvattendheid van termen a l s macht, invloed en 
rijkdom te nauw om Ausonius helemaal recht te doen. Behalve 
Milaan en Bordeaux worden ook Tr ier , Arles , Toulouse en Narbonne 
'ein wenig anschaulicher' geschilderd dan de overige steden. 

Bekijken we de topen, themata, motieven en formele aspecten van 
de veertien gedichten, dan kunnen we het volgende signaleren. De 
ligging van een s tad of haar te r r i to r ium is in negen gedichten aan 
de orde; s teeds is de ligging aan zee of aan een rivier een van de 
onderdelen hiervan; dr ie keer geeft Ausonius nadere informatie over 
de geografische ligging van s t ad of s treek in het Romeinse rijk. 
Wat de topos van de natuurlijke gesteldheid betref t : in twaalf 
epigrammen komt elf keer een kenmerk van het ter re in voor 
(vruchtbaarheid in het algemeen drie keer, f lora drie keer, haven 
of akropolis zeven keer) en zeven keer een van de s tad zelf (vijf 
keer de stadsmuren, verder de vorm, de s t r a t en en gebouwen). 

Het onderdeel 'oorsprong' gaat bij zes steden over de s t i ch t e r s , 
bij drie over hun al ternatieve naam. Er zijn drie gedichten waarin 
niets d i rec ts over het verleden van de s tad s t a a t , namelijk die op 
Rome, Sevilla en Bordeaux, terwijl ЬЦ Toulouse alleen een vierde-
eeuwse uitbreiding to t de his tor ie gerekend kan worden. 
Andersoortige veranderingen worden aangest ipt bij Constantinopel, 
Carthago en Capua (de fortuin) en bij Aquileia. Mythologische 
motieven r o e r t de auteur aan ЬЦ Carthago en Athene, legendarische 
verhalen bij Antiochië en bij Catania in het gedicht op Syracuse. 

Acht epigrammen vertellen ie ts over het intellectuele peil van de 
s tad : bestuur, le t te ren en wetenschappen, handel en scheepvaart. De 
verzen over Rome, Constantinopel, Carthago, Antiochië, Alexandrie, 
Aquileia en Syracuse vertonen di t motief niet. Deugden en daden 
bezingt Ausonius in tien gedichten, ondeugden en wandaden laakt hU 
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van vier steden (gebrek aan matigheid in Carthago, Antiochië, 
Alexandrie en Gapua). De mensen in Milaan en Bordeaux noemt hij 
deugdzaam in de ruimste zin van het woord; specifieker zijn de 
rechtvaardigheid tegenover de goden (beschermgoden en tempels, in 
vijf gedichten), tegenover vreemdelingen (Arles , Toulouse, Narbon-
ne), de liefde van zonen voor ouders (Catania bij Syracuse) en moed 
in tijden van gevaar (Tr ie r en Aquileia). In tien gedichten komen 
algemene loftuitingen voor: heerlijk en geliefd zijn Milaan, Sevilla 
en Bordeaux; andere steden zijn rijk (vijf steden), beroemd (vijf), 
machtig (Constantinopel en Trier ; vroeger Carthago en Capua) of 
gelukkig (Constantinopel en Aquileia). 

Bij de formele aspecten hoort de identificatie van de s t ad . Elke 
s t ad wordt met haar naam genoemd - er i s dus geen sprake van 
raadse l t jes - , en wel in de eerste of tweede regel; de uitzondering 
hierop vormt Bordeaux: pas na de proloog, in de achts te regel, 
val t de naam. Een annominatio komt voor in de epigrammen op 
Tr ie r en Arles . Door de opzet van de cyclus wordt elke s tad ook 
met Rome vergeleken, maar Rome speelt in negen gedichten nog 
apar t een ro l : zeven keer betreft di t het Romeinse rijk, vijf keer 
een expliciete vergelijking met een of meer aspecten van de s tad 
Rome: bJJ Milaan, Capua, Arles , Narbonne en Bordeaux. Indien de 
twee gedichten met een vergelijking a l s thema even buiten beschou
wing blijven, wordt verder nog Sevilla vergeleken met Cordoba, 
Tarragona en Braga, en Capua met Carthago. De l aa t s t e twee wor 
den ook met zichzelf vergeleken (vroeger-nu), net a l s Constantino
pel en Aquileia, waar echter het heden de positieve pool vormt. 
Personificatie van de s tad komt in acht gedichten voor (bij tien 
steden), een apostrophe t o t de s tad in zeven (bij negen steden). 
Tr ier , Capua en Toulouse worden wel gepersonifieerd maar niet 
toegesproken, Sevilla en Bordeaux wel toegesproken maar verder 
niet gepersonifieerd. In het gedicht op Bordeaux figureert een 
apostrophe t o t de lezer of de vreemdeling. Eén versregel over 
Rome is te weinig om er conclusies over apostrophe of personifica
t ie aan te verbinden. Subst i tuutsprekers of dialogen gebruikt 
Ausonius niet; een algemene wijsheid debi teer t hij alleen met 
betrekking to t Carthago en Capua: hoogmoed komt voor de val. 

Ausonius kende, a l s oud- le raar en professor in de welsprekend
heid, natuurlijk niet alleen de Latijnse l i t t e ra tuur maar ook de 
Griekse. Veel epigrammen die ook in de Anthologie Palatina s taan, 
heeft hij in het Latijn vertaald of nagevolgd (Hutton 1935, 20). Er 
i s echter van zijn hand geen imitatie van een stededicht uit die 
bloemlezing overgeleverd. Bij vergelijking van Ausonius' Urbes met 
de stededichten van de Griekse anthologie uit negen eeuwen blijkt 
het volgende. Ausonius prijst geen ruïnes of mythische plaatsen 
maar rond 390 AD bekende, contemporaine steden. Dus nergens 

170 



ROMEINSE LITTERATUUR 

komt het cont ras t tussen huidige woestenij en vroegere drukte voor, 
nergens het beeld van het graf van een s tad . Ook is het con t ras t 
vroeger-nu in geen enkel gedicht het thema. Gevolg hiervan is , dat 
Ausonius' gedichten veel minder op grafschrif ten lijken en da t dus 
de eigenaardigheden van grafschriften in zijn stededichten nagenoeg 
ontbreken: te weten de verhulling van de identi tei t van de s t ad in 
een raadsel , de apostrophe to t de vreemdeling, de s tad a l s s u b s t i 
tuutspreker, algemene wijsheden, vaste formules. Bovendien o n t 
breekt daarom Troje, zodat het mythologische motief veel minder 
prominent i s dan in de epigrammen van de AP. Anderzijds wordt 
door Ausonius meer aandacht geschonken aan de rijkdom van steden: 
die vormt natuurlijk vaak een van de oorzaken van hun bekendheid. 
Deze verschillen vloeien dus voort uit het verschil in thema van 
Ausonius' gedichten en die van de Anthologie Palatina. Verder 
komen motieven uit de topos bekwaamheden bij Ausonius ie t s f r e 
quenter voor dan in de anthologie, en vergelijkingen met Rome 
begrijpelijkerwijs veel frequenter. Voor a l le andere topoi geldt , dat 
hun relatieve frequenties in de epigrammen uit de Palatljnse 
Anthologie en in de veertien gedichten van Ausonius' cyclus géén 
significante verschillen vertonen.3* 

Claud ianus 
Aan het begin van de vijfde eeuw s taan de dichters Claudianus en 
Rutilius Namatianus. ZÍJ geloven in de nieuwe jeugd van Rome, dus 
in een renaissance, in een Rome a l s moeder van alle mensen, in de 
eenheid van het volk dat woont in het rijk: dezelfde themata die de 
christelijke d ich ters van deze tijd aanroeren, zoals we zullen zien. 
De frequentie van één gedachte valt op: Rome was oud, moet v e r 
nieuwd, verjongd of herboren worden, of i s da t reeds. Rond een 
jubileum a l s het 3 6 5 e jaar na de s t icht ing van Rome (of een 
veelvoud daarvan) liggen deze beelden voor de hand: denk aan 
Camillus in Livius 5, 54, 5, aan Augustus met zijn ludi saeculares, 
aan Maxentius die zijn zoontje a lvas t Romulus noemt; datzelfde 
geldt wanneer iemand propaganda wil maken voor revolutionaire 
veranderingen (vergelijk de invoering van een nieuwe Jaar te l l ing) . 
Voor de christenen begint Rome natuurlijk aan een nieuw leven a l s 
christelijk Rome (Schramm 1962, 38-40) . 

Claudianus laat vaak de godin Roma spreken to t de keizer, t o t 
generaals of t o t luppiter, die haar nieuwe jeugd schenkt. Deze 
Roma wordt beschreven a l s een geharnaste Minerva, a l s bruid, a l s 
moeder: 'a blend of the belligerent Amazone and the devoted 
mother', a ldus Christ iansen 1969, 50. De dichter houdt t rouwens 
nogal van personificaties: ook I ta l ia , Britannia, Hispania, de Tiber 
en de Po worden a l s personen voorgesteld. Deze beelden zijn in 
Christiansen 1969, 49-75 geanalyseerd: Rome in hoofdstuk 4, de 
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personificaties van provincies en rivieren in hoofdstuk 5. Het 
optreden van de godin Roma stamt al van Lucanus, uit de eers te 
eeuw; aan het begin van de vijfde eeuw komt zij ook in Prudentius ' 
Contra Symmachum voor, en een navolging uit de zesde eeuw is te 
vinden in de brief van Cassiodorus en andere senatoren aan keizer 
Just inianus, waarin zU Rome zelf een smeekbede om hulp t o t de 
keizer laten r ichten (Cassiodorus, Varias 11, 13). 

Met betrekking t o t de s tad Rome moet Claudianus a l s dichter 
getuigen van zijn onvermogen, wat hem overigens niet belet u i t 
voerig het Romeinse rijk en zUn zegeningen t e schilderen: 

... tantae ... urbi, 
qua nihil in t e r r i s complectitur a l t ius aether, 
cuius nee spatium visus пес corda decorem 
пес laudem vox ulla capit. 
(Claudianus, SUI. 130-133; RA 254; BURA 12.10) 
... deze zo grote s tad, 
het hoogste dat de hemel waar ook t e r wereld omvat, 
de groot te waarvan het gezichtsvermogen te boven gaat, 
de schoonheid onze bevatting en de lof ieders stem. 

Mede vanwege zulk onvermogen keren a l le oude vertrouwde u i tdruk
kingen van lof ook bij hem weer terug: moeder van de wetten, 
g r o o t s t e van de wereld, moeder der mensen, s t a d die even lang zal 
blijven bestaan a l s de h e m e l : 3 5 

Huius pacificis debemus moribus omnes 
quod veluti p a t r i i s regionibus ut i tur hospes; ... 
... quod cuncti una gens sumus. 
(Claudianus, Stil. 154-155; 159; RA 256) 
Aan haar vredelievend gedrag danken wij al len het feit 
dat een vreemdeling elke streek a l s zijn geboortestreek ziet, ... 
... dat wij allen één volk zijn. 

De mogelijkheden die het woord roma biedt, buit Claudianus uit: 
"Le nom même de Rome est si cher au poète qu'il s'amuse â le 
cacher jusqu'à quatre fois, sous forme d'anagramme, dans l'espace 
de deux vers . " (Paschoud 1967, 152). Paschoud ci teert dan een 
orakel, met de l e t t e r s van de anagrammen gedrukt in cursieve 
hoofdle t ters (zetfouten ontsieren helaas het c i taat bij Paschoud): 

¿?umpe CWnes , C l a r i c e , MORAs ; hOc iMpigeR ДппО 
i 4 1 p i b u s i t a l i a e i ? u p t i s p e n e t r a b i s a d u r b e W . 
(Claudianus, Got. 546-547) 
Je moet niet aarzelen, Alarik! Dit j aar nog kun je, 
met weinig moeite, door de Ital iaanse Alpen breken 
en meteen doorstoten naar de stad. 
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Ook in de vertal ing zi t vier keer Roma <of vier keer Romèi 
verborgen. Men dient in de Latijnse teks t natuurlijk speciaal te l e t 
ten op de woorden amor, mora, Maro, ramus, armus, os, ora, 
orare, memorare, nemus en hun verbuigingen casu quo vervoegingen 
en samenstellingen. In zulk licht i s natuurlijk Vergilius, Дел. 4, 
347, hic amor, haec patria est ook zeer 'verdacht' (overigens i s 
rumpe moras van Claudianus een Vergil iuscitaat: Georg. 3, 431 en 
Aen. 4, 569), evenals certA MORi en aurORA MORAnteM in Aen. 4, 
564 en 568. Enig telwerk leert ook, d a t de l e t t e r s van roma wel 
drie keer in de beginregel van de Aeneis z i t ten; indien het t o t de 
spelregels behoort dat de verborgen woorden niet door elkaar heen 
mogen lopen, dan zit roma er toch nog twee keer in (of de combi
natie Maro Roma één keer); in Aen. 1, 1-10 zi t dan in elke 
versregel ten minste één keer roma. De frequentie van de 
combinatie Rome-Troje zou je dan voor een deel op rekening kunnen 
zetten van het feit dat in Troia al dr ie l e t t e r s van Roma z i t ten. 
Zo zit er dr ie keer ex t r a Roma in d i t anonieme zesde-eeuwse g e 
dichtje: 

Desine Troia tiros animo defiere labores: 
Romam capta creas; merito tua postuma régnât . 
(RA 300) 
Houd op. Troje, je lijden zozeer te bewenen: door Je val 
breng je Rome voort; terecht regeer t jouw nakomeling. 

De conclusie IJJkt gewettigd dat wie 'Roma' zoekt, ook 'Roma' kan 
vinden. Niettemin vergroot zo'n vondst, ook al i s die misschien niet 
bedoeld, de lading van de tekst . In de vijfde eeuw was ook de 
volgende palindroom al zeer bekend (hU is overgeleverd door S ido-
nius Apollinaris): 

Roma t ibi subi to motibus ibit amor. 
(Sidonius, Epist. 9, 14, 4; RA 23; 575) 
Rome, jou zal bij woelingen ineens de liefde bereiken. 

Een mogelijke palindromische versie zou luiden: 'Rome! Ga na, 
genegene: ga na gemor!'; of, met een kleine spelfout: 'Rome, ga na: 
genegen ega na gemor!' Meer van dergelijke le t te rspe l le t jes o n t 
dekken vergt een Latljns-Opperlands oog, maar ze zijn er: bijvoor
beeld een gedicht van Luxorius over Romulus en Remus met de bijna 
volmaakt palindromische versregel пето te caedis, murorum si 
decet omen (RA 300). 

Rutilius 
De afscheidshymne aan Rome, regina pulcherrima mundi genoemd en 
genetrix hominum genetrixque deorum, door Rutilius in het begin 
van de vijfde eeuw ingebed in zijn reisgedicht De Reditu Suo ( 1 , 
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47-164) , i s a l vaak geanalyseerd; de hymne bevat, na het vooraf
gaande, geen nieuws, evenmin a l s de lof van Rome in Rut. Nam. 1, 
1-18.36 Maar ook de r e s t van het gedicht is interessant , a l was 
het alleen maar omdat die veel weg heeft van een aaneenschakeling 
van epigrammen op steden en dorpen, bijeengehouden door Rutilius' 
re i s . Na een l aa t s t e blik op Rome geworpen te hebben (Rut. Nam. 
1, 179-204: een passage die s lui t met het woordje amor ) 3 7 r e i s t 
Rutilius per schip langs de kust noordwaar ts , langs s tadjes en 
dorpjes die elk een typerende vermelding krijgen: Alsium en Pyrgi , 
eens kleine s tadjes , nu s lechts grote landhuizen ( 1 , 223-224; deze 
overeenkomst prevaleert boven de feitelijke topografische volgorde); 
Caere, dat vroeger Agylla heette ( 1 , 225-226) ; Castrum, nu half 
geruïneerd ( 1 , 227-236) ; Centumcellae, met zijn haven, hete baden 
en fraaie omgeving ( 1 , 237-276); moerassig Graviscae ( 1 , 281-284; 
het ontbreken van een annomïnatio via het woord gravis is 
opvallend); Cosa, oude ruïnes en onooglijke muren, verlaten wegens 
een fabelachtige r a t t e n - of muizenplaag Cl, 285-290) . Vele van 
deze s tad jes zijn ook in Vergilius' Aeneis met een korte 
karakter is t iek te vinden (Дел. 10, 163-212). 
Dan nadert Rutilius het eiland Elba: 

Occurrit Chalybum memorabilis Uva metal l is, 
qua nihil uberius Norica glaeba tu l i t ; 

non Biturix largo potior s t r i c t u r e camino, 
nee quae Sardonico caespite massa f luit. 

Plus confert populis ferr i fecunda crea t r ix 
quam Tartess iac i g larea fulva Tagi. 

(Rutilius Nam. 1, 351-356) 
Dan doemt Elba op, beroemd door гЦп Ijzermijnen, 
die rijker zijn zelfs dan de mijnen van het Norische land; 
het IJzer is beter dan dat uit de grote Biturigische oven, 
beter dan het metaal dat uit het Sardljnse e r t s vloeit. 
Meer baat de vruchtbare moeder van het IJzer de volkeren 
dan het gouden kiezelzand van de Tartess i sche Taag. 

Na een overnachting in Faleria - die voor de poëet aanleiding is 
t o t een flinke u i tbars t ing van antisemitisme - vaar t Rutilius' schip 
voorbij Populonia, met zijn vervallen kasteel annex vuurtoren (Rut. 
Nam. 1, 401-414) . De dichter verwerkt hier echo's van Vergilius, 
Ovidius en Lucanus (Vergilius, Ecl. 4, 13; Ovidius, Metam. 15, 
234-236; Fas i . 2, 411; Lucanus 9, 965), en bovendien - zoals we 
zullen zien - van Cicero: 

Agnosci nequeunt aevi monumenta pr ior is : 
grandia consumpsit moenia tempus edax. 

Sola manent interceptis vestigia mûris: 
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ruderibus l a t í s tecta sepulta lacent. 
Non Indignemur mortal ia corpora solvi: 

cernimus exemplis oppida posse mori. 
(Rutilius Nam. 1, 409-414) 
Herkennen kun je de overblijfselen van een vroegere periode niet: 
de grootse muren heeft de vraatzuchtige tyd verslonden. 
De muren zijn helemaal weg, s lechts sporen blijven: 
in een ui tges t rekt ruïnenveld liggen de huizen begraven. 
Laten wij niet verontwaardigd zijn da t onze sterfelijke lichamen 
vergaan: we zien aan voorbeelden dat ook steden kunnen sterven. 

In de inleiding to t La Poétique des Ruines en France besteedt 
Roland Mortier enige aandacht aan Rutilius Namatianus. Deze 
inleiding behandelt de voorlopers in de oudheid van de thematiek 
van de ruïne, terwijl de kern van het boek gaat over de Franse 
l i t t e ra tuur van de renaissance to t aan Victor Hugo. Mort iers 
stel l ing is dat de ruïne in de klassieke esthet ika altijd in verband 
s t a a t met voorbije grootheid, en dus een doel buiten zichzelf dient: 
het doel van meditatie over geschiedenis, filosofie en moraal 
(memento mori). Pas aan het eind van de achttiende eeuw krijgt de 
ruïne een autonome waarde: schoonheid en bron van genot. Een a a n 
wijzing voor zulk een autonome waarde i s , dat de schrijver uit gaat 
weiden over auditieve en visuele aspecten van een ruïne. Het 
extreme stadium is hier dat men een ruïne prefereert boven het 
oorspronkelijke gebouw (Mortier 1974, 9-10) . De betovering die van 
ruïnes uitgaat , is volgens Mortier een betrekkelijk recent verschijn
sel, nauwelijks bestaand vóór de achttiende eeuw. Met die betove
ring doelt hij op de emoties die iemand voelt, s taande voor de 
puinhopen van oude monumenten; het pijnlijke besef van het verval 
van beschavingen en van de onomkeerbaarheid daarvan, en nostalgie 
naar een groots verleden. Dergelijke emoties zouden in de oudheid 
nauwelijks te vinden zijn: "L'Antiquité classique n'y a guère é té 
sensible. Nul ne songe a lors â faire un pèlerinage aux ruines, ni 
même â leur consacrer une oeuvre l i t t é ra i r e , fût-ce un bref poème. 
La ruine - curieusement inexistante pour les Grecs - n ' intéresse 
les Latins que comme image matérielle du Destin." (Mortier 1974, 
15). Voor Romeinen is een ruïne de afwezigheid van ie ts , a ldus 
Mortier, niet een concreet ding dat 'objet d 'horreur, d'admiration 
ou de t r i s t e s se ' zou kunnen zijn; het gaat in di t verband noodzake
lijkerwijs ook altijd over Troje en Carthago, dus om plaatsen waar 
niets van over is , waar de dichter s lechts woestenij en verlatenheid 
ontdekt. Dit thema komt pas na Augustus voor, volgens Mortier 
(Mortier 1974, 15-16) . 

Van deze beweringen kloppen er niet veel, zoals uit het vooraf
gaande al wel gebleken zal zijn. Er zijn wél pelgrimstochten naar 
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ruïnes gemaakt; er zijn wél gedichten aan gewijd, ook door Grieken; 
het gaat lang niet altijd over Troje en Carthago; zoiets komt ook 
vóór Augustus voor: zie de Griekse epigrammen uit de Anthologie 
over Korinthe, Mykene en Thebe; zie het epigram op naam van 
Seneca over Athene en Mykene; zie Aetna 574-575 en 590-592, en 
zie Proper t ius 4, 10, 27-30 over Veii. 

Mortier is met Rutilius' ruïnebeschrijvingen nogal ingenomen: "On 
décèle, quelques siècles plus tard , un embryon de curiosité pour les 
ruines chez le poète gallo-romain Rutilius Namatianus." (Mortier 
1974, 17). Vooral deze passage over Populonia is voor hem belang
rijk: "Mais son a t t i tude devant les ruines s'exprime avec plus de 
c la r t é dans la peinture des murailles dévastées de Populonia (près 
de Piombino, en face de l 'île d'Elbe). C'est déjà la méditation sur 
le Temps destructeur et dévorant, le memento mori, auquel le 
Moyen Age et la Renaissance feront s i longuement écho." (Mortier 
1974, 18). "Sans ê t r e à proprement par le r un poète des ruines, 
Rutil ius Namatianus pourra i t bien ê t r e le premier à les avoir 
intégrées de visu dans une oeuvre l i t t é r a i r e , et à les avoir 
ar rachées à la fiction his tor ico-morale centrée sur Troie et sur 
Car thage." (Mortier 1974, 18). 

In dr ie verschillende groepen teksten uit de Romeinse l i t t e ra tuur 
van vóór Rutilius zijn de door Mortier bedoelde emoties die ruïnes 
oproepen, te vinden: in poëzie met het thema vroeger-nu (bijvoor
beeld in enkele epigrammen), in de zogeheten t roos t l i t t e r a tuu r en in 
filosofische geschriften. Mortier heeft deze groepen geschriften 
blijkbaar over het hoofd gezien. Voor het gebruik dat filosofen van 
ruïnes maken leze men Seneca, Epist. 91 (over de brand van Lyon). 
Zijn Dial. 11, 1, 1-4 (Ad Polybium De Consolationè) is een 
voorbeeld van een consolatio. Beroemder en invloedrijker is de brief 
die Servius Sulpicius Rufus in 45 v.Chr. aan Cicero heeft geschre
ven om deze te t roosten nu zijn dochter Tullia i s overleden: een 
verzorgd specimen van een troostbrief, zoals te verwachten van een 
dichter en redenaar. Cicero noemt in zijn antwoord deze brief van 
Sulpicius zelfs een oratio. Vergelijk de opmerking van Plinius over 
het verlies van een vriend, gemaakt in een brief aan Galestri us 
Tiro: je moet wel ie ts nieuws bedenken wil je me t roosten (sed 
nova aliqua, sed magna, quae audierim numquam, legerim numquam: 
Plin. Epist. 1, 12, 13). Aan deze soor t t r oos t heeft ook Sof fel in 
zijn studie Die Regeln Menanders für die Leichenrede aandacht b e 
steed (Soffel 1974, speciaal pag. 139 en 213). De passage uit de 
brief van Sulpicius waar het om gaat, i s deze: 

Quae r e s mihi non mediocrem consolationem a t tu l i t , volo t ib i 
commemorare, si forte eadem res t ibi dolorem minuere possi t . Ex 
Asia rediens cum ab Aegina Megaram versus navigarem, coepi 
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regiones circumcirca prospicere. Post me e ra t Aegina, ante me 
Megara, dex t ra Piraeus, s in is t ra Corinthus, quae oppida quodam 
tempore florentissima fuerunt, nunc p r o s t r a t a e t d i ru ta ante 
oculos iacent. Coepi egomet mecum sic cogitare: 'Hem! nos 
homunculi indignamur, s i quis nostrum inter i i t aut occisus es t , 
quorum vita brevior esse debet, cum uno loco t o t oppidum cada-
vera proiecta iacent? Visne tu te , Servi, cohibere et meminisse 
hominem te esse natum?' 
(Sulplcius, apud Cic. ad Farri. 4, 5, 4) 
Ik wil jou ie t s vertel len wat mij flink heeft ge t roos t : misschien 
kan datzelfde voor jou het verdriet wat verminderen. Toen ik bU 
mijn terugkeer uit Klein-Azië van Aegina r ichting Megara voer, 
heb ik eens gelet op de gebieden die in het rond te zien waren. 
Achter mij lag Aegina, voor тЦ Megara, r e c h t s Piraeus, links 
Korinthe: al lemaal eens zeer florerende steden, maar nu liggen 
ze ver t rapt en verwoest voor je ogen. Toen ging ik bij mezelf 
het volgende denken: 'He, zijn wij, mensjes, nu echt verontwaar
digd a l s iemand van ons gestorven is of gedood is, van ons wier 
leven wel kor ter moet zijn, wanneer er toch op één p laa t s zoveel 
kadavers van steden liggen te ro t t en? Servius, wil jij je wel 
even beheersen en eraan denken dat je a l s mens geboren bent? ' 

Rutilius maakt hier dus gebruik van Cicero's correspondentie, of 
van een voorbeeldenboek van troostbrieven. De conclusie hieruit 
moet zijn, dat dergelijke gevoelens bij ru ïnes al bestonden in de 
eers te eeuw vóór Chr is tus . Het bekende gesprek van Polybios en 
Scipio bij de ondergang van Carthago doet vermoeden, dat ook in 
de tweede eeuw v.Chr. ruïnes zulke emoties konden oproepen en a l s 
memento mori konden fungeren (Polyb. 38, 21-22) . Sulpicius is 
weer nagevolgd door Ambrosius (Epist. 1, 19, 3) en, veel l a te r , 
door Sannozaro (in een gedicht over Cumae: ANLP 305), door Cha
teaubriand en door Byron CChilde Harold's Pelgrimage 4, 44-45) .38 
Sannozaro's gedicht over de ruïnes van Cumae wordt door Mortier 
nu ju is t beschouwd a l s een uiting van "une émotion plus intimement 
liée au s i te , à la poésie des ruines, à la douceur d'une mélancolie 
qui associerai t la f ragi l i té de toute vie humaine au so r t universel 
des choses." (Mortier 1974, 39). 

Via Corsica, vroeger Cyrnos geheten (Rut. Nam. 1, 431-438; 
vergelijk het epigram van Seneca over Corsica), en Capraria, een 
echt smerig eiland (vol monniken, ook nog: 1, 439-452) , gaat de 
tocht naar Villa T r i t u r r i t a , dicht ЬЦ Pisa ( 1 , 527-540). Rutilius 
gaat die s tad een bezoek brengen: 

Alpheae veterem contemplor originis urbem, 
quam cingunt geminis Arnus et Ausur aquis; 

conum pyramidis coeuntia f lumina ducunt: 
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in t r a tu r modico frons patefacta solo; 
sed proprium ret inet communi in gurgi te nomen, 

et pontum solus scilicet Arnus adi t . 
Ante diu quam Troiugenas fortuna penates 

Laurentinorum regibus insereret , 
Elide deductas suscepit Etrur ia Pisas , 

nomine indicio tes t i f icata genus. 
(Rutilius Nam. 1, 565-574) 
Ik bekijk de oude s tad met zijn oorsprong aan de Alpheus, 
omringd door de Arno en de Ausur met hun tweelingstromen; 
waar de rivieren bijeenkomen, vormen ze de top van een pyramide: 
men betreedt s lech ts een smal stukje land 
a l s men vooraan begint. Maar de Arno behoudt zUn eigen naam 
in de gemeenschappelijke bedding en alleen hij bereikt zo de zee. 
Lang voordat het lo t de uit Troje geboren familie 
lieerde met de koningen van de Laurentijnen, 
ontving Etrur ië a l Pisa, afkomstig uit Elis , 
welke afkomst moest blijken uit haar naam. 

Het begin van boek 2 van Rutilius' reisgedicht i s ook bewaard 
gebleven. Daarin prijst hij I ta l ië , gebruik makend van de lof van 
I ta l ië van Vergilius en Plinius s r . ; hij noemt het land zelfs een 
godengeschenk aan Rome (Rut. Nam. 2, 17-40) . Met een lofprijzing 
van het s tadje Luna eindigt het fragment: het heeft de naam van 
de zus van de zon, bezit wit te muren en lelieblanke rotsen (Rut. 
Nam. 2, 63-68) . 

Priscianus 
Keren we nog eenmaal naar Rome terug: een c i taat uit de zesde 
eeuw, uit de Periegesis van de grammaticus Priscianus, een werk 
dat een adaptat ie i s van een reisbeschrijving van Dionysios P e r i -
egetes uit de tweede eeuw n.Chr. Het was in de vierde eeuw al 
eens door Avienus in het Latijn ver taald . 39 Priscianus ver taa l t de 
passage in de zesde eeuw a l s volgt: 

Hos prope sunt omni superantes laude Latini. 
Quorum per t e r r a s decurr i t in aequora Thybr i s 
regius, i r r iguo dir imit qui gurgite Romam, 
Romam, quae genetrix regum dominatur in orbem. 
(Priscianus, Peri. 347-350; RA 302) 
Hier dichtby wonen de Latijnen: zij gaan elke lofprijzing te boven. 
Door hun gebied s t roomt in zee de Tiber, 
de koninklijke, die met zijn besproeiende water Rome doorsnijdt, 
de s tad die a l s moeder der koningen heers t over de wereld. 
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GhristeHJke auteurs 
luvencus, een dichter uit de vierde eeuw, heeft een epos geschreven 
over het leven van Jesus, Evangeliorum libri. Zelfs dat begint met 
Rome, a l s volgt: 

Immortale nihil mundi compage tenetur, 
non orbis, non regna hominum, non aurea Roma. 
(luvencus ргаеЛ Εν. 1-2; Paschoud 1967, 10) 
Onsterfelijk i s er niets in het bouwsel van het heelal: 
niet de aarde, niet de mensenrljken, niet het gouden Rome. 

Uit een hymne van Ambrosius blijkt, waarom christelijke d i c h t e r s 
Rome loven: Rome i s voor de christenen gegrondvest op het bloed 
van Petrus, en door een zo groot verkondiger beroemd; het i s de 
hoofdstad der volkeren en de zetel van de l e r a a r der volkeren 
<Ambr. Hymnus de SS. Petro et Paulo Apostolis 23-24; 31-32; RA 
190-192). Het pr imaat van Rome blijft dus, alleen de redenen ei— 
voor worden nu andere. 

Aan Augustinus wordt een epigram toegeschreven, waarin de 
ondergang van het oude Rome wordt geweten aan zijn luiheid, die 
in tegenstell ing s t a a t t o t zijn vroegere wakkerheid: toen Rome de 
kracht van Carthago brak (RA 276). In zUn prozawerken s t r o o i t hU 
terloops prijzende opmerkingen over steden: zo noemt hy Athene 'de 
moeder en voedster van de гЦе kunsten en van zo vele en zo grote 
filosofen, het beroemdste en edelste wat Griekenland bezit ' (mater 
ac nutrix liberalium doctrinarum, et tot tantorumque philosopho-
rum, qua nihil habet Graecia clarius atque nobilius: Aug. Civ. 18, 
9); Troje noemt hU 'moeder van het Romeinse volk' (Aug. Civ. 1, 
4), Constantinopel een 'dochter van Rome' (Aug. Civ. 5, 25). 

Hieronymus roept t o t Rome: 'Machtige s tad, s tad die heerseres 
der wereld is, s tad geprezen door het woord van de Apostel, denk 
eens aan de betekenis van je eigen naam. 'Roma' is ofwel - in het 
Grieks - het woord voor s terkte, ofwel - in het Hebreeuws - het 
woord voor verhevenheid.' (.Urbs po tens, urbs orbis domina, urbs 
Apostoli voce laudata, interpretare vocabulum tuum. Roma aut foi— 
titudinis nomen est apud Graecos, aut sublimitatis iuxta Hebraeos: 
Hier. ad lov. 2, 38). 

'Stralend' vergelijkt Fulgentius rond 500 AD bij het bezoek van 
Theodorik aan Rome het toenmalige Rome en het hemelse Jeruzalem: 
'0 broeders, hoe schoon kan het hemelse Jeruzalem zijn, a l s het 
aardse Rome a l zo schitterend i s ! ' ( F r a t r e s , quam speciosa potest 
esse Hierusalem coelestis, si sic fulget Roma terrestris: Fulg. 
Episc. Rusp. Vita, BUR A 12.12). Nog geen eeuw l a t e r ziet G r e g o -
r ius de Grote zich gedwongen een grafrede over de s tad Rome uit 
te spreken, in een van zUn preken (Gregor. In Ezech. 2, 6: met het 
ubi sunt?-motief); ook e lders schi lder t hij de gevolgen van de 
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plunderingen van de Longobarden voor de omgeving van de s t a d : 
a l l e s is ontvolkt, verwoest, l igt braak en dient s lechts wilde 
dieren t o t verblijfplaats; het einde van de wereld i s in zicht 
(Gregor. Dial. 3, 38). 

Corippus identificeert in de zesde eeuw zelfs het Romeinse гЦк 
met het christelijke Rome: het belang van Rome is het belang van 
God (i?es Romana dei est: Gorip. In lavdem lustini 3, 333; RA 
304); de keizer is het beeld van de Almachtige op aarde illle est 
omnipotens, hic omnipotentis imago: Corip. In laudem lustini 2, 
428; De Sainte Croix 1981, 399-400). Het gaat hier natuurlijk over 
het nieuwe Rome: Constantinopel en het Oost-Romeinse rijk (Gorip. 
Іл laudem lustini 1, 340-344; 3, 155-156; 4, 101-102; 4, 138-
141; Hammer 1944, 52-53). 

Het christelijke Rome wordt door de christenen beschouwd a l s 
een nieuwe s t a d , a l s opnieuw gest icht. Prudentius gaat zo ver dat 
hU God zelf de s t i c h t e r van Rome noemt: 

0 factor orb i s et poli 
atque auctor horum moenium, 
qui sceptra Romae in vertice 
rerum locast i . ... 
(Prudentius, Per i s t . 2, 415-418; RA 194) 
O schepper van aarde en hemel 
en s t i c h t e r van deze stadsmuren, 
die de skepters van Rome aan de top 
van de wereld hebt geplaats t . ... 

In ztJn Contra Symmachum voert hij echter de godin Roma ten 
tonele (vergelijk Lucanus); zij spreekt t o t en wordt toegesproken 
door de deelnemers aan het debat over de herplaatsing van het 
Victor ia-a l taar in de Curia. Het hele repertoire van Romelof komt 
aan bod, vaak via ci taten uit vroegere d ichter s : de koninklijke s tad, 
de mooie muren, de zeven heuvelen, Rome a l s wetgever, a l s konin
gin, het rijk zonder grenzen, het hoofd van de wereld, de wederge
boorte; Rome wordt trouwe moeder genoemd, haar kinderen vormen 
één volk, maar ook: haar heerschappij i s Gods w i l ; 4 0 kortom: 

Sed tantum dis tan t Romana et barbara , quantum 
quadrupes abiuncta e s t bipedi vel muta loquenti, 
quantum etiam, qui r i t e dei praecepta sequuntur, 
cult ibus a s to l id i s et eorum er ror ibus absunt . 
(Prudentius, C. Symm. 2, 816-819; RA 238) 
Maar tussen Romeins en ba rbaa r s is een verschil , even groot a l s 
da t tussen viervoeter en tweevoeter of tussen stom en sprekend, 
en ook even groot a l s tussen hen die volgens Gods geboden leven 
en mensen die dwaze godendiensten en hun dwalingen aanhangen. 
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Paulinus, de leerling van Ausonius en l a t e r bisschop van Nola, 
verheerlijkt in zijn jaarlijkse gedichten t e r ere van de heilige Felix 
de s tad Nola (met een annominatid), maar tegelijkertijd Rome; hU 
verbindt de t radi t ionele lof met de nieuwe christelijke: 

0 felix Felice tuo t ibi praesule Nola 
inclita cive sacro, caelesti firma patrono 
postque ipsam t í t u los Romam s o r t i t a secundos, 
quae prius imperio tantum et victricibus armis , 
nunc et apostolicis ter rarum es t prima sepulchris . 
(Paulinus, C. 13, 26-30; RA 278) 
0 Nola, gelukkig door uw Felix, uw beschermer, beroemd 
door uw heilige burger, stevig door uw hemelse patroon, 
u hebt na Rome zelf de tweede p laa t s verworven: 
Rome dat vroeger alleen door zijn macht en winnende wapens, nu 
ook door de graven der apostelen de eers te s tad der wereld i s . 

Het zieke hoofd van de wereld heeft de heelmeesters Pe t rus en 
Paulus nodig om te kunnen genezen, zo zegt de dichter in C. 19, 
54-56: de ziekste s tad moet ook de beste geneesheren hebben. In 
С 19, 329-342 prijst Paulinus Constantinopel a l s tweede Rome: 
mag лае caput aemula Romae ( С 19, 338). De daarheen over
gebrachte reliquieën van Andreas en Timotheus (broer van Petrus , 
respectievelijk leerling van Paulus) moeten de pendant vormen van 
die van Petrus en Paulus in Rome: zij zijn voor Constantinopel de 
tweelingtorens van de s tad (C. 19, 337; vergelijk Paulus, Gal. 2, 9 
en Apokalyps 21 , 14). 

Hiermee zijn eigenlijk al al le dingen genoemd die de christelijke 
auteurs aan de t r ad i t i e van stedenlof en stadsbeschrijving hebben 
toegevoegd: in p l aa t s van beschermgoden vinden we nu pa t roon
heiligen (soms ook a l s nieuwe s t i ch te r s ) ; de tempels worden nu 
kerken; a l s heilige plaatsen en voorwerpen gelden nu ook de graven 
en reliquieën van heiligen; de te r plaatse verr ichte wonderen van 
heiligen tellen a l s daden van de inwoners. Voor de s tad Rome komt 
daar nog bU dat zij de hoofdstad van het christendom is , dat van 
daar uit de wereld bekeerd en beleerd wordt , zoals voorheen de 
hele wereld van daar uit geregeerd werd (Classen 1986, 35). 

Vijfde en zesde eeuw 
In de tweede helft van de vijfde eeuw heeft Sidonius Apollinaris 
nog eenmaal de r eg i s t e r s van Romelof en van navolging open
getrokken in zijn Carmina. Van zijn hand bezitten we verder een 
Narbonensis Urbis laus (С. 23), die in drie gedeelten door Vondel 
vertaald is ( Volledige Dichtwerken 936; 938). Zijn landgoed 
Avitacum, waarschijnlijk bij het tegenwoordige Avenches in de buurt 
van Clermont-Ferrand, heeft hij beschreven in een brief (.Epist. 2, 
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2), en ook in een gedicht .* 1 Een vreemdeling in Avitacum, het 
Baiae van Gallië, wordt hier toegesproken (een navolging van 
S ta t ius , Silv. 1, 5, 60-63) : 

Si quis Avitacum dignaris visere nostram, 
non t ib i displiceat: sic quod habes placeat. 

Aemula Baiano to l luntur culmina cono 
parque cothurnato vertice fulget apex. 

Gar ru la Gauranis plus murmurât unda fluentis 
contigui coll is lapsa supercilio. 

Lucrinum stagnum dives Campania nollet , 
aequora s i nos t r i cernerei illa lacus. 

I l lud puniceis ornatur l i t u s echinis: 
piscibus in nos t r i s , hospes, utrumque vides. 

Si ü b e t e t placido p a r t i r i s gaudia corde, 
quisquís ades, Baias tu facis hic animo. 

(Sidonius, C. 18; OLV nr. 375) 
Als je je verwaardigt ons landgoed Avitacum te bezoeken, 
moge het je dan niet tegenvallen; moge je eigen woonplaats 
jou zo bevallen. Daken verheffen zich hier, 
wedijverend met de kegel van Baiae, en even hoog 
a l s die verheven sp i t s sch i t t e r t deze top. Hier k lo ts t 
meer kabbelend water dan in r ivier t jes van de Gaurus: 
het s t roomt omlaag langs de helling van een nabijgelegen heuvel. 
Het rijke Campanie zou het Lucrinusmeer niet meer willen 
a l s het de vlakten van ons meer zag. 
De kust daar wordt gesierd met paarse zeeëgels: 
bij onze vissen zie jij, vreemdeling, beide kenmerken. 
Als je zin hebt, en a l s je dan met kalm ha r t de vreugde deelt: 
wie je ook bent, dan waan je je hier in Baiae. 

Eveneens in de vijfde eeuw heeft Blossius Dracontius uit 
Karthago zijn Romulea gepubliceerd met daarin een epyllion over de 
schaking van Helena; Apollo profeteert de verre gevolgen van die 
geschiedenis, het rijk van oost naar west waardoor de Trojanen de 
wereld zullen bezitten. Dit i l lus t reer t da t de christenen zich nu 
helemaal met Rome geïdentificeerd hebben: imperium sine fine, had 
luppiter beloofd (Bloss. Drac. Rom. 199; RA 298). Zijn hoofdwerk, 
De laudibus Dei, bevat een t radi t ionele paradijsbeschrijving, 
beginnend met het est iocus-signaal (OMLV nr . 34; Pauly 2, 157-
158). Zijn Carm. prof. 7 en 8 bevatten t radi t ionele Romelof. 

Deze identificatie heeft haar ironische kanten: met het Romeinse 
rijk in het westen is het eigenlijk gedaan, en de s tad Rome wordt 
meermalen geplunderd: het einde is in zicht. Het besef van de ve r 
gankelijkheid van a l het aardse - ook het Roomse - blijkt bijvoor
beeld uit een epigram gericht tot de Via Appia, dat op naam van 
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Seneca bewaard gebleven is; het i s echter te plaatsen in Noord-
Afrika en moet dateren uit de zesde eeuw. Alles vergaat, alleen de 
le t teren ЬІЦ еп: 

carmina sola carent fato mortemque repel lunt. 
iEpig. 27; PLM 4, 68; RA 302 en 612) 
Alleen gedichten ontkomen aan het lot en verjagen de dood. 

Deze bij een schrijver toch bij uitstek passende gedachte vinden we 
a l vele eeuwen vroeger in een Egyptische lof des schr i jvers .* 2 I e t s 
dergelijks, maar dan toegespitst op de rhetor ika, schrijft Ennodius 
van Padua in het begin van de zesde eeuw (een prosopopoiia van de 
rhetor ika a l s koningin van de artes): 

Lana Tarentinae laus urbis, gemma, potes t a s : 
quid sunt ad nostrum iuncta supercilium? 

Qui n o s t r i s servi t s tudi is , mox imperat orbi . 
Nil dubium metuens a r s mihi regna dédit . 

(Ennodius, Paraen. Didasc, OMLV nr . 43) 
Wol - de lof van de Tarentljnse s t ad - , juwelen en macht: 
wat s tel len zij voor, zelfs a l le dr ie samen, ЬЦ onze topposit ie? 
Wie onze studiën dient, regeert spoedig de wereld. 
Geen gevaar duchtend heeft míjn kunst mij koningin gemaakt. 

Er zijn in elk geval veel bewijzen voorhanden voor het voortduren 
van het t radi t ionele rhetor ika-onderr icht in het West-Europa van 
de zesde eeuw: bijvoorbeeld de geschriften van Venantius For tuna-
tus , zijn vriend Gregorius van Tours en Is idorus van Sevilla, man
nen die al le dr ie bisschop geworden zijn. Van Venantius i s veel ge 
legenheidspoëzie overgeleverd, op vorsten en bisschoppen, op huizen, 
kastelen en kerken, op rivieren en gebieden. HIJ was blijkbaar een 
bewonderaar van Vergilius, en zijn eigen werk heeft in de middel
eeuwen veel weerklank gevonden. Zelfstandige stededichten vindt 
men daarin niet, wel ingebedde lof en descriptiones van steden 
(Gobern, Metz - dat toegesproken wordt - , Tr ier ) .*3 Gregorius 
begint in zijn Historia Francorum een digress ie over Dijon met het 
e s t Jocus-signaal: Est autem castrum (Hist. Franc. 3, 19; Giegler 
1953, 19-20). De digressie beantwoordt ook verder aan de t r a d i 
tionele regels van stadsbeschrUving (Classen 1986, 37). I s idorus 
geeft blijk van zijn kennis van de regels van stedelof en s t a d s -
beschrljving in zijn Etym. 14, 4, 28-30 , een lovende beschrijving 
van Spanje; in 14, 6 bespreekt hij eilanden, waarvan hij meestal 
ook de naam ui t legt en waaronder een fraaie descriptio van Kreta 
te vinden is (Etym. 14, 6, 15-16, met est Jocus-signaal); steden 
behandelt hij in Etym. 15, 1. Met deze dr ie bisschoppen hebben we 
de oudheid verlaten en de middeleeuwen bereikt. 
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4. Stedenlof in de Romeinse litteratuur: 
samenvatting en conclusie 

In aanmerking genomen dat ook van de Latijnse l i t t e ra tuur uit de 
oudheid lang niet a l l e s bewaard is gebleven, zijn stedenlof en 
stadsbeschrijving in de acht eeuwen Romeinse le t teren vaste 
ingrediënten van a l le r le i geschreven teksten. Het aantal epigrammen 
die lof van een s t ad a l s thema hebben, i s niet zo groot (Seneca, 
Mart ia l is , Ausonius); daaronder treffen we er , a l s we ze vergeli j
ken met de Griekse, s l ech ts weinig aan die het contras t vroeger-nu 
uitdiepen, en geen enkele waarin de s tad zelf spreekt. Daarentegen 
is van Ausonius een cyclus van gedichten op steden bewaard. In 
andere poëtische genres wordt in verband met een s tad wel vaak 
gebruik gemaakt van het contras t vroeger-nu, maar ook daar s p r e 
ken steden niet zelf. De uitzondering is Rome: deze s t ad wordt 
soms, eventueel na t ransformatie to t de godin Roma, sprekend 
opgevoerd: in een gedicht van Mart ial is bijvoorbeeld, en zelfs in 
proza, door de Auctor ad Herennium (in een voorbeeld). Ook de 
r ivier de Tiber krijgt regelmatig het woord. 

Het leeuwedeel van de passages in gedichten met stedenlof heeft 
betrekking op Rome. Hier duiken enige nieuwe motieven op: de rond
leiding, de eenvoudige landman a l s vreemdeling in de s tad . Het 
cont ras t vroeger-nu wordt verdubbeld wanneer de dichter in één 
passage drie verschillende perioden aanroert , zoals het bezoek van 
Aeneas op de PalatlJn, de koningstijd en de eers te eeuw. Het 
achteraf voorspellen van de grootheid van Rome is een geliefde 
manier van prijzen. Deze s tad kan ook bogen op een lange rij vaste 
lovende t i t e l s , waarvan sommige betrekking hebben op de s tad zelf, 
sommige op het Romeinse rijk, en een op beide tegelijk: namelijk de 
annominatio Urbs-orbis. De omkering Roma-amor i s natuurlijk een 
godengeschenk, zeker waar afscheid van Rome het thema i s . 

Spelen met de naam van een s tad is ЬЦ de Romeinse d ichter s 
geliefd. Een min of meer verborgen annominatio, een a l ternat ieve 
naam (oud of nieuw) en een naamsverklaring door middel van een 
aitiologie zijn hiervoor de manieren; obscure en geleerde de ta i l s 
schuwt men hierbij niet. Ook met betrekking t o t de Griekse poëzie 
vanaf de derde eeuw was di t vertoon van geleerdheid al opvallend, 
vooral bij de epigrammen met stedenlof. Maar het is in teressant te 
lezen dat Latijnse grafdichten, vooral die uit Rome, deze zelfde 
voorliefde voor woordspelingen op namen vertonen.** In de middel
eeuwen zal de topos van de naam een verplicht onderdeel van 
stedenlof worden. De koppeling van de roem van de dichter en die 
van zijn geboortestad is een motief dat in de Latijnse poëzie voor 
het ee rs t voorkomt. Allerlei historische omstandigheden bevorderen 
de frequentie van het motief van de wedergeboorte van een s tad , 
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een vorm van personificatie: het voorbeeld van Rome a l s het nieuwe 
Troje en la te r van Konstantinopel a l s het nieuwe Rome; de idee van 
een groot jaar van 365 gewone jaren; statusveranderingen van 
steden in het Romeinse rijk; naamsveranderingen van steden; ten 
s l o t t e de christelijke patroonheiligen en de reliquieën van m a r t e l a 
ren a l s nieuwe s t i ch t e r s en nieuwe fundamenten van een herboren, 
want christelijke, s t ad . Dit l aa t s t e is ook het nieuwe accent da t de 
christelijke l i t t e r a tuu r op stedenlof heeft gezet: patroonheiligen, 
reliquieën, bisschopszetels . Wat voor de één wedergeboorte is , 
geldt voor de ander a l s de definitieve ondergang; maar het zijn 
vooral concrete verwoestingen, concrete ruïnes, die beschouwd w o r 
den a l s tekenen van de vergankelijkheid van a l les , a l thans van al 
het aardse . Deze gedachte moet t r oos t kunnen bieden bU de dood 
van een dierbare. 

Wat de keuze van de te prijzen steden betref t , bezet Rome onbe
twi s t de eers te p laa t s ; daarna komen andere steden in het westen 
van het Romeinse rijk (I tal ië, Spanje, Frankrijk), vooral geboor te 
plaatsen van d ichters . Steden uit de Griekssprekende wereld komen 
pas op de derde p laa ts ; het gaat hier vooral om Athene en Troje. 
De rol van het toeval in de overlevering is veel te groot om hier 
conclusies te gaan trekken over eventuele kortzichtigheid, chauvi
nisme, jaloezie of goede wijn die geen krans behoeft. 

De drang om bewonderde gedichten of passages te overtreffen of 
te evenaren, te imiteren of zelfs te citeren, is z ichtbaar aanwezig. 
Zowel producten van oude en contemporaine Griekse schrijvers a l s 
werken van Latijnse collegae zijn in di t verband voorwerp van b e 
wondering. ВЦ vergelijking van beschrijvingen ilocus amoenus, villa, 
ruïne) en by de e re t i t e l s van Rome is di t het eenvoudigst te zien. 
Opvallend bij de Romeinse dichters i s de grote dichtheid van t r o 
pen, figuren, a l lus ies en citaten: s teeds l igt de hele voorafgaande 
Griekse en Latijnse letterkunde op de loer. Daarom past de t i t e l 
poeta doctus nagenoeg allen. Dit i s een erfenis die de d ich ters van 
de middeleeuwen wat onwillig, de humanisten weer met veel verve 
zullen dragen. 

De in de Inleiding aangekondigde methode van onderzoek van 
stedenlof is voor wat betreft de oudheid nu voltooid. Langs drie 
wegen zijn de specifieke eigenaardigheden van stededichten begrijpe
lijk gemaakt. Eers t hebben we de kenmerken van epigrammen in het 
algemeen en die van funeraire poëzie in het bijzonder op een rijtje 
gezet; het betrof de geringe lengte, het metrum, de s u b s t i t u u t 
spreker, het priamel, de speelsheid, humor, spitsheid, de imitatie, 
de naam, personificaties (apostrophe, prosopopoiia), jammerklacht en 
t roos t . Vervolgens hebben we een onderzoek ingesteld naar het 
ontstaan en de ontwikkeling van de rhetorika op het gebied van het 
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loven; hierbij zijn de volgende zaken aan bod gekomen: uitweiden en 
vergelijken a l s amplificatietechnieken, de daarbij aanbevolen s t i j l 
figuren, het overdrijven van het positieve en minimaliseren van de 
minpunten, de volgorde van te behandelen punten, het kleine ve r 
schil tussen beschrijven en loven, en de opvatting dat stedenlof een 
mengsel i s van lof van een landstreek en personenlof. Tevens is 
gewezen op paral lel len tussen enerzijds kenmerken die samenhangen 
met epigrammatische en in het bijzonder funeraire poëzie, en ander 
zijds bepaalde aanbevelingen uit de loftheorie. Daarnaast kwam de 
verhouding tussen leer, leren en leven t e r sprake (de rol van 
onderr icht , imitatio, aemulatici). Ten derde hebben we nu de 
praktijk aanschouwd, via overzichten van stedenlof in de Griekse en 
in de Latijnse l i t t e ra tuur (en een kleine blik op het Nabije Oosten): 
de blijkbaar geliefde onderwerpen, themata, motieven, beelden, 
uitdrukkingen en wijzen van presenteren in lofdichten op steden. De 
vereniging van de dr ie verzamelingen specifieke eigenaardigheden 
van het stededicht is te beschouwen a l s de essentie van het genre. 

De continuïteit tussen oudheid en renaissance zal, wat de 
praktijk betref t , duidelijk zijn wanneer we eers t het oog hebben 
gericht op het stededicht in de middeleeuwen. 
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4 H E T L A T L T M S E S T E D E D I O H T 

I N D E I V I I D D E L E E U W E N 

1. Inleiding 

Slechts zoveel van de stedenlof in de middeleeuwen zal in di t 
hoofdstuk aan bod komen a l s vols taat om de continuïtei t tussen 
oudheid en nieuwe tijd te bewijzen. De nadruk komt te liggen op de 
korte zelfstandige stededichten, en het spelen met de naam van de 
s tad krUgt in het bijzonder aandacht. 

Twee boeken en twee artikelen zijn een goede hulp geweest bij 
het onderzoek: Giegler 1953, Hyde 1965, Classen 1986 en Schmidt 
1981. Eugen Giegler heeft een studie gemaakt van Latijnse lofdich
ten en poëtische beschrijvingen van steden in het gebied van 'het 
Middeleeuwse Rijk' (Duitsland, РгапкгЦк en Noord-I ta l ië ) , van het 
einde van de oudheid to t het eind van de twaalfde eeuw. Zijn d i s 
se r ta t i e , Das Genos der Laudes urbium im lateinischen Mittelalter. 
Beiträge zur Topik des Städtelobes und der Stadtschilderung 
(Würzburg 1953), t e l t drie hoofdstukken: het onts taan en de voor 
geschiedenis (Das Städtelob in der Antike und seine Weiterführung 
in das Mittelalter, pag. 7-27), voorbeelden (Die mittelalterlichen 
Städtegedichte, pag. 28-87) en topiek (Die Topoi des Städte
gedichts, pag. 88 -122) . Deze hoofdstukken worden gevolgd door 
vijftig pagina's met de Latijnse tekst van de besproken gedichten.* 
Zt)n conclusie i s dat er in deze soor t teksten nauwelijks sprake is 
van verandering: de zelfstandige stededichten van de ach t s te en 
negende eeuw in Noord-I tal ië zijn een rechts t reekse voortzet t ing 
van de antieke rhetor ische t rad i t i e van stedenlof; in Frankrijk en 
Duitsland worden in diezelfde tijd steden s l ech t s geprezen in de 
vorm van een eveneens tradit ionele amplificerende digressie , dus 
binnen het raam van een groter werk, zoals het leven van een he i 
lige of van een bisschop. In de tiende en elfde eeuw bespeurt 
Giegler een kleine verandering: men schrijft dan gedichten die de 
steden a l s exponenten van bepaalde ordeningen willen laten zien 
(hoofd van de wereld, hoofdstad); lof van de s tad is niet meer 
doel op zich, maar is uitdrukking van een idee, die verband houdt 
met de toenmalige rljksgedachte en met het reizende hof van de 
Duitse keizer. In de elfde en twaalfde eeuw treden dan bij sommige 
d ichters eigen gevoelens ten opzichte van een bepaalde s tad ie ts 
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meer op de voorgrond ("subjectieve" s tadsschi lder ing; het woord 
'ik' wordt weer gebruikt): het topische keurslijf gaat blijkbaar zo
zeer knellen dat het b a r s t e n vertoont. Op het eind van de twaalfde 
eeuw zijn e r dus twee stromingen in het stededicht, een t r a d i t i o 
nele en de meer subjectieve (Giegler 1953, 47-49; 58-60; 82-87). 

Over de theorie en de praktijk van stedenlof in de oudheid is 
Giegler niet altijd helder. Verder t r e k t hij soms te snel conclusies 
uit zijn toch nog beperkte materiaal, maar merkt hij anderzijds niet 
a l le interessante aspecten van de teksten op, ook door zijn s lordige 
i n t e r p r e t a t i e s . Voorbeelden hiervan zullen verderop verschijnen. 2 

'Medieval Descriptions of Cities' van J . К . Hyde is een art ikel uit 
1965 over zelfstandige stadsbeschrijvingen in de middeleeuwen, naar 
aanleiding van het voorkomen van l i t t e r a i r e beschrijvingen van 
steden in de a c h t s t e t o t de zeventiende eeuw en het frequente ge
bruik dat his tor ic i van zulke bronnen maken. Hyde is ge ïn te res 
seerd in ' the form or pat tern to be found in city descriptions' 
(Hyde 1965, З І О . З HU constateert wat d a t betref t een duidelijke 
breuk rond 1400: de overgang van middeleeuwen naar renaissance. 
De oudheid biedt volgens hem geen g r o o t s exempel van wat nu de 
vermeldenswaarde dingen zijn a l s je een s t a d wilt beschrijven, noch 
van een ges t ructureerd plan van beschrijving; de middeleeuwse 
rhetor ika ' s bevatten in dezen weinig re levants : de schrijvers 
moesten dus zelf ie t s bedenken, en dat blijkt volgens hem ook uit 
hun werk. Hyde merkt op dat er in de middeleeuwen dr ie stadia 
onderscheiden kunnen worden: in de vroegmiddeleeuwse poëzie wordt 
s te rk het cont ras t tussen de Romeinse oudheid en de christelijke 
tijd benadrukt; in de twaalfde eeuw brengen beschrijvingen het 
nieuwe burgerbewustzijn van de groeiende steden to t uitdrukking in 
een lekenvisie op de s tad ; aan het einde van de dertiende eeuw 
worden de descriptiones gedetail leerder: " I t was the appearance of 
new sources in the shape of the municipal administrat ive records, 
which became available in ever-increasing volume from the twelf th 
century onwards, t ha t more than anything else made possible the 
final s tage in the evolution of the medieval descriptio in the la te 
th i r teenth and ear ly fourteenth centuries ." (Hyde 1965, 311). De 
descriptio heeft in de middeleeuwen dus niet zozeer onder invloed 
van een l i t t e r a i r e t r ad i t i e gestaan (wat in de renaissance wel het 
geval is) a l s wel onder invloed van veranderingen in de steden 
zelf: "The most significant thread running through the whole 
development of ci ty descript ions is r a the r the common trend away 
from generalized l i t e r a r y laudes and towards a concentration on 
specific de ta i l s , often of a s ta t i s t i ca l na ture ." (Hyde 1965, 337). 
Met andere woorden, in de dertiende eeuw spli tsen de wegen van 
lof en beschrijving zich: ee r s t was lof· het doel van een descriptio, 
nu wordt het beschrijven zelf van een s tad het doel.·* 
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Over de studie van Classen, Die Stadt im Spiegel der 
Descriptiones und Laudes urbium in der antiken und mittelalter
lichen Literatur bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts, is in het 
hoofdstuk over de oudheid a l gesproken. Wat bet ref t lof en b e 
schrijving in de middeleeuwen to t het eind van de twaalfde eeuw 
concludeert d a s s e n : de t radi t ie van uitgaan van de t radi t ionele 
topoi-kanoon - en niet zozeer van de werkelijkheid - blijft overal 
gehandhaafd. Schildering van het echte stadsleven wordt blijkbaar 
onverenigbaar geacht met laus en descriptio. Ook de rijkdom van 
kooplui en het vakmanschap van ambachtslieden worden vergeten ЬЦ 
argumenten voor macht, s te rk te en grootheid van de s t a d , evenals 
- meestal - het onderwijs. Pas in de dertiende eeuw komt e r a a n 
dacht voor de bevolking zelf, voor haar gewoonten en gebruiken; 
pas dan worden nieuwe elementen geïntroduceerd in lof en beschri j 
ving, elementen die óók van belang zijn om een getrouw beeld t e 
vormen van de werkelijke verhoudingen (wat toch zeker van een 
beschrijving de bedoeling is). Blijkbaar is er dan een nieuwe o p 
vatting over de s t ad ontstaan, of een nieuw levensgevoel bij de 
stedelingen ( d a s s e n 1986, 39; 46; 5 8 - 6 1 ; 65-68) . d a s s e n s s tudie 
verwijst overigens naar alle teksten die in Giegler 1953 of Hyde 
1965 voorkomen. Naast zeer precieze l i t teratuuropgaven van al le 
genoemde teksten, bevat het werk ook een regis ter van steden en 
een regis ter van auteurs . 

P.G. Schmidt heeft in 'Mit te la l ter l iches und humanistisches 
Städtelob' zowel oog voor de gelijkheid van onderwerp alsook voor 
de conventies van het genre a l s oorzaken van grote overeenkomsten 
tussen de verschillende teksten. НЦ benadrukt vooral de verschillen 
tussen de middeleeuwse lof enerzijds en die van de oudheid en die 
van het humanisme anderzijds. Tegenover de oudheid geeft de mid
deleeuwse stedenlof blijk van meer interesse in het milieu (water, 
bijvoorbeeld) en in de aangename kanten van het stadsleven (waai— 
onder weer water - a l s ontmoetingsplaats -, feesten, markten en 
kroegen); kerken en reliquieën vormen een argument voor het u i t -
verkoren-zijn van de s tad ; men leest tamelijk weinig discussie of 
instemming met andere auteurs , wel veel lange opsommingen (want 
gedetailleerd beschrijven is een middel om te prijzen); vooral 
dankzij de rhetor ische voorschriften vinden we lof van het onder 
wijs in de s tad en van het karakter van de inwoners, soms via een 
anekdote over een individu. In de renaissance t r eed t de declamatio 
in p laa t s van de descriptio; de leuke kanten van het stadsleven 
komen nog maar zelden aan bod, evenals anekdoten; lange opsom
mingen ontbreken (er wordt dan ook veel minder informatie ge 
leverd); er is wel discussie, en een opvallend accent op wetenschap 
en le t teren ЬЦ de beroemde stedelingen; aan een fraaie woordkeus 
en mooie formuleringen hecht men dan ook grote waarde. 5 
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De grens tussen middeleeuwen en nieuwe tijd leg ik hier rond het 
midden van de veertiende eeuw, zodat Dante bij de middeleeuwen 
hoort en Pet rarca ЬЦ de nieuwe tijd. De ongeveer zeven eeuwen van 
de middeleeuwen zijn voor de overzichtelijkheid in tweeën gedeeld, 
met 1100 AD a l s scheiding. Veel middeleeuwse gedichten zijn op 
moeilijk toegankelijke plaatsen gepubliceerd, en er i s veel materiaal 
zelfs nog niet in druk verschenen (Schmidt 1981, 119-120; 125 
noot 5). Om di t hoofdstuk niet al te zeer te overladen met lange 
verwijzingen naar publicaties waar de genoemde teksten te vinden 
zijn, geef ik alleen van citaten de precieze vindplaatsen (in een 
noot, in geval van een lange t i te l ) ; verder raadplege men Classen 
1986. Het belangrijkste ordeningscriterium in di t hoofdstuk is weer 
de chronologie, maar zo nu en dan veroorloof ik me een uitweiding 
over een bepaald subgenre of een excurs naar dezelfde topos in 
vroegere of la te re teksten of naar andere gedichten over dezelfde 
s t ad . Geografisch gezien verplaats t het zwaartepunt zich in de 
loop van het hoofdstuk van I tal ië naar Nederland. 

2. De achtste tot de twaalfde eeuw 

Uit de eers te helft van de achts te eeuw s t amt een lofdicht op Mi
laan met de beginregel Alta urbs et speciosa manet in Italia; a l s 
t i t e l s ontmoet men: Versum de Mediolano Civitate (Giegler heeft: 
Versus), Laudes Mediolanensis Civitatis, Abecedarius Mediolanensis. 
Het gedicht i s een abecedarius, t e l t dus 23 strofen waarvan de 
beginle t ters achtereenvolgens A, B, C, ... , Ζ zijn; soms wordt a l s 
s l o t s t r o f e daar nog een gebed aan toegevoegd. Twee strofen i l l u s 
t r e r e n de vols t rekt t radi t ionele inhoud (de middeleeuwse spelling 
van het Latijn wijkt hier en daar opvallend af van de klassiek 
Latijnse: spaciosa, edificata, que e t c . ) : 6 

Alta urbs et spaciosa manet in I ta l ia , 
f i rmiter edificata opere mirifico, 
que ab antiquitus vocatur Mediolanum civitas. 

Bonam ret inet decoris speciem et v a r u s 
ru t i l â t culture modis ornata perspicue; 
locus i ta fructuosus constat in planiciae. 
(Versus de Mediolano Civitate 1-6; MGH PLAG 1, 24-25) 

Er l ig t in I ta l ie een fiere en ruime s tad , 
stevig gebouwd met buitengewoon fraaie gebouwen, 
die van oudsher de s tad Milaan heet. 

Ze bezit een goed uiterlijk van schoonheid en ze is schi t terend 
daar ze door a l ler le i aspecten van opvallende cultuur gesierd is ; 
de p laa t s die op deze manier vruchten d raag t , l ig t in een vlakte. 

190 



MIDDELEEUWEN 

Rond 800 AD is in Verona een prijzend gedicht op deze s tad 
gemaakt met de beginregel Magna et preclara pollet urbis in Italia 
(.urbis i s hier een nominativus). Deze ene regel laat a l onmiddellijk 
blijken dat we hier te doen hebben met een aemulatio van de 
concurrentie. ' Als t i t e l s van d i t vers leest men Vérsus de Verona, 
Laudes Veronensis Civitatis, Veronae Rhytmica Descriptio. Het 
loflied t e l t 33 s t rofen van 3 regels plus a l s s lo t regel een gebed 
to t de heilige Zeno.7 De opvallendste elementen in di t gedicht zijn: 
het merkwaardige Latijn; het woord labyrinth voor het amfitheater 
(regel 7; vergelijk Isidorus, Etym. 15, 2, 35-36) ; de opsomming 
van zeven heidense tempels (van de zeven goden van de dagen van 
de week: 13-15); de Griekse rhetorische technische term σχΐ(μα 
voor het uiterlijk van de s tad (scema: 16); de tegenstel l ing 'goed 
gebouwd door s lechte mensen' (22); de lange opsommingen van de 
eers te bisschoppen, apostelen en andere heiligen en martelaren ( r e 
spectievelijk 8, 12, 35 en 40 in getal); het aanspreken van de s t a d 
(vanaf 55) en de ik -persoon van de auteur in de tweede onvermo-
gen-fopos (52). Ter i l lus t ra t ie de vergelijking met andere steden: 

lam laudanda non est t ibi, urbis in Auxonia 
splendens pollens et redolens a sanctorum corpora, 
opulenta inter centum sola in I ta l i a . 

Nam te conlaudant Aquilegia, te conlaudant Mantua, 
Brixia, Papia, Roma insimul Ravena; 
per t e por tus es t undique usque in fines Ligurie. 
(Versus de Verona, 88-93; PCR 180-186) 

JIJ hoeft zelf geen enkele s tad in Ausonie te prijzen, want jij 
bent schit terend, machtig en geurend van lichamen van heiligen, 
a l s enige echt гЦк tussen honderd steden in I ta l ië . 

Maar jij wórdt ju is t geprezen: Aquileia en Mantova prijzen jou, 
Brescia, Pavia, Rome en Ravenna; bij jou 
is de toegang van overal vandaan to t het gebied van Ligurie. 

Op het eers te gezicht ontbreekt Milaan in deze rij steden, maar die 
s tad is ju is t zeer nadrukkelijk aanwezig via woordelijke echo's van 
quam conlaudant universi naciones seculi en sanctorum cadavere 
( Vers um de Mediolano Ci vi ta te 24; 38). 

Ook de s tadsklacht heeft de oudheid ongedeerd overleefd. De 
herinnering aan de verwoesting van Aquileia door de Hunnen in 452 
AD brengt rond het jaar 800 een dichter (misschien Paulinus, b i s 
schop van Aquileia) to t een abecedarius met de t i t e l Versus de 
Destructione Aquilegiae numquam Restaurandae en met de beginregel 
Ad flendos tuos, Aquilegia, ciñeres: de s tad wordt s teeds t oe 
gesproken. Voor Mortier is d i t het enige gedicht uit de middel
eeuwen dat blijk geeft van nieuwsgierigheid naar ruïnes (Mortier 
1974, 26). In een fraaie combinatie van oud-testamentische en a n -
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tieke motieven wordt de val van de s tad toegeschreven aan de 
wraak van de eeuwige rechter , omdat de s tad opgeblazen was van 
hoogmoed, inflate multo tumore superbiae Cstrofe 4; vergelijk Au-
sonius over Karthago en Capua); nu huizen in de vroegere kerken 
s lechts vossen en slangen tussen de doornstruiken (s t rofe 18; een 
andere abecedarius over Aquileia meldt poelen vol slangen en 
kikkers) . 8 Als c i taa t een gedeelte van de uitwerking van het 
cont ras t vroegei—nu: 

Que prius e r a s civi tas nobilium, 
nunc, heu, facta es rusticorum speleum. 
Urbs e r a s regum, pauperum tugurium 

permanes modo. 
Repleta quondam domibus sublimibus 
o rna t i s mire niveis marmoribus 
nunc ferax frugum metir is funículo 

ruricolarum. 
(Versus de Destructione Aquilegiae s t ro fe 16-17; PCR 106-112) 
Die vroeger een s tad van edelen was, 
bent nu, ach, een boerengat geworden. 
Je was een s tad van koningen: nu ben je s lech ts 

een stulpje voor armen. 
Eens vol hoge huizen, 
fraai versierd met beelden van sneeuwwit marmer, 
word je nu, wanneer het oogsttijd is , afgezet met touw 

door de boeren. 

Niet Gods wraak maar de bedrieglijke fortuin wordt door een 
onbekende dichter verantwoordelijk gesteld voor de val van Milaan 
in de twaalfde eeuw (in 1162): hij schreef een gedicht met een 
gesprek tussen een vreemdeling en de verwoeste s tad , dat begint 
met Oh dolor, o damnum! cadis inclita Mediolanum. Gevraagd naar 
de oorzaak van haar val, antwoordt de s tad onder meer: 

Quicquid Theba fuit, quicquid Troiana iuventus, 
quicquid Roma potens, ro ta mendacissima s t r a v i t . 
Alwat ooit Thebe was, a lwat Trojaanse leger was, 
a lwat het machtige Rome was: dat a l l e s 
heeft het bedrieglijke rad van fortuin terneergeworpen. 

De reiziger breekt tens lo t te het gesprek af omdat de avond v a l t . ' 
Rome kan in meer dan één opzicht a l s gevallen beschouwd 

worden: vergeleken met de stad zelf in de oudheid, vanwege het 
verl ies van het imperium aan het nieuwe Rome, en in moreel op 
zicht. Dit zijn de dr ie motieven van de Versus Romae, tussen de 
zevende en tiende eeuw in Verona géschreven; de beginregel van het 
gedicht luidt Nobilibus quondam fueras constructa patronis, regel 
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12 i s de palindroom die ook Sidonius Apoll inaris geciteerd had: 
Roma tibi subi to motibus ibit amor (zie hierboven, pag. 173). Het 
morele verval blijkt uit de a r rogant ie en de hebzucht van de 
Romeinen, die zelfs valse reliquieën op de markt brengen; s l ech t s 
dankzij Pet rus en Paulus is de s tad niet helemaal weggezonken. Ю 
Een onderdeel van lofliederen t e r gelegenheid van de feestdag van 
P e t r u s en Paulus i s dan ook vaak een lofprijzing van Rome: bijvoor
beeld Felix per omnes festum mundi cardines op naam van Paulinus 
van Aquileia en O Roma nobilis, orbis et domina. · * 

Het lot van Rome plaatsen d ichter s ook vaak in een wijder p e r 
spectief. Er i s er een die het lot van de hele wereld verbindt aan 
dat van het Colosseum in Rome; een beroemd gedichtje, dat het 
gepersonifieerde Colosseum zelf a l s voorspelling t o t de s tad Rome 
r i c h t (RA 312; 615; BURA 38.1). In de versie van Byron: 

While s tands the Coliseum, Rome s h a l l s tand; 
While fa l l s the Coliseum, Rome s h a l l fal l; 
And when Rome fa l l s - the World. 
(Byron, Childe Harold's Pilgrimage 4, 145) 

Alcuinus vmdt in de verwoesting van Lindisfarne in 793 aanleiding 
t e mediteren over de vergankelijkheid van al het aardse, en t r o o s t 
zich met de gedachte aan de ondergang van de nobilis urbs Baby-
Ion, van Roma caput mundi en David urbs inclita regis Jeruzalem: 
in Judaea's oude steden doolt nu s l e c h t s een rarus habitator.iZ 

In de l i t t e r a i r e kringen rond Karel de Grote vinden we ook, in 
een epos, een beschrijving van de bouw van Aken, geënt op Verg i -
l ius ' passages over de bouw van Kar thago en van Segesta: keizer 
Karel i s de nieuwe Aeneas, Aken het Rome van de toekomst. Ook 
Moduinus brengt deze idee to t uitdrukking, in een Egloga met de 
beginregel Tu frondosa, senex vates, protectus opaca (die eveneens 
op Vergilius l e u n t ) . 1 3 НЦ geeft er bovendien een argument bij: 

Rursus in antiguos mutataque sécula mores. 
Aurea Roma iterum renovata renasci tur orbi! ... 
Quo caput o rb i s e r i t , Roma vocitare licebit 
for te locum: omnis er i t hue, omnis sexus et ae tas . 
(Moduinus, Egloga 26-27; 4 0 - 4 1 ; PCR 190-196) 
Onze tijd i s weer teruggegaan naar de cultuur van de oudheid. 
Gouden Rome, weer vernieuwd, wordt opnieuw geboren 
voor de wereld! ... 
Waar de hoofdstad van de wereld komt, die p laa t s mag je wel 
Rome noemen: iedereen, man en vrouw, jong en oud, wil daarheen. 

Veel persoonlijker i s een elegie van Walahfrid S t rabo uit de j a 
ren 827-829, Musa nostrum piange sóror dolorem. Ze is een uiting 
van nostalgie: Walahfrid wil graag nog eens terugkeren naar het 
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eiland Reichenau, naar het klooster waar hy zijn opleiding genoten 
had ( l a t e r i s hij daar a b t geworden). HIJ dicht Reichenau in de 
s trofen 8-14 de volgende epitheta en t i t e l s toe: Augia felix, cara 
mater, sane ta, firmissima, gloriosa mater, insula felix (dit l a a t s t e 
i s vier keer de s lo t rege l van een strofe: MLL 110-113; PCR 224-
228). Rond het midden van de negende eeuw heeft Ermoldus 
Nigellinus een uitgebreide beschrijving gegeven van de schilderingen 
in de aula en de kerk van het paleis van Karel de Grote te 
Ingelheim. Als inleiding daarbij beschrijft hij in enkele verzen ook 
het plaats je zelf: e s t locus Ule ... ( Іл honorem Hludovici PH 4, 
181-190; PCR 250-256; de naam Ingelheim is in vers 179 a l 
gevallen). Ook hierin vinden we vele Vergiliusreminiscenties. Van de 
1er Donatus, rond 850 bisschop van Fiesole in I ta l ië , i s een 
twaalfregelig lofepigram op Ierland (Scott ia) bewaard gebleven 
(.Finibus occiduis describitur optima tellus: OMLV nr. 87): een гЦк 
land (.dives opum: Vergilius, Aen. 1, 14), rijk aan goud en zilver, 
overvloeiend van melk en honing, waar geen beren of leeuwen zijn, 
noch slangen in het g r a s noch klagende kikkers in de poelen. 

Lof van iemands geboortestad was in de oudheid een vast 
onderdeel van een lofrede op een persoon en van een biografie. In 
heiligenlevens heeft zulke stedenlof dus ook een p laa t s gekregen. 
Dat men d i t a l s een nagenoeg onmisbaar onderdeel i s gaan be
schouwen, moge blijken uit de volgende opmerking van de hagiograaf 
Eugippius, uit de zesde eeuw, in zijn opdrachtbrief bij de levens
beschrijving van de heilige Severinus: 

Sane pat r ia , de qua fuerit oriundus, for tasse necessario a nobis 
inquiritur, unde, sicut moris est, texendae cuiuspiam vitae suma-
t u r exordium. De qua me fateor nullum evidens habere docu-
mentum. 
(Eugippius, Comm. Sev. opdrachtbrief § 7 ) 1 * 
In elk geval moeten we misschien toch wel vragen naar zijn 
vaderland, de s t reek waar hij vandaan moet zjjn gekomen, om 
daarmee - zoals de gewoonte is - het verhaal van iemands leven 
te beginnen. Hierover heb echter ik geen enkele duidelijke 
aanwijzing, moet ik bekennen. 

Het gebruik om in een vita van een heilige, een bisschop of a b t een 
lofzang of een beschrijving in te lassen van diens geboortestad, 
bluft in de middeleeuwen bestaan, ook wanneer het gaat om b io
grafieën in versvorm. Zo vinden we in de ach ts te en negende eeuw 
lof of beschrijving van York, Trier, Autun, Auxerre en Doornik. In 
de Vita leudegarii Martyris heet het van Autun: Aedua, dives 
opum nee non insignis et armis (vergelijk Vergilius, Aen. 1, 14; 4, 
134). Giegler pa ra f rasee r t : "sie i s t reich an Schätzen, Zier und 
Waffen.", zo de indruk wekkend dat hij insignis a l s abla t ivus 

194 



MIDDELEEUWEN 

beschouwt (Giegler 1953, 45). Heiric van Auxerre begint zijn b e 
schrijving van Autun in de Vita S. Germani met het Vergil iuscitaat 
Urbs antiqua fuit (.Aen. 1, 12). Milo ver te l t in zUn leven van de 
heilige Amandus da t Doornik s teunt op twee zuilen en daarom niet 
meer zal vallen: Nititur et geminis iam non lapsura columnis (boek 
dr ie) . Met die zuilen zUn de bisschopszetel en reliquieën van de 
heilige Nicasius bedoeld (vergeiyk Paulinus van Nola, С 19, 3 3 6 -
342); Giegler denkt dat het om echte zuilen gaat : "An bekannten 
Topoi lesen wir: Türme, Burg, Tempel, Säulen, Wasser, Handel, 
endlich auch vom Heiligen: S. Nikasius." (Giegler 1953, 4 6 ) . 1 5 

Terug naar de zelfstandige stededichten. Uit de tiende eeuw is 
een kleine reeks epigrammen op de s tad Tr ier overgeleverd. "Sie 
sind mehr Epigramm denn Lobgedicht.", klaagt Giegler, terwijl hU 
meent dat er bijna geen topoi in te lezen s taan. HU brengt de 
gedichten in verband met pogingen van Tr ie r om op kerkelijk t e r 
rein de eers te p l aa t s te verkrijgen (vandaar vaak: Roma secunda); 
deze pogingen duren voort tot in de twaalfde eeuw (Giegler 1953, 
49-51) . Veel van de lof uit de epigrammen i s terug te vinden in 
de Gesta Treverorum, een kroniek uit het begin van de twaalfde 
eeuw. 16 Twee van deze gedichten a l s voorbeelden van het gebruik 
van het contras t vroeger-nu: 

Treber is u r b s c lara prius e s t Augusta vocata, 
Τ rebeta quam s t a t u i t , de quo sibi nomen adhes i t . 
Europe prima nunc es t ac Roma secunda, 
dudum que quanta fuerit, docet ipsa ruina. 
(MGH PLAG 5, 2, 500) 
De s tad T r i e r heet te vroeger het beroemde Augusta; 
ze is gest icht door Trebeta, van wie ze haar naam heeft. 
Nu is ze de e e r s t e van Europa en een tweede Rome, 
en hoe groot ze eens i s geweest, leert juis t haar ruïne. 

Quam dispar t ib i sum urbs Trever is , ampia ruina 
monstrat et ante caput vix caput esse potes. 

Nunc angusta, pr ius Augusta vocata, ferer is ; 
marcuit ut probi tas , nomen et in ter i i t . 

Hórrida Germanis fueras et gloria Gal l is , 
dum vi r tu te nichil maius in orbe probas. 

(MGH PLAG 5, 2, 500) 
Hoe ongelijk aan jou, s tad Tr ier , ik ben, toont de grote ruïne 
en je kunt - vroeger hoofd - nu nauwelijks nog hoofd zijn. 
Nu zul jij, die vroeger Augusta heette, eng genoemd worden, 
en zoals je flinkheid is gesleten, zo is ook die naam verdwenen. 
Jij was eens huiveringwekkend voor de Germanen, en je was 
de glorie van Gall ië: toen je bewees 
dat er t e r wereld niets gro ters was dan jouw dapperheid. 
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Aan het voorbeeld van deze epigrammen op Tr ier ziet men enkele 
var ia t ies van de manier waarop middeleeuwse dichters uitweiden 
over de naam van een s t ad . Natuurlijk volstaan ze soms met een 
identificatie door middel van de stadsnaam, maar meestal wordt 
daar ie ts aan toegevoegd: een alternatieve naam, een etymologische 
naamsverklaring, of een erenaam in de vorm van een vergelijking 
(.Augusta, een korte vorm voor de Romeinse naam Colonia Augusta 
Treverorum; Trebeta, een legendarische, eponieme s t ichter : stiefzoon 
van Semiramis; Roma secunda). Aanbevelingen in deze richting wa
ren in verband met steden te vinden bij Quintilianus, Menandros en 
Emporius, en in het algemeen bij Is idorus; vooral aan Is idorus 
schrijft Curtius grote invloed in dezen toe (zie hierover zijn excurs 
Etymologie als Denkform: Curtius 1965, 486-490) . Giegler 
s ignaleert etymologische naamsverklaringen s lechts in verband met 
een s t i ch te r (Giegler 1953, 110-111), Curt ius ci teert tenminste ook 
nog een andersoor t ig voorbeeld: Heiric van Auxerre verzint voor 
Auxerre vanwege een stadsuitbreiding twee beter passende namen in 
p l aa t s van Autricus, namelijk Autissiodorum of Altiodorum (Curtius 
1965, 488). Maar noch Curt ius noch Giegler wijst op het spel met 
de naam van de s tad buiten de etymologische naamsverklaring: via 
een min of meer verborgen annominatio (vergelijk Curtius 1965, 
282-284) . In het Versum de Mediolani Civitate lezen we het 
woordspel Mediolanum - planiciae, wat etymologisch juist is via 
het Keltisch; btj Heiric van Auxerre Aedua - geminos aedos, over 
Autun; bij Milo van St.-Amand over Doornik Tornacus - turres (in 
de twaalfde eeuw Tornacus - Turnus — tornó); bij Abbo van S t . -
Germain over Parijs Parisius - Isie quasi par (Curtius 1965, 488; 
Is ia i s de legendarische in zee verdronken hoofdstad van Bretagne); 
by Gerhard van Seeon Pabunbergis - ecclesie matris mons (Bam
berg, via 'papenberg'). Ook uit de twaalfde eeuw zijn voorbeelden te 
over: Guido van Bazoches over Parijs Parisius - invidiam p e r i i -
parem non habet; de Archipoeta in de keizershymne over Pavia 
Papia - pia ("digna foret laudibus et topographie, nisi quod nunc 
utimur b rev i ta t i s via") , over Novara Novara - numquam vêtus fies 
- reno vari scies en over Milaan Mediolanensium tante sunt ruine -
quod in urbe media modo regnant spine - annis mille. 

In proza komt di t spelen met de naam van de s tad eveneens 
voor, maar daar worden de verbanden vaak explicieter gelegd. In 
De Situ urbis Mediolani komt als al ternat ieve naam voor Milaan 
Alba voor, en wordt de gewone naam in verband gebracht met een 
zwijn dat een wollen Claneus) vacht midden (.médius) op zijn rug 
heeft: sus text us veliere (dit komt ook al bij Sidonius Apollinaris 
voor). Bonvesin da la Riva neemt in de dertiende eeuw deze verkla
ring over (a sue ibi invento 'in medio tergo lanuto), maar voegt 
toe: Mediolanum - media lance en Miranum - miror; voor de begin-
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en s l o t l e t t e r M van Mediolanum en voor de О en L in het midden 
geeft hij speciale verklaringen (onder andere: M i s het hoogste 
enkelvoudige telwoord, duizend: van het begin t o t het einde zal 
Milaan bij de volmaakte steden horen; O is rond, wijst dus op vol
maaktheid; L duidt op de lengte van de roem en glorie van de 
s t a d ) . In een anonieme beschrijving van Regensburg komen in t o t a a l 
zeven keer woorden voor als regnum, regio, regius; de s t a d heeft 
een wijk genaamd regius pagus; het oudste deel van de s t a d heette 
vroeger Tiburt ina fa Tiberio quondam augusto constructa); de 
nieuwe wijk heet Ratisbona (quod rates ... hic in portu ponunturì.n 

Een ander duidelijk voorbeeld van de vele var ia t ies van de manier 
van uitweiden over de naam van een s t ad geeft Sigebert van 
Gembloers, iemand die doceert terwijl hij schrijft. In zijn levens
beschrijving van Theodoricus < Vita Theodorici), geschreven in de 
elfde eeuw, l a s t hij in hoofdstuk 17 een honderdregelig gedicht van 
eigen hand in to t lof van de s tad Metz, dat hu inleidt met een 
discussie over de namen van de s tad : Mediomatrix, Mett is en Divi-
dunum (de varianten Divodurum en Metae noemt hij niet) . Gedurende 
deze hele inleiding richt Щ zich t o t de s t a d met 'jij'. De naam 
Dividunum legt hij precies uit : hij i s een verkorte vorm van 
Divorum dunum; divorum i s een prospectieve aanduiding van de vele 
heiligen die de s t a d in de elfde eeuw herbergt (tot sanctorum 
hospes futura), terwijl dunum het Keltische woord voor mons i s 
(vergelijk het Nederlandse duin, en de annominatio in het gedicht 
op Leiden van Gonstantljn Huygens). HIJ geeft Augustidunum en 
Viridunum a l s analoge vormen (Autun en Verdun); hierbij c i teer t hij 

drie regels uit Heirics Kita S. Germani, waarin dezelfde uitleg van 
Augustidunum s t a a t . De naam Mettis komt - Sigebert c i teer t een 
inscriptie - van de Romein Metius Suffectus (M. Metius, gastvriend 
van Ariovistus en daarom door Caesar a l s gezant naar hem toe ge
s tuurd: Caesar, Gall. 1, 47). Wat de naam Mediomatrix betref t , 
behalve de voor de hand liggende uitleg 'in het midden gelegen 
moederschoot' gebruikt Sigebert enkele malen de woorden médius en 
mater. 

In het gedicht zelf s te l t Sigebert de to rens van de s tadsmuur 
gelijk met die van Babyion, de paleizen met die van Rome (regels 
14-17) . Het thea te r noemt hij Dedaleum laberinthum (18), een term 
die in de Versus de Verona voor het amfitheater van Verona was 
gebruikt. De omgeving van Metz is zo mooi, verzucht de dichter , 
dat esset ad haec mutus Homerus et alter Homerus (93; vergelijk 
63). Het lofdicht is bedoeld a l s een groet van de schrijver zelf 
aan de s tad Metz, waar hij zo vaak wandelt (quia saepe medium 
urbis iter terimus); het begint dan ook met een aanspreking: 
Praecluis urbs, salve, tellus praenobilis ave! en het eindigt met de 
heilwens Te sal vet semper regnane super omnia semper. De 
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ringcompositie i s overigens complexer: rege ls 2-4 roemen de 
rijkdom van s t ad en land (melk en honing, brood en wijn, koopwaar, 
goud en juwelen: met vier variaties van het woord overvloeiend), en 
in rege ls 5-6 wordt een Überbietung gebruikt met de cedat-formu-
le: Cedit Pactólas fulvus .... Evenzo roemen 94-96 de rijkdom (een 
volle hoorn des overvloede van de natuur, koopwaar in overvloed) 
en bevatten 97-99 de cedat-formule: Urbes ісіпае tibi cedunt ... . 
Behalve t o t de s t a d r icht de dichter het woord t o t de lezer, to t 
Chr i s tus a l s naamgever van een kerk en t o t patroonheiligen van 
andere kerken van Metz, t o t de bron van de Gorse (vanwaar een 
aquaduct water naar de s tad gebracht had) en t o t de natuur. 
Alleen al het woord natura komt zeven keer voor, evenals mons of 
collis; de verzen 85-92 zijn gewijd aan het werk van boeren en 
vissers, maar over leven en werken in de s tad vernemen we niets 
(Classen 1986, 50-51) . In dertien van de honderd regels spreekt 
Sigebert zelf in de eers te persoon enkelvoud (in 18 persoons
vormen; acht keer betref t het een woord voor zien, drie keer een 
voor menen). Sigebert doceert weliswaar terwijl hU schrijft, maar 
hu heeft ook ie t s te doceren en wel doordat hU zelf goed heeft 
gekeken, i e 

Soms wordt een s t a d via haar naam in verband gebracht met een 
figuur uit de Romeinse geschiedenis of antieke mythologie, naar het 
voorbeeld Rome - Romulus: Metz - Metius, Reims - Remus, Doornik 
- Turnus. Soms ook krijgt een stad a l s e r e t i t e l de naam van een 
beroemde his tor i sche of mythologische s t a d : Troje, Rome, Athene. 
Een fraai s t a a l t j e van deze variatie biedt Xanten, het oude Colonia 
Ulpia Traiana. Al s inds de zevende eeuw heet de s tad ook Colonia 
Troiana ('één ke t te r t je verschik'), of kortweg Troia. Ze zou na de 
val van Troje zijn gest icht door Franco of Francio, zoon van Hek
tor : de afstamming van de Franken is even eerbiedwaardig a l s die 
van de Romeinen. Een vroeg citaat, uit een zevende-eeuwse kroniek: 

nee proeul a Reno civitatem ad ins ta r Trogiae nominis aedificare 
conati sunt. Ceptum quidem sed inperfectum opus remansit . 
Niet ver van de RUn hebben zij geprobeerd een s tad te bouwen 
evenwaardig aan Troje, ook in naam. Ze zUn daar wel mee b e 
gonnen, maar het werk is onvoltooid gebleven. 

Stephanus Vinandus Pighius ver te l t in zijn geschiedenis van het 
hertogdom Kleef dat men Xanten van de naam van een plaatselijk 
r iviert je afleidde, da t genoemd zou zUn naar Xanthos, een andere 
naam voor de Trojaanse rivier de Skamandros. Er is geen r iviert je 
in Xanten, merkt Pighius daarbij droogjes op. * 9 

Veel frequenter is natuurlijk de ere t i te l 'Rome'. Konstantinopel, 
Aken, Tr ier , Milaan, Reims, Doornik en Pavia zijn in de middel
eeuwen met de t i t e l Roma nova of Roma secunda gesierd. Minder 
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vaak lees je altera Roma, gebruikt voor Doornik, T r i e r en Reims 
(door Cicero en Ausonius al voor Gapua); Celtica Roma, voor Au-
tun; Belgica Roma, voor Trier (vergelijk Gal lula Roma voor Arles 
ЬЦ Ausonius); Roma minor, voor Doornik; Romae soror, voor Reims 
en Milaan (Hammer 1944). T i te l s a l s caput en domina kunnen 
impliciet ook op vergelijking met Rome wijzen, evenals het adjectief 
Romanus waar di t gebruikt wordt voor een bepaald aspect van een 
s tad . Het lijkt me niet te ver gaan om t e veronderstel len, dat de 
dichter die Karolus met Gara i их in verband brengt, in het woord 
Karthago de namen van Karel en van Aken ziet: het zal hem p le
zier gedaan hebben de st ichting van Aken a l s tweede Rome te b e 
schrijven met behulp van Vergilius' verzen over de bouw van Rome's 
concurrent Karthago (.Karolus Magnus et Leo Papa 55-56; 97-136) . 
Met vergelijkingen a l s 'het Rome van de Kelten' s teekt J . P . Guépin 
a l s volgt de draak: "Denemarken is het Griekenland van het Noor
den en Lissabon is het Rome van het Westen, dus is Kopenhagen 
het Athene van het Noorden."20 

Vergelijking met Athene s t aa t altijd in verband met onderwijs, 
wetenschap en le t teren. In de elfde eeuw duikt di t motief weer op, 
in poëzie en in proza: Bamberg Cmaior Athenis), Luik (altera Athe-
nae) en Regensburg (secunda Athene) mogen ermee pronken. Ook 
over onderwijs in Reims, Parijs, Mainz, Salerno en Amiens vinden 
we in de elfde en twaalfde eeuw lovende berichten in gedichten, 
zonder vergelijking met Athene. Balderik van Borgueil (Baldericus 
Burgulianus) wijdt bijvoorbeeld een flink deel van zijn briefgedicht 
Ad Godefredum Remensem (Carm. 161) aan de s tad Reims a l s 
onderwijscentrum. Levendige indrukken van het s tadsleven in het a l 
gemeen of van het onderwijs in het bijzonder kan de lezer uit deze 
gedichten niet opdoen, bromt d a s s e n ( d a s s e n 1986, 50-52 ; 58).21 

Inmiddels zal duidelijk zijn, dat het niet zo simpel i s de verza
meling van de "korte zelfstandige stededichten" in de middeleeuwen 
af te bakenen: voor dat kort kun je nog een willekeurig cri terium 
kiezen, voor zelfstandig i s dat moeilijker. Er zijn inleidingsbrieven 
en opdrachtbrieven in dichtvorm die helemaal of ЬЦпа helemaal uit 
de lof van een s tad bestaan (Gerhard van Seeon), poëziecitaten in 
brieven (Guido van Bazoches), poëtische d igress ies in prozawerken 
(Sigebert van Gembloers), stadsbeschrijvingen, gevoegd Щ een vita 
(Richer van Metz), stadsbeschrijvingen aan het begin van een vita 
(Vita de S. Bavoné), stedenlof die uitmondt in een akademisch 
str i jdschrif t (Hugo Primas of Hugo van Orléans: vergelijk d a s s e n 
1986, 57) of in een drinklied (GB 204, over Tr ie r ) . 
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3. De twaalfde tot de veertiende eeuw 

In de twee eeuwen rond het j aar 1100 treden a l ler le i veranderingen 
op in het noordwesten van Europa. Technologische vernieuwingen a l s 
hoefUzer, haam en zwenghout brachten paarden voor ploeg en 
wagen. De invoering van het dr ies lags te l se l vergrootte de 
opbrengsten van de landbouwgronden tussen Loire en Rijn. Water
molens en windmolens waren aan het einde van de elfde respect ie
velijk twaalfde eeuw гЦ algemeen. Niet alleen productie en handel 
namen toe, maar ook de bevolking groeide. Veel mensen trokken 
naar de s tad, e r werden nieuwe steden gest icht . Ook op het niveau 
van internationale politiek zijn veranderingen gaande: met het Con
cordaat van Worms (1122) komt e r een einde aan de invest i tuur
stri jd; de eer s te kruis tocht i s in 1096 begonnen. In de stedenlof i s 
van deze veranderingen nog niet veel te bespeuren. De dichter 
t r e e d t vaker op a l s ik-persoon in zijn gedichten, het onderwijs in 
de steden wordt genoemd: d i t zijn de l ichte accentverschuivingen 
die we tegengekomen zUn. Uitdrukking van het gevoel van 'voorgoed 
voorbij' bij het zien van antieke resten en uitweiden over hande l s
r e l a t i e s van steden zijn de nieuwe accenten in de twaalfde eeuw. 

Hildebert van Lavardin, bisschop van Le Mans, heeft rond het 
j a a r 1106 twee beroemde Romegedichten gecomponeerd; in het 
eer s te spreekt de d ichter de resten van het antieke Rome toe 
(raakpunten met funeraire poëzie), in het tweede laat hij het 
nieuwe, christelijke Rome aan het woord via een prosopopoila (een 
idee dat hij misschien tijdens zijn bezoek aan de Stad heeft 
opgedaan).22 Het oude Rome is 'voorgoed voorbij': 

Par t ib i , Roma, nihil cum s i s prope to ta ruina. 
Quam magni fueris integra, fracta doces. 

(Hildebert, Carni, min. 36, De Roma 1-2; OMLV nr. 158; 
RA 344-348; BURA 12.13) 

Gelijk aan jou, Rome, is niets, hoewel je bijna helemaal ruïne 
bent. Hoeveel waard je bent geweest toen je heel was, 
maak je gebroken nog zichtbaar. 

Dum simulacra mihi, dum numina vana placèrent, 
milit ia, populo, menibus a l t a fui. ... 

Vix scio que fuerim, vix Rome Roma recorder , 
vix s ini t occasus vel meminisse mei. 

ICarm. min. 38, De Roma 1-2, 7-8; OMLV nr . 158; RA 348-352) 
Zolang godenbeelden en zolang ijdele idolen mij behaagden, 
was ik g roo t s door mijn leger, door mijn volk, mijn muren. ... 
Nauwelijks weet ik nog wie ik geweest ben, nauwelijks kan ik, 
Rome, me Rome herinneren, nauwelijks s t a a t mijn val me toe 
om zelfs maar aan mezelf te denken. 

200 



MIDDELEEUWEN 

De zinsnede Par tibi nihil herinnert natuurlijk aan Mart ia l i s 12, 8: 
Roma, cui par est nihil et nihil secundum. Pe t rus Pictor heeft in 
zijn Romegedicht (Roma potens quondam) op zijn beurt verscheidene 
citaten en ideeën van Hildebert verwerkt . Wat het motief van de 
'docerende' ruïnes betref t , vergelijk Milo van St.-Amand over Dooi— 
nik (Urbs fuerat quondam, quod adhuc vestigia monstrant), de 
Trierepigrammen in het voorafgaande (dudum que quanta fuerit, 
docet ipsa ruina; zo ook quam dispar tibi sum urbs Treveris, 
ampia ruina monstrat), een elfde-eeuwse vita van Sint-Bavo over 
Gent (lapsa ruina; talibus indiciis certus cognoscere possis urbibus 
hic cunctis caput esse), Sigebert van Gembloers over het aquaduct 
van Metz (laudem structurae retinent hodieque ruinae). Pe t rus 
Pictor over Rome (marmorei cives, Rome monumenta prior is, 
contestantur adhuc quanti fuit illa decorisi en in de twaalfde eeuw 
Anselmus over de iecta iacentia van Reims: 

integra cum s t a ren t , quae sic modo di ru ta parent, 
mole sua referunt quae, qualia, quanta fuerunt. 
(Anselmus, Vita Adelberti II 276-277)23 
Alleen a l door hun enorme massa maken zij duidelijk 
wat en hoe en hoe groot zij geweest zijn 
toen al wat er nu zo vervallen ЬЦ l igt, nog overeind stond. 

Tussen de twee Romegedichten van Hildebert in s t a a t een gedicht 
De Anglia (Anglia terra ferax, tibi pax diuturna quietem: Carm. 
min. 37), waarin moeder Natuur aan Engeland vruchtbaarheid, vrede 
en rijkdom garandeert en goede vorsten voorspelt (Hendrik en 
Mathilde van Engeland). Enkele jaren l a t e r schrijft Pet rus Pictor 
een soortgelijk gedicht, maar nu over Vlaanderen: hij begint de 
eers te zeven oneven versregels telkens met Flandria en gebruikt 
Cicero in de onvermogen-topos in p l a a t s van Horneros, Ennius of 
Vergilius: 

Flandria, dulce solum, super omnes t e r r a beata, 
tangís laude polum, duce magno glorif icata. ... 
e t quamvis Cicero nostro sonet omnis in ore, 
non tarnen enumero quanto s i s plena valore. 
(Pet rus Pictor, Flandria 1-2; 15-16; OMLV nr. 149) 
Vlaanderen, lieflijke grond, boven al le andere zalig land, 
hemelhoog word je geprezen, vol roem door de grote her tog. ... 
en ook a l klinkt de hele Cicero door in mijn woorden, toch 
kan ik dan nog niet echt duidelijk maken hoe waardevol jij bent. 

Abt Richer van Metz neemt in het voorwoord van zijn Vita S. 
Martini (waarin hij natuurlijk de s tad Tours prijst: zie Classen 
1986, 55) twee lofdichten op Metz op: een kort , van 4 regels , 
gevolgd door een van 59 hexameters. Het korte luidt : 
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Antiquus locus e s t et in ilio multa sa lus es t 
sanctorum meri t is et precibus placi t is . 

Mettensis Celebris urbs , gazis splendida crebr i s , 
laudibus nunc effert cui sua vota refer t . 

(Richer van Metz, In lauderà urbis Mettensis)^* 
Oud is de p laa t s , en er i s daar veel heil: 
door de verdiensten van heiligen, door hun gebeden en hun leer. 
De beroemde s tad Metz, schitterend met haar vele schatten, 
prijst heden met grote lof hem to t wie zij haar gebeden r icht . 

In het tweede gedicht spreekt Richer de s tad toe: de beginregel is 
Mettis ovens plaude, manibus plebs aulica plaude. Enkele voor
beelden van woordelijke navolging van Sigebert : de eers te helft van 
de tweede regel urbs populosa satis - urbs populosa nimis; het 
aanroepen van de heilige Vincentius (vers 49; 30); het paar dives ... 
ditat - ditat ... dives (94 -95 ; 59). 

Nog ie t s verder naar het noorden l ig t Doornik (Tur r i s Nervi-
orum, Turnacum, Tornacum, Nervius), vanwaar ons uit het midden 
van de twaalfde eeuw een lofdicht op de s t ad is overgeleverd in de 
vorm van een prosopopoiia. Het gedicht maakt deel uit van het 
werk De Restauratione Monasterii S. Martini Tornacensis en te l t 
33 hexameters. Het begint aldus: 

Nobilibus fundata vi r is velut a l te ra Roma, 
urbibus immensis immensior esse videbar, 
non quia post Romam mea s i t s t ruc tu ra locata 
sed quia cum Roma non sint mihi prospera fata . 
(Versus de dignitate urbis Tornacensis 1-4; MGH SS 14, 3 5 7 -

358) 
Door edele mannen gest icht a l s een tweede Rome, 
leek ik nog g ro te r te zijn dan de grote steden, 
niet omdat ik pas na Rome gebouwd ben, 
maar omdat mU net a l s Rome het lot niet welgezind i s . 

Het begin doet denken aan de eers te regel van de Versus Romae, 
regel twee is te vergelijken met Vita S. Willibrordi 2, 525, een in 
dezelfde tijd geschreven lof van Tr ier van de hand van Thiofrid: 
Urbibus antiquis antiquior est monimentis (Hammer 1944, 59). Het 
punt van vergelijking tussen Doornik en Rome is merkwaardig: be i 
der tegenspoed. De s tad klaagt over haar lot bij Fortuna, wier 
werktuigen Lavinia en Caesar zijn geweest. De nobiles viri uit regel 
1 blijken de Rutuliërs van Turnus te zijn (woordspel met Rutuli, 
Rotuli, Turnus, tornare), de tegenspoed de dood van Turnus, de 
fortuin van Rome, de nederlaag tegen Caesar en l a te r de verwoes
ting door de Vandalen. Drie keer wordt er een toespeling gemaakt 
op de hoge gebouwen (Turr is!) : superciliis tectorum; ante superba; 
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prius alta (vers 5; 18; 32). Noch kerken noch heiligen komen t e r 
sprake; wel de handelsfunctie van de Schelde (handel met Duitsland 
en Frankrijk). Het gedicht eindigt met een grafschri f t van dr ie 
regels, ЬЦ gelegenheid van de nederlaag van de Nerviërs tegen 
Caesar. MÍJ is niet duidelijk of de prosopopoiia terug te voeren is 
op het voorbeeld van Hildebert, of t o t het grafschr i f t , of dat het 
een 'vinding' van de onbekende auteur i s . 

In een anonieme lof van Londen uit dezelfde tUd valt nog meer 
nadruk op de r ivier en op de drukke handel (Ibis et in nostros, 
dives Londonia, versus). De ik-persoon spreekt t o t de s tad en 
begint met de levendigheid van zUn herinnering aan het bezoeken 
van Londen ( regels 1-4). HIJ somt a l ler le i aspecten van de rijkdom 
en het uiterlijk van de s tad op, die haar s gelUke niet heeft (5 -12 ) . 
Vervolgens r icht hy zich to t de lezer: 

I s t i c invenies venalia tanta , quod omnes 
expósitas merces vix sibi mundus emat. 

Dicere quid quaeres tuus es t labor: elige quod vis, 
e t quod nullus habet, venditor illud habet. 

Tamensis fluvius muris a l labi tur , inde 
in mare fer t dulcís defluus amnis aquas. 

Fit maris exorsus, qui dum fluvialibus undis 
obviât, hospit ibus morigeratur aquis. 

(.Londonia 13-20)25 
Daar vind je zoveel te koop a l s niet eens de hele wereld 
kan kopen: zoveel koopwaar l igt daar u i tges ta ld . 
Zeg maar wat je zoekt: je hebt het voor het uitkiezen; 
ook ie ts wat nergens te krijgen is , dat hebben de kooplui daar . 

De rivier de Theems spoelt tegen de muren en brengt vandaar 
naar zee haar zoete water, a l s een vloeiende stroom. 
Ze wordt het begin van een zee, en wanneer deze de riviergolven 
tegenkomt, schikt zij een beetje in met haar gastvrije water . 

De laa t s te twee s trofen gaan verder over het getij. Aan het s lo t 
komt de dichter zelf terug a l s ik-persoon, met een praeteritio: 
Cetera praetereo, want de dag is om: terminât auctor opus ( 27 -28 ; 
vergelijk Curtius 1965, 101). 

Noord en Zuid ontmoeten elkaar in Godfried van Viterbo: Duitser 
van oorsprong, geschoold in Bamberg, i s hij kapelaan geworden van 
de staufische hofkapel en in 1184 bisschop van Viterbo in I ta l ië . 
Van Godfried is een tiental stededichten overgeleverd. Acht ervan, 
gedichten van ongelijke lengte, vormen weliswaar niet een cyclus, 
maar toch een samenhangend geheel: Mainz, Tr ier , Keulen, Aken, 
Nijmegen, Utrecht, Würzburg en S t r a a t s b u r g - de grote steden van 
het gebied der Franken - worden kort na elkaar geprezen in 
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Godfrieds kroniek Pantheon, tijdens zijn episcopaat geschreven. In 
een ander verband prUst hij Bamberg, e lders Spiers en ook Rome 
(RA 355). 

In de helft van deze gedichten, die a l s poëtische digressies in 
zijn werk voorkomen, t r eed t Godfried zelf a l s ik-persoon of in de 
pluralis maiestatis op (Keulen, Würzburg, Bamberg, Spiers; Mainz, 
Nijmegen). HIJ ver te l t zelfs dingen over zichzelf: in Würzburg wil 
hij wel gaan wonen, want die s tad l ig t zo mooi dat het er wel het 
a a rds paradijs lijkt ( Würzburg 19-21); Bamberg heeft hij in zijn 
jeugd a l s leermeesteresse gehad (.Bamberg 43-48) ; in Spiers is hij 
kanunnik geworden (.Spiers 9). Zijn belangstell ing gaat verder meer 
uit naar de his tor ie van een s tad, naar speciale gebouwen (vaak 
kerken) en naar de clerus dan naar de handel, die s lechts in 
verband met Trier , Utrecht en Würzburg genoemd wordt . Veel aan
dacht besteedt hij aan het spelen met de naam van de s tad . In het 
Rome van de Belgae, Tr ie r , rusten de reliquieën van drie heiligen 
(je kunt ook zeggen: van drie heilige mannen, i r e s viri). Colonia 
Agrippina is gebouwd door de Romein Agrippa; zelfs een Ennius 
zou de verdiensten van deze s tad nauwelijks recht kunnen doen. 
Aken (Aquae Grani, Aquisgrani) is gest icht door Granus, een 
voorname Romein; er zijn daar geneeskrachtige zwavel bronnen; 'in 
het Frans klinkt de naam van de s tad a l s a is , omdat de baden 
lichamen van zieken weer gezond maken en oud vlees er nieuw 
wordt ' (Francorum lingua sonai ais, quia sana tuetur corpora debi-
lium; fit nova pulpa vetus: 11-12). Waarschijnlijk moet men hier 
niet denken aan aider, helpen, noch aan de onomatopee aïe, maar 
aan aise, dat bonnes dispositions, bonne santé betekende in de 
middeleeuwen (en afgeleid wordt van het Latjnse gesubstantiveerde 
participium adjacens). Würzburg heet Erbipolis (wijnbouw, tuinbouw) 
en Guirzeburga. S t r a a t s b u r g heet Urbs Argentina vanwege de b e 
last ingbetal ing in zilver (argenti vectigafì. Bamberg is Pavo, Pauw, 
of Mons Pavonis, Pauwenberg, maar ook - net a l s bij Gerhard van 
Seeon - Papenberg: Montis in urbe tarnen culmina clerus habet 
(regel 9; vergelijk Hammer 1942, 5-6) . Iedereen spreekt er Latijn: 
Nullaque vox vulgaris audet in urbe sonari, sola solet cunctis 
lingua Latina dari (vers 14-15). Spiers (Spira) geeft Godfried via 
spira het woord gyrare in: de Rijn maakt er een bocht. Rome is 
gest icht door Romulus en heette vroeger Valentia (via het Griekse 
ρώμη, kracht). Giegler gaat niet in op d i t spelen met de s t a d s 
namen, terwijl hy zonder uitleg de gedichten van Godfried ook in 
een heel andere volgorde presenteert .26 

Als voorbeelden twee citaten uit de gedichten op de twee 'Nedei— 
landse' steden, Nijmegen en Utrecht. Het gedicht op Nijmegen (met 
debeginregel: lam Noviomagum Francorum clima canamus) t e l t 15 
regels, geordend in tristicha van twee hexameters plus een 
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pentameter; het eer s te tristichon handelt over Caesar, Vespasianus 
en Ti tus , het tweede over de bevloeiende Waal en de doorwaadbare 
p l a a t s (Giegler herkent in Guaio in vers 5 de Waal niet: Giegler 
1953, 93). Ligging en his tor ie ЫЦ еп ook in de r e s t van het ge
dicht Godfrieds onderwerp (in vers 8 i s arce een verduidelijking 
van de spelling a r t e ) : 

Fluminis e la ta sunt l i tora rupe levata. 
Aula columpnata s t a t desuper arce locata 

Circuitu l a t a p r a t a r igantur aqua. 
Pulchrior aspectus non creditur orbe reper tus . 
Hanc Gaius Jul ius pr ius edificasse re fer tur . 

Omnia que vidit subdita fecit ibi. 
(.Pantheon, Nijmegen 7-12; MGH SS 22, 159) 
De rivierdijken zijn hoog, omdat zich daar een r o t s verheft; 
boven op die burcht is een aula gebouwd, voorzien van zuilen. 
In de omtrek worden de weiden bevloeid door het brede water . 
Een mooier uitzicht is, geloof ik, nergens t e r wereld te vinden . 
Men zegt dat Gaius Jul ius vroeger deze s tad heeft gebouwd. 
Al wat hij daar zag, heeft hU onderworpen. 

De annominatio ЬЦ Noviomagus bes taat in een spel met het woord 
novus: Vespasianus innovât (2-3) ; Fredericus renovavit (14). Regels 
13-14 ztJn nagenoeg gelijkluidend aan 28-29 van het gedicht op 
Aken, dat onmiddellijk aan dit gedicht voorafgaat. 

Het gedicht op Utrecht (beginregel: Nunc gentem Frixonum 
Romana potentie querit) t e l t 27 regels; de eers te zes gaan over de 
oorsprong van de s tad a l s Romeins for t tegen de Friezen, de r e s t 
over de ligging aan de Rijn, dicht bU zee, over de omgeving, de 
drukke handel op de rivier en de visserij: 

Urbem Traiectum s t a tu i t tune Roma рагагі, 
ut possent Frisones belli s tat ione domari, 

qua maris occeani l i tora Renus adi t . ... 
Navigio plena tenet urbs ea l i tora Reni, 
Planicie leni campi iunguntur ameni, 

qua maris occeani multa carina vehit. 
(Pantheon, Utrecht 4-6; 10-12; MGH SS 22, 160) 
Toen heeft Rome besloten de s tad Utrecht te bouwen, 
om de Friezen te kunnen bedwingen met een mil i taire vesting, 
daar waar de Rijn de kust van de grote zee nadert . ... 
Vol schepen l igt deze s tad op de oevers van de Rijn, 
in een zacht hellend plateau gaan de lieflijke velden over; 
daar langs vervoeren schepen vele dingen van over de grote zee. 

Tenslotte worden wel de bisschop van Utrecht en de clerus ver
meld, maar niet het Utrechtse kerkenkruis, terwijl dat van Bamberg 
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wel wordt bezongen.2 7 Ook hier speelt Godfried interessante 
spel let jes met de naam van de s tad: hij benadrukt de rol van de 
Rijn a l s handelstraject : qua maris occeani li tora Renus adit (6); 
transitus Ule maris (19); ten tweede is turget in regel 15 een 
anagram van utregt: Turget et innumeris piscibus ipsa rethis. 

Voorbeelden van zeer tradit ionele stedenlof in dichtvorm zijn in 
Engeland in de twaalfde eeuw een excurs van 144 verzen t e r b e 
schrijving van Durham (Laurentius van Durham, Dialogi 1, 271-414; 
zie OMLV nr . 178 voor de passage over de natuurlijke verdediging 
van het stadje) en in I ta l ië in de dertiende eeuw een zelfstandig 
lofdicht op Lodi van een onbekende auteur (Hyde 1965, 326-327) . 
Een opmerkelijke stedenlof daarentegen is Liber Pergaminus van 
Moses del Brolo, over het stadje Bergamo. Het dichtwerk is rond 
1130 geschreven in Konstantinopel, op verzoek van keizer Joannes 
Komnenos, die nieuwsgierig was naar de achtergronden van de 
geleerde Moses (die nam deel aan theologische disputen in Kon
stantinopel; hij had Grieks geleerd, en was goed op de hoogte van 
de rhetor ika en van de Latijnse l i t t e ra tuur ) . Het opmerkelijke in de 
Liber Pergaminus i s - naast de systematische opzet - de aandacht 
voor specifieke deta i l s : de natuur in de omgeving, r ivier t jes en 
bronnen, het gemeentebestuur, activiteiten op de stadspleinen (die 
ook kinderspeelplaatsen zijn), de s t icht ing door de Gall iër Brennus 
(veroveraar van Rome) en verovering door de Romein Fabius, opval
lende pres ta t i es van individuele burgers en van de inwoners t e -
samen (Hyde 1965, 318-320; d a s s e n 1986, 55-57; noten 371-376) . 
Een dergelijke aandacht voor levendige de ta i l s van een s tad vinden 
we in de poëzie verder s lechts in speciale gedichten, zoals een 
vituperatio van Rennes van de hand van Marbod, bisschop van 
Rennes (tweede helft van de elfde eeuw: Urbs Redonis, spoliata 
bonis, viduata colonia). Andere voorbeelden zijn een verzameling 
verzen uit de twaalfde eeuw tegen homosexualiteit, waarin vooral 
Orléans en Parijs het moeten ontgelden; het gedicht van Hugo 
Primas van Orléans waarin Reims eers t de s tad Amiens looft, haar 
vervolgens haar p laa ts wijst a l s kind van moeder Reims en waarin 
de dichter tens lo t te Reims de hemel in prijst vanwege haar oudei— 
dom (Remus) en vooral vanwege het voortreffelijke, christelijke 
onderwijs daar (in vers 74-79 de fraaie woordspeling scola = 
scala: de ladder naar de hemel); t ens lo t te sa t i r i sche gedichten 
zoals Occulti Erfordensis Carmen Satiricum van Nicolaus van 
Bibera (dertiende eeuw, over de s tad Erfur t ) . Satiren op Rome uit 
de twaalfde en de dertiende eeuw hebben het vooral gemunt op ge 
drag en praktijken van de hogere geestelijken in die s tad : parodie, 
woordspelingen en de tegenstelling tussen het beeld van Rome (an
tiek of christelijk) en de kerkelijke werkelijkheid zijn de belangrijk-
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s te wapens van mensen a l s Walter van Ghâtillon en vele anonieme 
d i c h t e r s . 2 8 

Gedichten over het mythologische Troje en het hemelse J e r u 
zalem zijn in andere opzichten speciale gedichten. In de Carmina 
Burana, de bekende verzameling liederen uit de twaalfde en het 
begin van de dertiende eeuw, s taan enkele klaagzangen over Troje 
en zijn val (Jackson 1960, 155-157) . De auteur van GB 101, 
Pergama fiere volo, fato Danais data solo, roept ee r s t de Muzen 
aan, ver te l t dan in het kort oorzaak en verloop van de Trojaanse 
oorlog, r icht zich met verwijten to t Helena, laa t Hecuba een j am
merklacht uitspreken en werkt t ens lo t te in de regels 63 -88 
(.disticha 32-44) op tradit ionele wijze het cont ras t vroeger-nu uit: 

Ve t ibi , Troia, peris! lam non michi Troia videris, 
iamiam bobus e r i s pascua, lu s t r a fe r i s . 

(GB 101, 34 = 67-68) 
Wee jou, Troje: je vergaat! Troje zie ik a l niet meer, 
je bent weldra weide voor runderen, voor wilde dieren een oord. 

De annihilatie van deze urbs retro sublimis, urbs Celebris dudum, 
urbs fortunata, urbs bona, urbs vetus et clara is de schuld van 
een /emina fetalis (45, regel 90; vergelijk Mortier 1974, 24-25) . 
De dichter van GB 102 (met de beginregel: Fervei amore Paris, 
Troianis immolât aris) zoekt het cont ras t ju is t in de f lora: 'nu 
braamstruik, vroeger roos ' (nunc rubus, ante rosa: GB 102, 16, 
regel 32), en vervolgt het verhaal t o t de dood van Turnus en het 
huwelijk van Aeneas. Pet rus van Saintes had di t in het begin van 
de twaalfde eeuw nog uitgebreider gedaan in zijn gedicht Viribus, 
arte, minis Danaum data Troia ruinis (OMLV nr . 144), waarvan het 
s lo t luidt: sic gens Romulea surgit ab Hectorea; ook vertoont het 
cont ras t vroeger-nu bij hem meer var ia t ie (nu: brandstapel en as ; 
doornen, klimop, bos, weide; wilde dieren, leeuwinnen, wolven, 
wouwen en vee). НЦ maakt gebruik van het ubi' suní?-motief, van 
de variant 'Waar eens ..., daar nu ...' en van de onvermogen-topos. 
Overigens vinden we bij hem veel dezelfde zinswendingen a l s in CB 
101: de schuld van de hele r e s fetalis i s ook hier een f emina exi-
tialis. Uit het midden van de twaalfde eeuw zijn er drie T ro j e -
gedichten van Simon Aurea Capra (Simon Chèvre d'Or; OMLV nr. 
166 en 167 zijn fragmenten uit één gedicht) en één van Hugo P r i 
mas (Oxfordgedicht 9: Urbs erat illustris, quam belli clade bir-
lustris). Motieven in deze l aa t s t e jammerklacht zijn het cont ras t 
vroeger-nu (de dr ie eers te disticha beginnen met Urbs, Nunc) en de 
s t r a f van de goden voor de overmoed van de Trojanen (Quolibet in 
scelere sperans sibi cuneta licere sorduit in venere, set diis ea 
displicuere: 36-37; behalve Par i s wordt ook Ganymedes in di t 
verband genoemd). Via lovende t i t e l s s t a a t Troje op één lyn met 
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Rome: regina; terrarum domina; nulli sub sole secunda (11 ; 12; 34; 
vergelijk Mart ia l i s 12, 8). Als contras t met het bloeiende Troje 
dienen l iguster , notebomen en graan, en op fauna-gebied tijgers, 
slangen, herten, leeuwen, schapen en geiten. Opvallend zijn enkele 
bijbelse reminiscenties (rijkdommen van Salomo, de edelstenen 
topaas, smaragd, sardonyx) en Ovidiuscitaten. Het fraai rhetor i sche 
s lo t van deze klaagzang, met de auteur a l s ik-persoon: 

Talia cum memorem, nequeo cohibere dolorem, 
quin de te plorem, cum de te, Troia, perorem. 
Set iam membra t h o r i s dare nos monet hora soporis. 
(Hugo Primas, Oxfordgedicht 9, 50-52) 
Wanneer ik daaraan denk, kan ik mijn smar t niet bedwingen: 
ik moet huilen om jou wanneer ik mijn lied over jou, Troje, 
afs luit . Maar het i s bedtijd: we moeten nu echt gaan slapen. 

Zoals het oude Troje ЬЦ een ver verleden hoort, zo l ig t het 
nieuwe Jeruzalem in de toekomst. Het beeld van die hemelse s tad, 
uit Jesaja 54 en 60 en uit de Apokalyps 21-22, heeft velen t o t 
jubel geïnspireerd. Zij wordt bijvoorbeeld beschreven ЬЦ de 
inwijding van een nieuw kerkgebouw, want een kerk is het voor
portaa l van het hemels paradijs С Urbs beata lerusalem dicta pacis 
visio: OMLV nr . 63, uit de achts te eeuw). Hildebert beschrijft haar 
in een persoonlijk gebed dat zijn gedicht De Sancta Trinitate b e 
s lui t (.carmen 55, 173-204; OMLV nr. 159). Classen wijst erop, dat 
de vorm van di t gedicht (rythmische verzen, tweelettergrepig rijm, 
fegelmatige caesuur) niet toevallig door Hugo Primas overgenomen 
is voor zijn Ambianis, urbs predives (.Oxfordgedicht 18; Classen 
1986, 57; noot 377). Ook in stri jdschriften over de voordelen en 
gevaren van de s t a d en het stadsleven speelt het nieuwe Jeruzalem 
een ro l : is een klooster het hemelse Jeruzalem op aarde (en een 
s t a d een soor t Sodom, Gomorra of Baby Ion), of is een s tad ju is t 
het beeld van het nieuwe Jeruzalem? Zelfs in een lied over het 
echte Jeruzalem klinken geluiden over het hemelse door (GB 52, 
s t ro fe 5).29 

Wat de Latijnse poëzie betref t , zijn we nu diep in de dertiende 
eeuw gekomen; stededichten uit deze tijd en uit de eers te helft van 
de veertiende eeuw zijn schaars . Omdat Giegler zijn werk afgesloten 
heeft met de twaalfde eeuw, is het dienstig even terug te kijken 
via diens opmerkingen over de frequenties van de topoi en de 
veranderingen daarin.30 Giegler s t e l t vast , da t de d ichters van de 
middeleeuwen zelden uitweiden over het klimaat en bijna nooit over 
de ligging van de s tad ten opzichte van land en zee (de meeste 
geprezen steden liggen overigens ook niet in de buurt van de zee); 
ligging aan een r ivier wordt bijna altijd vermeld, met de naam van 
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de r ivier erbij. Het kan toeval zijn da t de belangstel l ing voor 
stadsmuren in de loop van de tijd lijkt af te nemen; over huizen en 
andere gebouwen wordt bijna nooit in algemene zin geschreven, over 
kerken vanaf de zesde eeuw s teeds vaker. Heiligen a l s beschermers 
van de s tad of a l s nieuwe s t ich te rs vinden we s inds de zesde eeuw 
voortdurend. Onder de beroemde stedelingen hebben bisschop en 
clerus de overhand; voortreffelijkheden en daden van leken verdwij
nen in het begin van de middeleeuwen, om pas in de twaalfde eeuw 
weer op te duiken. Met betrekking to t de naam van de s tad is een 
afleiding van de naam van een s t i ch te r geliefd; af en toe geeft de 
dichter een a l ternat ieve naam (dit lijkt me wat zwak ui tgedrukt) . 
Gieglers conclusie over de topos van de handel i s merkwaardig: 
"Es nimmt nicht Wunder, daß der Handelstopos einmal in den 
Städtegedichten Oberitaliens in der karolingischen Periode 
besonders aufklang (hier im Zusammenhang mit dem Fluß) und sei t 
dem 11. Jahrhunder t etwa auch in den anderen Städtegedichten 
herausgeste l l t wird ." ; zijn nadere opmerking "Was in Oberitalien 
noch antike Erinnerung ausdrückte, zeigt jensei ts der Alpen 
Anpassung an die neuen Verhältnisse." (Giegler 1953, 106) maakt 
de zaak niet duidelijker. Niet alleen zwijgen de betreffende 
gedichten uit Noord-I ta l ië over de handel (Milaan, Verona en Aqui-
leia genieten wel rijkdom en overvloed), maar ook geeft Giegler 
zelf geen enkel c i taa t waaruit hij deze conclusie t r ek t , noch op 
pagina 106, noch op pag. 94 ЬЦ de voorbeelden van de h a n d e l s 
functie van de rivier, noch bU de afzonderlijke besprekingen van 
deze gedichten in pag. 28-44. Aangaande de overige topoi merkt 
Giegler telkens s l e c h t s op, d a t zU regelmatig blijven voorkomen. 
Van ontwikkeling i s dus nauwelijks sprake; voor zover e r verande
ringen zijn, concentreren die zich rond de twaalfde eeuw en hangen 
ze direct of indirect samen met de opkomst en bloei van de steden. 
Tot dezelfde conclusie komen Hyde en Classen voor wat bet re f t de 
beschrijving van een s tad, die pas in de dertiende eeuw duidelijk 
van lof te onderscheiden is . Behalve in de le t teren komt stedenlof, 
in gecondenseerde vorm, in de middeleeuwen voor in opschriften op 
bouwwerken, randschrif ten op s tadszegels , formules in oorkonden en 
la te r ook in de vorm van reclameleuzen bij s tadsgezichten of 
s tadsplat tegronden en zelfs in privileges van universiteiten. 31 

4. Stedenlof buiten de Latijnse litteratuur 

Indien er in het westen van Europa op het gebied van stedenlof 
geen sprake i s van schokkende veranderingen ten opzichte van de 
oudheid, kan men verwachten d a t die er in het Oost-Romeinse rijk 
zeker niet zullen zijn. Deze verwachting wordt inderdaad bevestigd, 
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al zijn m(J geen Griekse stededichten uit de zevende of a c h t s t e 
eeuw bekend; uit de tiende t o t en met de vijftiende eeuw is echter 
zoveel materiaal wel toegankelijk, dat men deze conclusie rus t ig 
trekken kan, zowel voor stedenlof in proza a l s voor stededichten. 
Bovendien zijn de vele epigrammen die l a t e r in de Griekse Antholo
gie verzameld zijn, in het oosten steeds bekend gebleven, terwijl de 
rhetor ika er onafgebroken bestudeerd en onderwezen is (vooral de 
rege ls van het epideiktische genre). Behalve Konstantinopel гЦп 
steden a l s Genua, Thessaloniki, Pergamon en Nikaia geprezen in 
zelfstandige lofredes of in passages in reisverslagen, toespraken, 
preken en brieven of hagiografische en his tor i sche werken. De val 
van Konstantinopel in 1453 AD geeft aanleiding t o t reeksen van 
monodieën: in feite stedenlof vermomd a l s klaagzang-in-proza. In 
de tiende eeuw heeft Johannes Geoometres Kyriotes epigrammen to t 
lof van Athene, Nikaia en Konstantinopel geschreven, in de twaalf 
de eeuw Theodooros Pródromos, terwijl de vijftiende eeuw natuurlijk 
vele s tadsklachten over de val van Konstantinopel opleverde . 3 2 Het 
verval van Athene inspireerde rond 1200 AD de toenmalige b i s 
schop van die s tad , Michael Chooniates, t o t de volgende verzen: 

'Επεΐ γαρ ούκ îjv ούδαμοο φεΒ προσβλΕ7ΐε\ν 
αυτήν έχείνην τήν άοίδιμον ττόλχν, 
τήν δυσαρίθμου xorì μακραίωνος χρόνου 
λήθης βυθοΤς χρύψαντος ήφαντωμένην, 
έρωτολήπτων άτεχνος πάσχω πάθος. ... 
οίκον ' Αθήνας ούχ ' Αθήνας που βλέπω, 
κόν\ν Sé λυπράν και κενήν μαχαρίαν. 
ΠοΟ σοι τα σεμνά, τλημονεστάτη πόλις; 
'Ως φροΰδα πάντα και κατάλληλα μύθοχς 
δίχαι, δχχασταί, βήματα, ψΐίφοχ, νόμοι, 
δημηγορίαχ, πεχθανάγκη ρητόρων, 
βουλαί, πανηγύρεχς τε και στρατηγΐαχ 
τον πεζομάχων αμα καχ τον ναυμαχώ ν, 
ή παντοδαπής Μοδσα, τον λόγων κράτος. 
"Ολωλε σύμπαν τον ' ΑθηνΏν το κλέος· 
γνώρχσμα δ ' α ύ τ ο ν ούδ* αμυδρό ν τ ις χδοχ. 
(Michael Chooniates, Athene 4-8; 17-27; PGV 445-446) 
Want e r i s nergens, helaas, ook maar i e t s meer te zien 
van haar , die bekende veel bezongen s t a d : 
ze is onzichtbaar geworden, onmeetbare en langdurige tijd 
heeft haar verstopt in diepten van vergetelheid. 
Daarom HJd ik echt: een lijden van verliefden. ... 
Wonend in Athene zie ik nergens Athene: 
maar stof, droef, leeg, gezegend stof. 
Waar zijn al die prachtige dingen van jou, al lerongeluk-
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kigste s t a d ? Want a l les is weg, is to t mythen geworden: 
processen, rech te r s , spreekgestoelte, stemmingen, wetten, 
toespraken to t het volk, dwingende overredingskracht van 
redenaars, raadsvergaderingen, fes t ivals en de rang 
van opperbevelhebber over soldaten en over matrozen, 
a l le Muzen, de kracht van woorden. 
Helemaal te gronde is de roem van Athene; 
zelfs niet een heel miniem spoor van da t a l i s te ontdekken. 

Vergelijking van di t gedicht met Douris' klacht over de verwoesting 
van Ephese, van vyftien eeuwen eerder (AP 9, 424), i l l u s t r ee r t de 
standvastigheid van het genre; vergelijking met Janus Vi ta l i s ' 
Romegedicht uit de zestiende eeuw (RA 476) maakt het overnemen 
van ideeën in het kader van het aemuiat/o-principe z ichtbaar , 
terwyi vergelijking met het volgende Chinese gedicht over Nanking 
uit de achts te eeuw n.Chr. de invloed van de gelijkheid van onde r 
werp demonstreert : 

O, gij zes d y nas tien, wier macht hier bloeide en weder verging! 
Drie kroezen wijn voor u, verzeld van di t gezang! 
Kleiner, ach ja, zijn uw parken thans dan eertijds onder Tsj ' in, 
maar even talrijk de heuvlen, hier a l s rond Lo-yang. 
Vroeger was het s lo t van Woe omkranst met bloemen en lover 
en diep in het oude Tsjinpaleis ruischte zachte zijde; 
nu is dat a l les vergaan, - geen mensch, geen ding is meer ove r -
gelljk de onmeetlljke golven, die langzaam oos twaa r t s verglijden. 
(Li T'ai Po, Nanking)** 

In de twaalfde eeuw verschijnt in West-Europa ook l i t t e r a t u u r in 
de volkstalen met passages van stedenlof. In het oud-Franse epos 
Aimery van Narbonne ziet Karel de Grote vanaf een heuvel neer op 
de s tad Narbonne, waarvan de fraaie aanblik beschreven wordt (Le 
Goff 1972, 73-74) . In Tristan et Yseult, de Tr i s tan- roman van 
Thomas, komt een lofprijzing van Londen voor (geciteerd in Classen 
1986, noot 403). In het Duitse Annolied worden Keulen, Ninive, 
Babyion, nogmaals Keulen, Mainz en Tr ie r geprezen (s t rofen 7; 9 -
10; 29-30) ; zelfs de wljnleiding van Tr ier naar Keulen wordt daar 
met lof vermeld (in feite is d i t een Romeins aquaduct vanuit de 
Eifel naar Keulen). Het drinklied met lof van Tr ier , t/ri>s salve 
regia (CB 204), heeft alleen maar een Duits refrein. Meer 
voorbeelden uit de volkstalen geven Taylor 1939, 121-122; Giegler 
1953, 85-86 en Classen 1986, noot 352. Ook het Nederlands is van 
de parti j : Heinric (Hendrik) van Veldeken looft rond 1160 Tongeren 
en Maastr icht in zijn vertaling of bewerking van een vita van de 
heilige Servatius, Leven van Sint Servaes. 34 De passages over 
Tongeren (843-866) en Maastricht tel len beide 24 verzen: 
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In eynen dal l scoen ende liecht, 
effen ende wael ghedaen 
daer twee water tsamen gaen, 
eyn groot ende eyn cleyne, 
claer, schoen ende reyne, 
d a t s die Jeker ende die Mase, 
beide te korne ende te grase 
es die s t a d t wale gheleghen 
ende te schepen in voele weghen, 
in visschen ende in ghewilden 
ende in goeden ghevilden 
der bes ter coren eerden 
die ye mochte ghewerden. 
Des s t ey t die s t a t te maten 
aen eynre ghemeynre s t r a t e n 
van Inghelant in Ongheren 
voer Coiné ende voer Tongheren 
ende alsoe dies ghelljck 
van Sassen in Vrancrljck 
ende mit scepe die des pleghen 
te Denemerken ende te Norweghen. 
Die weghe versamenen sich a l l dae. 
Des is die s t a d t daer пае 
gheheiten Traiectum. 
(Hendrik van Veldeken, Leven van Sint Servaes 958-981) 

Ook in het zuiden van Europa verschijnt stedenlof in de volks
t a a l . In het begin van de veertiende eeuw wordt Florence bezongen: 

Ai, dolce e gaia t e r r a Fiorentina, 
fontana di valor e di piacenza, 
fior de li a l t r i , Fiorenza, 
qualunque ha più saver, t i tien reina! 
(Chiaro Davanzat i ) 3 5 

Mijn zoete, blije, florentijnse land, 
fontein van vrolijkheid en waarde, 
Florence, bloemenstad op aarde, 
vors t in van a l le mensen met verstand! 

Om nog duidelijker te laten zien dat de in de oudheid gebruikelijke 
eigenaardigheden van stadsbeschrljving en stedenlof in de volkstaal 
overgenomen zijn, citeer ik van Dante een stukje van de beschrijving 
van Mantova en omgeving (Inferno 20, 61 -99 : ook over de s t icht ing 
en de naam, aan de hand van Vergilius, Aen. 10, 198-201 en 
Is idorus , Etym. 15, 1, 59) en een stukje uit de geschiedenis van 
Florence (.Paradiso 16, 46-85) over stervende steden a l s t roos t : 
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Loco è nel mezzo là, dove i l Trentino 
Pastore e quel di Brescia e il Veronese 
Segnar pot r ia , se fesse quel cammino. 

(Dante, Inf. 20, 67-69)36 
Er is een p laa t s daar in het midden, waar zowel de bisschop 
van Trente a l s die van Brescia en die van Verona 
zou mogen zegenen, a l s h(J e r deze re i s voor over zou hebben. 

Se tu r iguardi Luni ed Urbisaglia 
Come son ite, e come se ne vanno 
Di det ro ad esse Chiusi e Sinigaglia; 

Udir come le schia t te s i disfanno, 
Non t i pa r rà nuova cosa né forte, 
Poscia che le c i t tadi termine hanno. 

(Dante, Par. 16, 73-78) 
Als Je eens kijkt naar Luni en Urbisaglia, 
hoe die verdwenen zijn, en hoe daarachteraan 
Chiusi en Sinigaglia aan het vergaan zijn, 
dan zul je het n ie ts nieuws vinden en niet merkwaardig 
te horen hoe ook geslachten uitsterven, 
aangezien zelfs steden aan hun einde komen. 

5. Stedenlof in de middeleeuwen: conclusie 

Op grond van bovenstaand overzicht kan men het met Giegler en 
Classen eens zijn da t stedenlof in de middeleeuwen to t de dertiende 
eeuw een rechts t reekse voortzett ing is van die van de oudheid: er 
verandert bijna nie ts . Vanaf de twaalfde eeuw komt de dichter 
zelf, a l s ik-persoon, frequenter in de gedichten voor dan tussen 
600-1100 (Giegler). In de dertiende eeuw t reedt een duidelijke 
spl i ts ing op tussen beschrijving en lof (Hyde); beschrijving bedient 
zich voortaan bU voorkeur van proza; tevoren vormde het optreden 
van lange opsommingen in lofdichten één van de aanwijzingen voor 
de eenheid van laus en descriptio (Schmidt). Hiermee hangt samen, 
dat er pas in de dertiende eeuw aandacht komt voor het gewone 
leven van de stadsbevolking zelf (Classen); het lofdicht wordt nu 
ie ts minder beschrijvend, maar het had vóór de twaalfde eeuw toch 
a l vaak nagelaten de rijkdom van kooplui en het vakmanschap van 
ambachtslui te noemen a l s argumenten voor lof (Classen). Hetzelfde 
geldt voor de aangename kanten van het stadsleven a l s feesten en 
kroegen (Schmidt). 

Over de topoi en de verschuivingen in hun onderlinge frequenties 
i s in het voorafgaande genoeg gezegd. Zowel het thema van de 
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bloeiende s t ad a l s dat van de verwoeste s tad treffen we aan, met 
a l s extremen het nieuwe Jeruzalem en het oude Troje. De verwoeste 
s tad zelf kan onderwerp zijn van een klaagzang, maar het thema 
gaat soms ook gepaard met verzuchtingen over vergankelijkheid (het 
t roostmotief) . Romeinse ruïnes in verder relat ief bloeiende steden 
leiden to t vergelijking van de bestaande s i tuat ie met een vroegere 
bloei, maar ook to t de verzuchting 'voorgoed voorbij'. Vergelijking 
met andere steden blijft eveneens een belangrijke manier van loven. 

Naast zelfstandige stededichten en stedenlof ingebed in een groot 
gedicht komt een mengvorm voor: gedichten a l s poëtische digress ies 
binnen een prozawerk. Een echte cyclus van stededichten is mij on
bekend; het aanta l epigrammen of korte gedichten (korter dan 12 
regels) i s gering, maar er is meer geschreven dan nu bekend is . 
Steden worden vaak toegesproken (hierbij zijn e re t i t e l s op hun 
p laa t s ) , maar spreken zelden zelf (Rome, Doornik; Milaan in g e 
sprek met een viator). Een interessante uitweiding over de naam 
van de s tad HJkt wel een verplicht onderdeel. De dichters citeren 
regelmatig, uit wedijver of pronkzucht: zowel werken van Romeinse 
au teurs a l s middeleeuwse. Het motief van de roem van de dichter , 
gekoppeld aan die van zijn geboortestad, ontbreekt. 

Hoewel de dertiende eeuw en de eers te helft van de veertiende 
niet zo rijk lijken aan Latijnse stededichten, kan dankzij overstapjes 
naar de volkstalen en naar het Grieks toch a l s vasts taand b e 
schouwd worden da t er tussen oudheid en renaissance op het gebied 
van stedenlof continuïteit i s . Wel zal de nieuwe tijd enkele accenten 
anders leggen: di t is de invloed van het bij voorkeur rech ts t reeks 
op de oudheid teruggrijpen, zowel op de praktijk a l s op de r h e t o r i 
sche theorie van de stedenlof (Schmidt). Hiermee is een probleem 
opgelost waarmee l i t t e ra tuurh is tor ic i a l s Neff, Ellinger en Taylor 
geworsteld hebben: wat is de oorsprong van het stededicht in de 
vijftiende of zestiende eeuw? Want het genre verscheen volgens hen 
in Duitsland te vroeg om het alleen aan de invloed van humanisten 
toe te schrijven. Voor wat de Nederlandse l i t t e ra tuur bet ref t , 
heeft bijvoorbeeld Zwaan beweerd dat Huygens met zijn Dorpen en 
Stede-stemmen in 1624 een nieuw genre van Nederlandse gedichten 
gebracht heeft, terwijl Smit wel wijst op Neolatijnse voorbeelden 
maar niet op Latijnse of Gr iekse . 3 7 
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5 H E T L A T U N S E S T E I D E D X C H T 

/ Ч М D E H U M A N T I S T E N 

1. Inleiding 

Anders dan Ы] de middeleeuwen, wordt de bestudering van het 
stededicht in de nieuwe tijd bemoeilijkt door de overstelpende hoe
veelheid gedichten, vooral uit de zestiende en zeventiende eeuw. Om 
dit probleem het hoofd te bieden, zal ik voor wat de periode 
1500-1600 bet re f t vooral uit het Nederlandse taalgebied gedichten 
bespreken (de g r o t e uitzondering vormen de Urbes van Jul ius 
Caesar Scaliger). De behandeling van werken uit de veertiende en 
vijftiende eeuw dient voornamelijk het bewijs van de continuïteit en 
daarmee een verheldering van de oorsprong van stededichten. Ver
der l ig t de nadruk weer op korte gedichten op andere steden dan 
Rome. Beginnen met Petrarca en eindigen met Huygens en Barlaeus 
leidt ook in di t hoofdstuk tot een beweging van Zuid naar Noord. 
Ik gebruik de namen waaronder de auteurs het best bekend zijn: ЬЦ 
Ital iaanse d ichter s meestal de I ta l iaanse naam, bij andere meestal 
hun humanistennaam. 

De eers te nutt ige informatie over het Latijnse stededicht in de 
nieuwe tijd i s te vinden bij Joseph Neff, in zijn inleiding bij de 
uitgave van Noriberga Illustrata van Helius Eobanus Hessus uit 
1532 (Neff 1896, VII-XLV). Als auteurs die vóór ±1500 lofdichten 
op steden geschreven hebben, noemt Neff: Pe t rarca , Sabellico en 
Sannazaro; Celt is , Buschius, Murmellius en Wimplna; Astesanus, 
Gaguinus, en tens lo t te Rosenplüt en Haß, die in het Duits dichtten. 
De bloeitijd van het genre stedenlof l ig t voor Neff tussen 1480 en 
1550. НЦ onderscheidt twee soorten stededicht: het geografische of 
topografische (nadruk op ligging, gebouwen, monumenten), d a t het 
frequentst is, en het gedicht dat de culturele ontwikkeling van een 
s tad bezingt (nadruk op oorsprong, bekwaamheden en daden die t o t 
de bloei geleid hebben). Stededichten zijn volgens Neff dan ook 
"Kunstwerke ... welche die Eigenart der beschreibenden Poesie und 
die der enkomiastischen vereinen." (Neff 1896, XXX). Voor elk van 
beide soorten hanteren de auteurs een vast schema, i e t s wat op 
bewuste navolging wijst. Ook op de achtergronden van di t type lof
dicht gaat Neff in. Humanisten houden van l i t t e r a i r e beschrijvingen: 
de schoonheid van het landschap wordt door hen weer met plezier 
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geschilderd (Dante, Pet rarca en Boccaccio), landen, meren en bergen 
worden bezongen. Ook de schoonheid van mensenwerken lokt b e 
schrijving uit: ee rs t monumenten en overblijfselen uit de oudheid 
(Petrarca , Gola, Biondo), dan ook kunstwerken (ook l i t t e ra i re ) en 
steden uit de eigen tijd. Petrarca combineert het beschrijven van 
overblijfselen in Rome met klagen over ru ïnes , wat neerkomt op het 
verheerlijken van Rome. Zo komt beschrijving dus in dienst van lof 
(VII-IX). Over de re la t ie tussen beschrijven en loven in de l i t t e r a 
tuur van de middeleeuwen zegt Neff niets . Lofdichten s taan in 
dienst van de eigen eeuwige roem van de dichter (de lof is niet 
"uneigennützig": XIV); lof van een s tad is hier het frequentst, niet 
alleen de geboortestad van de dichter maar ook andere steden (van 
buitenlandse steden vooral Parijs: XI-XII). Stedenlof is in Dui ts 
land bovendien "im Zeitgeist begründet": zij d raag t ЬЦ t o t de roem 
van het vaderland in een tijd "a l s das Nationalgefühl durch die 
französischen Gelüste nach der Rheingrenze und die drohende 
Türkengefahr mächtig geweckt worden." (XV). 

Veertig jaren l a te r verschijnt, in een private edition, de d i s s e r 
ta t i e van William Hammer: Latin and German Encomia of Cities. 
(Chicago 1937) . · Hammer maakt ui teraard gebruik van het werk 
van Neff. Hij komt, terugblikkend op de ontwikkelingen van oudheid 
to t I ta l iaanse renaissance, to t de conclusie dat lofprijzingen van 
steden in dr ie l i t t e r a i r e genres voorkomen: in proza (redevoeringen, 
brieven), in epische poëzie (ingebed in epen of quasi-epen), en in 
andere poëzie (epigrammen); de l aa t s t e categorie was in de oudheid 
zeldzaam (Hammer 1937, 4). Zijn samenvatting van de ontwikkeling: 
"From a formal point of view the best example of an independent 
encomiastic poem in classical times is Catullus ' praise of the pen
insula of Sirmio, but the subject matter re fe rs to a region, not to 
a city. Hence, we shal l have to put the Ordo urbium nobilium by 
Ausonius a t the beginning of our h is tory , and th i s with some 
l imitat ions. I t s poetic quali ty (in the modern concept) i s open to 
discussion. With the development of hymns in the eighth and ninth 
centuries the city poem comes more to the fore. Yet not until the 
I ta l ian Renaissance does i t appear fully developed a s an epigram 
(Sannazaro) or a poem. In I t a ly , however, the genre never enjoyed 
great populari ty. I t s cultivation was largely left to German 
humanis ts ." (Hammer 1937, 5).2 

Na deze inleidende opmerkingen begint Hammer op pag. 5 met de 
bespreking van Duitse stedenlof van i 1400 tot 1700: stedenlof van 
Duitse steden geschreven door mensen met Duits a l s moedertaal, 
enkele uitzonderingen daargelaten. Het werk is niet in hoofdstukken 
ingedeeld, maar geordend volgens een geografisch criterium. Eerst 
worden de lofdichten op steden in Duitsland behandeld, vanaf het 
begin to t de tweede helft van de zestiende eeuw (pag. 6-46). 
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Hammer sp i t s t d i t deel over Duitsland toe op de s tad Neurenberg. 
Vanaf pag. 46 komt Bohemen aan de orde; op pag. 55-61 Elzas, 
Zwitserland en Silezië. Op pag. 61-62 vat Hammer in enkele o p 
merkingen de stedenlof in de tweede helft van de zestiende en de 
zeventiende eeuw samen. Na de conclusies (pag. 63-66) en de b i b l i 
ografie volgen twee indices: een chronologisch geordende lijst van 
al le geprezen steden, voor zover aan Hammer bekend, met a u t e u r s 
naam en met de vermelding Duits of Latyns proza of poëzie (pag. 
71-74; ±160 werken in het LatUn, waarvan ±125 lange of korte 
gedichten); vervolgens een alfabetische lijst van de geprezen steden, 
met de namen van de auteurs en het j a a r t a l . 3 De oudste redelijk 
korte Latijnse gedichten in deze lijst zijn die op Jihlava (Iglau) van 
Urbanus de Pochyech, op Heidelberg van Gaguinus, op Wroclaw 
(Breslau) en andere steden van Gorvinus, op Neurenberg en andere 
steden van Celt is , op Roermond van Buschius en van Murmellius.* 

De conclusies van Hammer zijn de volgende (pag. 63-66) . In de 
oudheid of de middeleeuwen is het s tede-epigram niet een vooraan
staand type gedicht geworden; pas humanisten cultiveren het ware 
stededicht, en Duitse humanisten spelen hier de hoofdrol. In het 
vroege humanisme vormden pat r io t t i sme en uitzicht op een beloning 
van stadswege de externe stimulansen voor het componeren van 
stedenlof. Gedichtjes schrijven ЬЦ a l ler le i gelegenheden is verder 
ie t s wat hoort bij een humanist, en het i s een leuke uitdaging. ВЦ 
de verspreiding van deze mode hebben misschien de concilies van 
Konstanz (1414-1418) en Bazel (1431-1449) een rol gespeeld. De 
modellen voor dergelijke gelegenheidspoëzie vond men in de oudheid; 
de humanisten gebruiken die voor hun eigen doelen: promotie van 
zichzelf en van de cultuur van de oudheid. De Latijnse stededichten 
zijn in de eers te p laa t s gericht to t geleerden (er zijn veel meer 
Latijnse dan Duitse). Je zou ze kunnen opvatten a l s een uitvloeisel 
van de migratio academica, die weer samenhangt met bewuste p r o 
paganda voor opleving van de oude cultuur (lof van scholen en 
universiteiten is dan ook prominent). Het vleien van het gemeente
bestuur op schr i f t dient ter vestiging of t e r bevestiging van de 
reputatie van de vleier, bijvoorbeeld Hermann van dem Busche, die 
steden prijst quasi cicada per ambusta canens, zo ci teert Hammer 
op pag. 24 het oordeel van Eduard Boeking. 

Behalve lof van scholen en universiteiten komen in de Duitse 
stedenlof a l s onderwerpen voor: geografie en topografie, p l a a t s e 
lijke geschiedenis, mythologische reminiscenties en vaak ook p l a a t s 
naam-etymologieën; de nadruk l igt echter op ekonomische zaken, 
gewoonten, eigenaardigheden, fest ivals en het karakter van de 
inwoners. Hammer onderscheidt dr ie typen stedenlof: descriptief, 
narrat ief en een combinatie van beide. Het descriptieve type komt 
overeen met Neffs geografische of topografische type; het n a r r a -
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tieve is Ыі Nef f het gedicht dat de culturele ontwikkeling bezingt. 
Op de invloed van rhetorica-boeken of epistolica's gaat Hammer 
niet in, hoewel hi\ over de Tractatus de civitate Ulmensi van Felix 
Fabr i opmerkt: "Involuntar i ly one i s reminded of classical r h e t o r i 
cal precepts. On the whole, Fabri follows them; he copied e i ther a 
rhetor ica l handbook or the practice of ear l ier ora t ions . " (Hammer 
1937, 19).5 

De stededichten in het Duits hebben andere functies dan de 
Latijnse. Een speciale functie i s die van de toer is t i sche reclame: 
" T h i s kind of encomium was printed on a separate sheet and was 
frequently adorned with contrafacturen of the city-panorama. The 
dates of the r e p r i n t s a re practical ly unknown. The poems a r e 
p a r t l y reminiscences and par t ly j o b - o r d e r s to supply book-store 
and c i t y - t r a d e . They might be regarded a s a kind of Trave l-
Bureau pamphlets sold t o v i s i tors . " (Hammer 1937, 42). Overigens 
kunnen deze gedichten in de volkstaal heel goed humanistisch getint 
zijn. ВЦ Hans Sachs is d i t helaas nu ju is t in zijn LobsprUche van 
steden niet het geval. Wel laat hU in de gedichten op Neurenberg 
en Salzburg een gids tijdens гЦп rondleiding de s tad loven. 

Evenals Neff ziet Hammer op de helft van de zestiende eeuw een 
verandering optreden, om niet te zeggen een verval: een overvloed 
aan stededichten, meestal van abominabele kwaliteit. Stededichten 
verworden t o t locale propaganda, en ook onbelangrijke s tad jes woi— 
den uitbundig - maar zeer routinematig - geprezen. De verstechniek 
i s vaak niet perfect, de woordkeus ongelukkig. Wel maakt de vracht 
van geleerde toespelingen en mythologische digress ies nu p l a a t s 
voor rea l i s t i schere informatie (Hammer 1937, 46; 61). De Zwi t ser
se steden t r e f t het ongeluk juist in de periode van verval voor
werp van lof te zijn; Hammer is hier meedogenloos: "Verse in 
praise of Swiss cit ies i s confined t o a period of twenty years (ca. 
1570-1590), and represents perhaps the most inferior material 
ever composed in t h i s genre. Nevertheless, i t s low quality is no 
obstacle t o frequent re-edit ions. ... Switzerland of a l l places 
shows more clear ly t h a t the writ ing of ci ty encomia had declined 
t o the level of s t e r i l e professionalism." (Hammer 1937, 56-57). 
Hammers voor laats te zin: " I n conclusion, to judge from a l l con
siderat ions, the city encomium in a l l i t s var iet ies offers relat ively 
l i t t l e to one primari ly interested in l i t e r a r y aes thet ic s . " (Hammer 
1937, 66). 

Van al le studie die Georg Ellinger van stededichten heeft 
gemaakt, zijn s lechts het ar t ikel ' S t ä d t e - und Landschaftsgedichte' 
en enige verspreide opmerkingen in de dr ie delen van de Geschichte 
der neulateinischen Literatur Deutschlands im sechzehnten Jahi— 
hundert bewaard gebleven. Ellinger zelf gewaagt in zijn voorwoord 
van deel 3, gedateerd augustus 1932, al van 'schweren Ze i t -
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umstände'. Hammer meldt in 1937 heel voorzichtig: "El l inger 's 
excellent work ... has , unfortunately, not been completed; ... Vols. 
I l l , pt . 2 and IV (the las t p a r t s which a re supposed to contain 
among other th ings the discussion of descriptive poetry, in p a r t i 
cular landscape and city poems) are not likely to be published in 
the immediate future." (Hammer 1937, 12 noot 2). Usewijn maakt 
het drama duidelijk: "His h i s tory of Neo-Latin poetry became 
victim of the Nazi persecution, a s did the man himself. The rich 
bibliographical apparatus of the whole work ( I I I .2) was seized by 
a censor in the pr in ter ' s office and most probably destroyed; i t s 
author, of Jewish descent, was by then an old man; he committed 
suicide shor t ly af ter 13 April 1939 for fear of deportat ion to a 
concentration camp. After the war the apparatus was searched for 
but never found." (CNLS 309). In zijn ar t ike l opperde Ellinger da t 
het genre stedenlof ontstaan zou гЦп in Frankrijk in de eers te 
helft van de veertiende eeuw: eers t in proza (lof van Parijs, w a a r 
onder die van Jean de Jandun), l a t e r in poëzie (Astesanus). Men 
vindt zowel lange gedichten a l s epigrammen, en die blijven naast 
elkaar en naast lof in proza voorkomen. Over de andere stedenlof 
uit de middeleeuwen zegt Ellinger niets . 

In het in 1939 verschenen werk van Archer Taylor , Problems in 
German Literary History of the Fifteenth and Sixteenth Centuries, 
vormt het stededicht een van de problemen van het hoofdstuk over 
de geschiedenis van genres: " the or igins , connections, and develop
ment of the genre are imperfectly known." (Taylor 1939, 117). 
Taylor biedt een beknopt overzicht van de zeer uiteenlopende s u g 
gesties van invloeden op het onts taan van het genre: Frankrijk 
(Ellinger), I ta l ië (Neff), Aeneas Silvius (Werminghoff), Spanje 
(Tiemann), Byzantium (Wotke), liederen in de volkstalen (Taylor) . 
"The city-poem sh i f t s from an encomium based on his tor ical ma
t e r i a l s to a discussion of geographical and economic subjects and 
comes to include something about the language, customs, and even 
d res s of the res idents ." (Taylor 1939, 122). Verwante genres zljn 
lof van een landstreek, beschrijvingen in kronieken en geografische 
werken, diplomatieke correspondentie, en lof van gepersonifieerde 
rivieren. Er is een appendix met een bibliografie over het s t e d e -
dicht (Taylor 1939, 163-164). 

De l aa t s t e bijdragen met algemene informatie over stedenlof en 
het onderzoek daarvan vormen het a r t ike l van P.G. Schmidt dat in 
het vorige hoofdstuk al is besproken, en een ar t ikel van Hermann 
Goldbrunner uit 1983: Laudatio Urbis. Zu neueren Untersuchungen 
über das humanistische Städtelob. Zoals de t i t e l zegt, eeti kort 
overzicht van en kanttekeningen bij het onderzoek van de l a a t s t e 
tijd naar humanistische stedenlof, in di t geval van +1960 - ±1980. 
Het middelpunt i s de Laudatio urbis Florentinae van Bruni, en, 
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algemener, geschriften uit I ta l ië uit de vijftiende eeuw. Tenslot te 
zij nog gewezen op de voordrachten van Schmidt, McLean, Car ley, 
Lentzen, Arnold en Manley, gehouden tijdens het zesde congres van 
Neolatijnse studiën, in 1985 in Wolfenbiittel, en deels gepubliceerd 
in de Acta.* 

2. Stedenlof in de veertiende en vijftiende eeuw 

2.1 Italië 

Petrarca 
"With Pe t ra rch began a new era in city l i t e ra tu re . The glory of 
the city was revived in the praise of its ruins, and th i s became 
for a time the character is t ic motive in encomia. "7 ik wil Francesco 
Pe t ra rca (1307-1374) losmaken van deze s tereotype verbinding met 
ruïnen-poëzie en vooral de nadruk leggen op het loven van b e 
staande steden. Daartoe geef ik in het kort enige voorbeelden van 
de vele wijzen waarop Pet rarca s tad en land heeft geprezen en b e 
schreven, waarbij ik Rome zoveel mogeiyk buiten beschouwing laa t . 

In een lange brief uit 1367, De mutatione temporum (Senil. 10, 
2) geeft Pe t ra rca van een groot aantal plaatsen waar hij gewoond 
of vertoefd heeft, een schets onder het aspect vroegei—nu: Carpen-
t r a s , Montpellier, Bologna, Avignon, Vaucluse, Parijs, Rome, Napels, 
Verona, Parma, Fer ra ra , Padua, Milaan (.praeteritio van Pisa, Siena, 
Arezzo, Perugia), Florence, Venetië. HIJ speelt in deze brief met de 
namen van Bologna ÍQuidvis potius quam Bononia videretur), Parijs 
( r ex a rege, licet impari, victus est) en Florence (florebaf); blj 
Parijs (.Ubi est enim ilia ParisiusT) gebruikt hij het ubi sunt?-
motief; hij vindt Napels zoals hij dat gekend had, niet meer terug 
inotam michi Neapolim non inveni); hij benadrukt dus dat ook s t e 
den veranderen en vergaan (Enee atque marmoree evo cadunt statue; 
urbes manu aggeste et que iuga montium premuní arces). In Senil. 
4, 3 zingt hij de lof van de republiek Venetië en beschrijft hij 
vervolgens uitgebreid de feestelijkheden in de s tad na de behouden 
terugkeer van de Venetiaanse vloot uit Kreta, dat nu weer in han
den van Venetië i s . De s tad Pavia wordt geprezen en beschreven in 
Senil. 5, 1, een brief aan Boccaccio; achtereenvolgens looft hij de 
namen van de s tad (Ticinum, Pavia); haar roemrijke historie, die hij 
vastknoopt aan de beroemde personen Augustus, Hannibal, August i 
nus, Boethius en Liutprand (de drie laa ts ten liggen er begraven); 
het heilzame klimaat; de fraaie ligging op een verhoging in de 
vlakte, midden in het gebied van de Liguriërs; de krans van hoge 
torens en de muren; de heldere rivier met een prachtige brug; en 
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de fraaie kunstwerken (standbeeld, paleis). Over andere loffelijke 
aspecten van een s t a d lezen we in Fam. 1, 5, waarin Keulen u i t 
gebreid wordt beschreven.β Petrarca i s vooral getroffen door de 
hoge beschaving (men leest er Ovidius), de schoonheid (Romeinse 
resten - die t o t een uitweiding over Agrippa leiden -, de kerken 
en hun reliquieën), de waardigheid van de mannen (een aspect dat 
verder nauwelijks uitgewerkt wordt) en de elegantie van de vrouwen 
(een reinigingsritueel by de Rijn bood hem gelegenheid veel Keulse 
vrouwen te zien en te bewonderen). 

In Petrarca ' s dichtwerk ontbreken stedenlof en verwante onder 
werpen evenmin. Over Vaucluse, meer een buitenverblijf dan een 
s tadje , dicht hij: 

Valle locus Clausa toto michi nullus in orbe 
g ra t io r aut s tud i i s aptior ora meis. 

(Petrarca , VaJiis Clausa 1-2; Fam. 9, 4) 
Geen enkele p l aa t s in de hele wereld is тЦ liever dan Vaucluse, 
geen oord is be ter geschikt voor de dingen die ik graag doe. 

De drie overige disticha beginnen eveneens met Valle ... Clausa, en 
vertellen achtereenvolgens over de dichter a l s puer, vir en a l s 
senex in Vaucluse: daar wil hU sterven (zoals Horatius in Tibur en 
Mart ia l i s in Bilbil is). Elders prijst hU de rijkdommen van I t a l ië en 
schets t het land a l s een been, geschikt om de wereld te schoppen: 
steden zijn delen van het grote been. HU spreekt ee rs t I ta l ië toe, 
speelt met de namen van Reggio izephyros a pollice frangiti en van 
Milaan en spreekt daarna nog Bologna en Florence toe: 

Quid Mediolanum, medias quod grande medullas 
robur a l i t , Patavumque potens fortemque Veronam? 
Quid modo te memorem, studiosa Bononia, vel quid 
te, genetrix mea cara loquar, Florentia, quondam, ... ? 
(Petrarca , Epist. Metr. 2, 11, 39-42) 
Wat te zeggen van Milaan, dat a l s een grote kracht 
het merg daarbinnen voedt, en van het machtige Padua 
en het dappere Verona? Waarom nog zou ik jou noemen, 
geleerd Bologna, of waarom over jou spreken, 
Florence, mijn lieve moeder, vroeger, ... ? 

In Epist. Metr. 3, 8, 16-25 s t a a t een opsomming van steden 
waar Petrarca welkom is: elk is voorzien van korte lof (Fam. 24, 
12 biedt een soortgelijke opsomming van steden waar men Horneros 
kent). Het gedicht Ad Italiam l aa t duidelijk zien, dat de dichter 
zich wil meten met dichters uit de oudheid, in di t geval Catul lus 
en Vergilius (Catullus 31; Vergilius, Georg. 2, 173 en Aen. 5, 80; 
vergelijk ook Sedulius, Carmen Paschale 2, 63). Terwijl hU eers t in 
Vaucluse wilde sterven, wenst hij nu in I ta l ië begraven te worden: 
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Salve, cara Deo te l lus sanctissima, salve ... 
Ad te nunc cupide post tempora longa rever tor 
incola perpetuus: tu diversoria vite 
g ra t a dabis fesse, tu quantam pallida tandem 
membra tegant p res tab i s humum. Te le tus ab a l to 
Italiani video frondentis colle Gebenne. 
Nubila post tergum remanent; ferit ora serenus 
sp i r i tus et blandís assurgens motibus aer 
excipit. Agnosco patr iam gaudensque sa luto: 
Salve, pulcra parens, te r rarum gloria, salve. 
(Pet rarca , Epist.Metr. 3, 24, 1; 10-18; ANLP 104-106; RLV 12) 
Gegroet, aan God geliefd a l lerhei l igs t land, gegroet ... 
Naar jou keer ik vol verlangen na zo lange tijden terug, 
nu om voor eeuwig te ЫЦ еп: jy zult mijn moede leven 
zijn welverdiende r u s t p l a a t s geven, jy zult mijn bleke leden 
het beetje grond bieden dat zij uiteindelijk zullen bedekken. 
Ik ben biy jou te zien, I ta l ië , vanaf de hoogte 
van de loverryke Gebenna-berg. De donkere wolken 
zyn achter de rug; een heldere br ies beroer t mijn gezicht 
en de opstygende lucht verwelkomt my met verleidelyke 
bewegingen. Ik herken тЦп vaderland, en vol vreugde groet ik: 
Gegroet, mijn mooie moeder! Roem van a l le landen, gegroet! 

De gelijkenis met Catullus ' Sirmio-gedicht vind ik in regels 10-14 
en 17-18 onmiskenbaar, maar ze vormt toch een klein probleem: 
Catullus ' gedichten zouden pas in de vyftiende eeuw weer ontdekt 
zyn (in Verona, dat wel). Ik moet dus aannemen dat Petrarca min
s tens di t ene gedicht van Catullus kende.9 

Waar P e t r a r c a over Rome dicht, kan het gaan over het Romeinse 
imperium (.Africa 2, 281-326: de droom van Scipio over het lot 
van Rome), of over de antieke stad (Africa 8, 853-955: rondleiding 
van een delegatie K a r t h a g e r s door Rome), of over het christelijke 
Rome van de veertiende eeuw (Epist. Metr. 2, 3: Rome smeekt paus 
Clemens VI om vanuit Avignon naar de s t a d terug te keren). De 
dichter spreekt Rome toe, laa t Rome spreken en voert een gesprek 
met Rome. * o 

De conclusie moet zijn, dat Petrarca heel goed weet hoe hij 
steden kan loven en beschrijven. De ene keer legt hy de nadruk op 
macht en grootheid (de s t a a t ) , de andere keer op de ligging en het 
uiteriyk van de s tad, dan weer op de kwaliteiten en bezigheden van 
de stedelingen. In al le drie de gevallen kan ook het contras t 
vroeger-nu het thema zijn. Motieven a l s begroeting van een s tad of 
afscheid, ubi sunt? en 'docerende' ruïnes , figuren a l s het spel met 
de naam van de s tad en de annominatio urbs-orbis: a l le zijn zij 
hem bekend.1 l 
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Leonardo Bruni en andere prozaschrijvers 
De tweede auteur uit I ta l ië wiens werk zeer veel invloed heeft 
gehad op de la tere stedenlof in Europa, is Leonardo Bruni ( 1 3 7 0 -
1444). Bovendien is ook hü een voorbeeld van een humanist die 
wedijvert met de schrijvers van de oudheid, in d i t geval met Ailios 
Aristeides. * 2 Met Bruni's Laudatio Florentinae Urbis (1403) heeft 
vooral Baron zich lange tijd bezig gehouden. HU vergelijkt Bruni's 
lofrede enerzijds met zijn Griekse model, de Panathenaikos, andei— 
zUds met voorbeelden van middeleeuwse stedenlof en s tadsbeschriJ-
ving, speciaal De Magnalibus Mediolani van Bonvesin da la Riva. 
Belangrijk voor Baron is de manier waarop Bruni zijn model t e 
gemoet t r ad : "New, a lso , was the degree to which the model was 
used not merely a s a pat tern for formal imitation but a l so a s a 
st imulus to engage in fresh and original observat ions." (Baron 
1955, 166). Resultaat hiervan was, dat Bruni de eers te is geweest 
die heeft get racht " to reproduce the to t a l view of a city from 
both a geographical and historical perspective." (Baron 1955, 167), 
Het grote verschil z i t in het his tor ische perspectief: de ontdekking 
van oorzaken, rege ls en s t ructuren van de politieke en culturele 
s i tuat ie van een s tad tegenover losse opsommingen en droge s t a t i s 
tieken. Er гЦп natuurlijk ook wel overeenkomsten tussen Bonvesin en 
Bruni: zo beginnen beide auteurs met het schilderen van de ligging 
en het uiterlijk van hun s tad (Baron 1955, 514-517). 13 

Overigens heeft Bruni l a t e r ook een lof van Milaan gecomponeerd, 
niet in de vorm van een redevoering maar van een brief, zoals ook 
Decembrio, de auteur van het antwoord uit Milaan op Bruni's lof
rede op Florence (Ite Laudibus Mediolanensium Urbis Panegyricus: 
1436), in 1438 op zijn beurt de lof van Florence heeft gezongen in 
een brief aan Poggio Bracciolini. Als werken die duidelijk door de 
Laudatio van Bruni en de Panegyricus van Decembrio beïnvloed zijn, 
vinden we een lof van de Engelse s tad Wells (±1450) van de hand 
van Thomas Ghaundler en twee beschrijvingen van Bazel (1434 en 
1438) door Aeneas Silvius Piccolomineus (Enea Silvio Piccolomini). 
Aeneas Silvius schi lder t daarin ligging, archi tektuur , zeden, 
cultuur, bestuur, ins t i tu t ies en his tor ische grondslagen van de 
s tad . Widmer s ignaleer t in de tweede beschrijving, die de vorm 
heeft van een lange brief, ook invloed van de lofprijzing van 
Florence van Decembrio, en van een re isvers lag van van de hand 
van Poggio Bracciolini. Ook Aeneas Silvius' schetsen van Duitse 
steden in zijn Germania vertonen invloed van Bruni. * * 

Van Poggio Bracciolini (1380-1459), de ontdekker van een com
pleet manuscript van Quintilianus, i s een brief bewaard gebleven 
met een beschrijving van de route Konstanz-Bazel en de baden bij 
Baden of Thurgau: De Balneis prope Thuregum sitis Description5 

Uit deze brief heeft Aeneas Silvius geciteerd waar hij de loop van 
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de Rijn bij Bazel schi lder t (Widmer 1959, 132). Bovendien is Poggio 
de auteur van een beschrijving van de ruïnes van Rome, in het 
eers te boek van zijn De Varietate Fortunae (Weiss 1988, 63-66) . 
Een zelfde interesse in het oude Rome heeft Flavio Biondo (1392 -
1463) aangezet t o t гЦп Roma Instaurata, een topografie van het 
klassieke Rome, en zijn Roma Triumphans, een reconstructie van het 
openbare leven van het oude Rome (godsdienst, bestuur, leger, 
instellingen, overwinningen), waarmee hij in feite twee verschillende 
aspecten van een s tad uitvoerig behandeld heeft (Weiss 1988, 6 6 -
72). Michele Savonarola gaat in zijn lof en beschrijving van Padua 
{Libellus de Magnificis Ornamentis Regie Civitatis Paduer. 1446) 
ju i s t op de beroemde personen uit de geschiedenis uitvoerig in 
(Burckhardt 1960, I 96-97). Er zijn in de vijftiende eeuw over veel 
meer steden van I ta l ië werken geschreven waarin de onderwerpen 
oorsprong, vroege geschiedenis en Romeinse res ten vermengd zijn 
met lof van de s tad (Weiss 1988, 116-130) . »* Al deze zaken 
hangen natuurlijk samen: belangstell ing voor Romeinse overblijfselen 
en voor de oude geschiedenis van een s tad , reizen, brieven schr i j 
ven, redevoeringen houden, wedijveren met schrijvers uit de oudheid 
en tijdgenoten overtreffen. De samenhang heet renaissance. 

Poëzie 
De belangstell ing voor overblijfselen van de oudheid beperkt zich 
niet t o t die in I ta l ië : er zijn in de vijftiende eeuw ook Italianen 
die de gebieden van het Byzantijnse гЦк, rond het oostelijk deel van 
de Middellandse Zee, bezoeken, daar antieke resten bekijken en 
onderzoeken en van hun bevindingen vers lag doen. De beroemdste 
van hen is Cyriacus van Ancona (Ciriaco d' Ancona; +1390-1455), 
die in 1447 ЬЦ zijn tweede bezoek aan Spar ta geïnspireerd werd 
to t deze ode aan Spar ta : 

Alma Gita Laconica Spar ta 
Gloria di Grecia già, del mondo exemple, 
d'arme e di Cas t i tà Gymnasio e tempio 
E d'ogni alma vir tù Specchio e fontana ... 

(Cyriacus van Ancona, Sparta 1-4) 
Lieflijke s tad , Lakonisch Sparta, 
eens de glorie van Griekenland, van heel de wereld voorbeeld, 
leerschool en tempel van wapenen en van kuisheid 
en spiegel en bron van elke lieflijke deugd ... 

Verderop in het gedicht vraagt hij waar de goede Lycurgus is , 
waar de Dioscuren, Leónidas, en al die andere Spartaanse s t r i jders . 
De ode is ook in het Grieks ver taald, misschien door Cyriacus' 
vriend Geoorgios Gemistos, ofteWel Plethoon. 17 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw is in I ta l ië een in het 
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Latijn geschreven stededicht geen zeldzaam verschijnsel. De steden 
bloeien of ze zUn gezegend met een roemrijk verleden: beide geva l 
len - en zeker de combinatie van die twee - zUn een reden om 
t r o t s te zijn en die t r o t s uit te dragen. Het thema van het roem-
volle verleden biedt de dichter, via de concrete overblijfselen of 
ju is t door het ontbreken daarvan, aanleiding to t verzuchtingen, 
wtjze lessen of vermaningen. Zo heeft Christophoro Landino il424-
1498) behalve De Primordiis Urbis Florentiae (een gedicht over de 
s t icht ing van Florence) rond het midden van de eeuw ook een ep i 
gram geschreven op Rome: 

Et cunctis rebus instant sua fata c rea t i s , 
e t , quod Roma doces, omnia tempus edit; 

Roma doces, olim tec t i s miranda superbis, 
a t nunc sub tan ta di ruta mole iaces. 

Heu, quid tam Magno, praeter sua nomina, Circo 
r e s t â t , ubi Exquilias sola capella co l i t ? 

(Landino, De Roma fere Diruta 1-6; RA 464-466; RLV 38) 
Hun eigen lot bedreigt al le dingen die geschapen гЦп 
en - ie t s wat jij, Rome, ons leert - de tUd versl indt a l les ; 
Rome, JU leert ons dat : eens wonderlijk mooi met je prachtige 
gebouwen, lig je nu in puin onder een verpletterend gewicht. 
Ach, wat is er over van de zo Grote Circus behalve zijn naam, 
waar s lechts een eenzame geit op de Esquilinus s t a a t te grazen? 

Van de Tarpeïsche r o t s is zelfs de naam niet meer in gebruik 
gebleven (vers 7); en waar is de Apollotempel van de Palatljn 
gebleven? (vers 14); Augustus zou bij zijn terugkeer op deze wereld 
in Rome niets vinden dat nog aan hem herinnert (verzen 21-24) . 

Van meer praktische aard is Aeneas Silvius' vermaning aan de 
kalkbranders van Rome, dat er over driehonderd j aa r geen enkel 
teken van Romes beroemde pracht over zal zijn a l s zU zo dooi— 
gaan. 18 Het eers te distichon van dat epigram, waarvan regel twee 
de tegenstell ing vroegei—nu zeer bondig formuleert, luidt: 

Oblectat me, Roma, tuas spectare ruinas, 
ex cuius lapsu gloria prisca patet . 

(Aeneas Silvius Piccolomineus, De Roma 1-2; RA 464;RLV 32-33) 
Fijn vind ik het, Rome, om naar jouw ruïnes te kijken: 
uit je ondergang blijkt nog je vroegere glorie. 

ВЦ de ene dichter wijzen de ruïnen op de vroegere grootheid, 
macht en pracht , zoals dit in de middeleeuwen al te lezen was ЬЦ 
Hildebert, in de veertiende eeuw bij Pet rarca , en in de zestiende ЬЦ 
Vitalis. ВЦ de andere leren de ruïnen de mens de les der vergan-
kelUkheid van a l les , een motief dat in de middeleeuwen Alcuinus a l 
gebruikt had. Vooral Rome nodigt natuuriyk uit to t zulke bespiege-
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lingen (Aretino, Castiglione, Vitalis), maar Ы] Sannazaro zijn het 
de ruïnes van Cumae die hem daartoe inspireren, by de Duitser 
Celt is ook die van Tr ier . De Romegedichten van Vitalis en van 
Castiglione hebben elk een waar nageslacht voo r tgeb r ach t . i 9 

Giovannantonio Campano (1429-1477) heeft een epigram gedicht 
over de nieuwe s tad Pienza: voorheen het dorp Corsignano, in 1462 
to t s tad gemaakt door paus Pius I I (Aeneas Silvius Piccolomineus), 
die daar geboren was, en ook naar hem vernoemd. De s tad spreekt 
t r o t s zelf, zonder vermomming: een figuur die hier voor het ee rs t 
s inds dr ie eeuwen weer optreedt .20 

Quae nova sublimi prosurgo Pientia colle, 
causa mei quae s i t nominis ipsa loquar: 

me Pius ornatam templo murisque refertam 
esse urbem voluit, quae fueram oppidulum; 

tecta suae gentis, primis in moenibus aedes, 
tangere marmoreum sidera iussit opus-, 

addidi t et nomen lectumque e more senatum, 
urbanos r i t u s et nova iura dedit. 

At vos, vicina quae su rg i t i s oppida t e r r a , 
invidiae nihil es t ; nam genui ipsa Pium. 

(Campano, De Pientia nova; RLV 65) 
Ik, die hier op een hoge heuvel oprijs, het nieuwe Pienza, 
ga zelf vertellen waarom ik zo geheten ben: 
Pius wilde dat ik een s tad werd, gesierd met een tempel 
en voorzien van muren, ik die to t nu toe s lechts een dorpje was; 
hy wilde dat het onderkomen van zijn familie, het huis vooraan 
op de muur, een marmeren gebouw zou zijn 
dat to t de s t e r r en reikte; hy ook gaf me die naam 
en een volgens de regelen gekozen senaat, 
hij zorgde voor s tadse ceremoniën en voor nieuwe wetten. 
Maar wat jull ie betref t , dorpen die hier in de buurt liggen: er 
is geen reden to t afgunst: ik heb tens lo t te Pius voortgebracht . 

Om een andere reden interessant is een gedicht over het prijzen 
van Tr ies te , van de hand van Raphael Zovenzonius (1434-+1485). 
Het is gericht aan Georgius Sisgoreus (1440-1509) , die in een 
elegie voor zijn vriend Zovenzonius over zijn gedroomde bezoek aan 
Tr ies te had verteld (dit gedicht i s in 1477 in druk verschenen). 
НЦ loofde daarin de s tad (hij speelde in 19-21 even met de naam 
Tergeste.· Urbs Tergeste ... terque quaterque ... terrain), maar was 
ook vleiend voor zijn vriend: 

Raphael, clariss ime vates, 
pa t r ia nam per t e nomen habere cupit. 

(Sisgoreus, Ad Raphaelem Zovenzonium 71-72; RLV 331-333) 
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Raphael, zeer beroemde dichter, 
want via jou wenst je vaderstad naam te krijgen. 

De reactie van Zovenzonius is een zestienregelig gedicht met de 
plagerige t i t e l Gorgidi Dalmatae poetae clarissimo. НЦ doorziet het 
schrale schema van de elegie, maakt van de 64 versregels een 
droog ui t treksel van s lechts zes disticha en geeft a l s s l o t 
opmerking l ichte kritiek: 

Gorgi, poetarum volt quisquís amarier a me, 
conflabit patr iae carmina plena meae: 

laudabit positam lae t i s in collibus urbem 
Tergestam, quae sub Marte tr iumphat avo, 

laudabit pisces, pelagus laudabit amicum, 
laudabit niveos quos par i t unda sa les , 

laudabit ní t idos vivo de pumice fontes, 
laudabit s i lvas , pascua, rura , pecus, 

laudabit dulces ipsis cum vitibus uvas, 
laudabit pepones, Phacia poma, nuces, 

laudabit pingues, divinum munus, olivas, 
laudabit Dryades Panaque capripedem, 

laudabit teñeras vultu praestante puellas, 
laudabit pueros Andromachasque nurus. 

Postremo quisquís, volt quisquís amarier a me, 
laudet Martigenas, Gorgi poeta, v i ros . 

(Zovenzonius, Gorgidi Dalmatae poetae clarissimo; RLV 332) 
Georgius, iedere dichter die тЦп vriend wil гЦп, 
moet verzen schrijven vol van тЦп vaderstad: 
prijzen moet hij de ligging van de s t a d op vruchtbare heuvels, 
Trieste, dat onder leiding van voorvader Mars triomfen behaalt; 
prijzen de vissen, prijzen de vriendelijke zee, 
prijzen het wit te zout dat de zee b a a r t ; 
prijzen de heldere bronnen uit levend gesteente, 
prijzen de bossen, weiden, akkers, vee; 
prijzen de zoete druiven en ook hun wijnstokken, 
prijzen de paprika's, perziken en noten, 
prijzen de vette оЩ еп, dat godengeschenk; 
prijzen de Dryaden en bokkepoot Pan; 
prijzen de jonge meisjes met hun mooie gezicht, 
prijzen de jongens en jonge vrouwen (dat zijn ware Andromaches). 
Tenslotte, iedere poëet die mijn vriend wil zijn, dient de mannen 
te prijzen, poëet Gorgius, a l s afstammelingen van Mars. 

Nu had Sisgoreus ju is t geen Martigenas viros uit Tr ies te geprezen, 
zelfs niet t e r sprake gebracht. НЦ had de mannen van Tergesta wel 
begroet met salveteque, vos quoque Martigenae terque quaterque viri 
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(19-20), maar hij had hun gesta achterwege gelaten: dat is hier de 
kritiek. Het u i t t rekse l bevat a l le onderwerpen van Sisgoreus 
( s lechts niveos sales in vers 6, pepones in vers 10 en Pana in vers 
12 heeft Zovenzonius егЬЦ verzonnen), in nagenoeg dezelfde woorden 
a l s die Sisgoreus gebruikt had. Achter de versnummers van 
Zovenzonius, die van dr ie t o t veertien lopen, s t a a t telkens een 
c i taat uit de elegie, met de versregel: vers 3: Tergestam, quae 
nam collibus alta sedei (18); vers 4: Martigenae viri (20); 
triumphantem felici sidere terram (21); vers 5: pelagus (13); 
pisces quos fovet ille sinus (14); vers 6: - ; vers 7: argento 
similem fontem (45); vers 8: пет us umbrosum (39); iot i pascua 
grata gregi (42; in RLV s t a a t íoto); aequora camporum (31); seges 
in campo surgit (33); haedos et maius pecus (43-44); vers 9: 
perpulchris uva racemis (35); vers 10: pira, sanguineo mora colore, 
nuces (24); cerea pruna, cerasos (25); Punica mala (26); mala 
Persica, ficus bonas (27-28) ; vers 11: oleae altae, paciferum 
donum, virgo Minerva, tuum (37-38) ; vers 12: Dryades Pieridesque 
(48); vers 13: vestrae forma praestante puellae (49); vers 14: 
pueri currentes (55); castas puellas (63). Het interessante is nu, 
dat Zovenzonius' u i t t reksel samen met zijn kri t ische opmerking een 
kleine handleiding vormt voor het loven van steden; de volgende 
aspecten dienen aan de orde te komen: de ligging van de s tad zelf; 
de s t ich ter ; de natuurlijke gesteldheid (de zee en haar producten, 
het te r r i tor ium en zijn producten); de mensen in de s tad (hun 
uiterlijk en hun daden). 

Van Michael Marullus uit Konstantinopel (±1453-1500) kan men 
natuurlijk een jammerklacht verwachten op de val van die s t ad . En 
inderdaad, naast lofdichten op Siena en op Ragusa (Dubrovnik) 
heeft ht), vóór 1489, een dergelijke klaagzang geschreven.2 1 Bij de 
eers te zes regels heeft Catullus over Marullus' schouder mee-
gekeken (Gatull . 3 1 , weer): 

Terrarum ocelle, pa t r ia , ocelle gentium, 
quascumque curru eburneo 

laboriosae metiens i ter rotae, 
lucis creator sol videt: 

quam te cadaver flebile aspicio miser, 
vix ipse adhuc credens mihi 

oculis videre caelitum tantum nefas! 
(Marullus Ad Patriam 1-7; Epig. 2, 49; RLV 109) 
Oogappel a l l e r landen, vaderstad, oogappel van al le volkeren 
die de zon, schepper van het l icht, ziet 
tijdens zijn moeizame rondgang 
in de ivoren kar: 
wat een jammerlijk kadaver ben je nu, zo zie ik bedroefd: 
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ik kan nog s teeds nauwelijks geloven dat ik echt 
met eigen ogen een zo grote misdaad van de hemelingen zie! 

Behalve door zijn gedicht over de ruïnes van Cumae (met het 
motief: ook steden sterven) is Iacopo Sannazaro (+1457-1530) 
beroemd vanwege zijn epigram to t lof van Venetië. НЦ heeft het 
waarschijnlijk in 1501 geschreven, en de s tad Venetië heeft hem er 
ruim voor beloond, met 400 gouddukaten: zo goed vond men het . 
Sindsdien heet het gedicht 'het gouden epigram': 

Viderat Hadriacis Venetam Neptunus in undis 
s t a r e urbem et to to poneré iura mari. 

'Nunc mihi Tarpeias quantumvis, luppiter, arces 
obice et i l la tui mœnia Martis ' a i t ; 

'Si pelago Thybrim praefers , urbem aspice utramque: 
i l la m homines dices, hanc posuisse deos. ' 

(Sannazaro, De mirabili urbe Venetiis; RLV 150-151; 
RLP 26; GH 24) 

Neptunus had gezien dat er een s tad lag in de Adriatische 
golven, Venetië, en dat die s tad de hele zee beheerste. 
'Kom nu maar op, Juppiter, met al die Tarpeïsche burchten 
en met die muren van die Mars van jou', zei hij; 'Als Je liever 
de Tiber dan de zee hebt, vergelijk dan eens de twee steden: je 
zult toegeven dat die door mensen, deze door goden gest icht i s . ' 

Het i s duidelijk dat stededichten door de I ta l iaanse humanisten van 
voor de zestiende eeuw in groteren getale geschreven zijn dan Neff 
en Hammer suggereren. ZIJ noemen s lechts Pe t ra rca , Astesanus, 
Sabellico en Sannazaro; Hammer schrijft weliswaar dat het langere 
lofdicht op een s tad en het epigram voor het ee rs t in I ta l ië 
gecomponeerd zUn, maar hij onderschat het aanta l van dergelijke 
gedichten a l s hij zegt dat het genre zich daar nooit in een gro te 
populariteit heeft mogen verheugen, en dat het grotendeels Duitse 
humanisten waren die het genre hebben beoefend ('Duits' wordt 
door hem wel heel ruim opgevat). In I ta l ië zullen in de tweede 
helft van de vijftiende eeuw de voorbeelden van de Griekse a n t h o 
logie, van Ausonius en van contemporaine Griekse d ichters ook een 
rol gespeeld hebben. Die vielen daar in vruchtbare aarde: het loven 
van mensen en steden zat in de lucht (Burckhardt 1960 I I , 44-45) , 
en een lof epigram is de meest geconcentreerde vorm van lof. De 
Griekse Anthologia Planudea raakt na 1460 in I ta l ië bekend; er is 
een t iental complete manuscripten in omloop geweest in de tweede 
helft van de vijftiende eeuw, al le afgeschreven van de door Bessa-
rion meegebrachte en door hem in 1468 aan de bibliotheek van de 
S. Marco in Venetië geschonken autograaf van Planoudes. De eers te 
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editie i s van 1494. St rozzi en Marullus horen to t de d ich ters die 
epigrammen uit deze bloemlezing vertaald hebben; van Urceo Codro, 
Poliziano en Sannazaro is bekend dat zij voor deze Griekse poëzie 
belangstel l ing hadden (Hutton 1935, 29-37) . Boccaccio was een 
eeuw eerder al in het bezit van een nagenoeg compleet manuscript 
van de werken van Ausonius; de eers te editie hiervan is van 
1472.22 De ontwikkelingen tussen 1450 en 1500 laten zich goed 
aflezen bij vergelijking van de hierboven geciteerde stedenlof en die 
van Antonius Astesanus, die in 1451 lofprijzingen op verschillende 
steden van Frankrijk aaneen heeft geregen to t één lang gedicht.2 3 

2.2 FrankrtJk 

Antonius Astesanus (Antonio Astesano, uit Ast i ; geboren in 1412), 
was le raar in de Latijnse t a a l - en letterkunde in Asti , toen hij het 
aanbod aannam eers te secre ta r i s te worden van her tog Charles van 
Orléans. ZUn Epistolarum Heroicarum liber tercius et ultimus, over 
de steden van Frankrijk, heeft hij geschreven in 1451, in de s tad 
Blois. De proloog van di t derde boek is gericht to t graaf Jean van 
Angoulême, maar de opdracht aan het begin van het eigenlijke 
gedicht geldt Giovanni IV, markies van Monteferrato. Het d i ch t 
werk t e l t 836 versregels : dat i s wel een beetje veel, vindt de 
dichter zelf, maar hij s lui t het geheel af met het fraaie excuus: 

cum nequeant paucis na r ra r i plurima verbis. 
(Astesanus, Epist. heroic. 3, 836) 
want in weinig woorden kun je niet heel veel dingen vertellen. 

Desondanks heeft hij precies 38 keer in 836 versregels zijn heil 
gezocht in een praeteritio; dat i s één keer per 22 regels : een 
record, lijkt me.24 Favoriete uitdrukkingen hierbij zijn overslaan, 
voorbijgaan aan, zwijgen over en te ver voeren. BIJ de der t igs te 
praeteritio voert hij een excuus aan: indien ik a l les zou willen 
vertellen en a l les willen prijzen van de steden in Frankrijk, dan zou 
ik een dik boek moeten schrijven en dus u, markies, 'gruwelijk gaan 
vervelen' (.indigna tuae generaren taedia menti: 758-762); bij de 
l aa t s t e praeteritio vreest hij dat het reeds zo ver gekomen is 
(832-833) . 

Hieronder geef ik de grote lijn van het gedicht weer, maar bij de 
korte lofprijzingen op de verschillende steden steden s t a ik wat 
langer s t i l . Naast de spelling is de opvallendste afwijking van het 
klassieke Latijn het onverbogen blijven van de plaatsnamen. Het 
werk begint met een proloog van tien regels , waarin meteen de 
onzegbaarheids- topos optreedt: 
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siquidem praestantum copia rerum 
tanta es t , quas vidi Gallorum vectus ad oras , 
ut ñeque Virgilius ñeque carmine possi t Homerus 
scribere, nee verbis Cicero proferre so lu t i s . 
(Astesanus, Epist. heroic. 3, 8-10) 

want zo groot is de hoeveelheid fraaie dingen die ik gezien 
heb sinds ik naar het land van de Gal l ië rs ben gereisd, dat 
noch Vergilius noch Horneros die in een gedicht zou kunnen 
opschrijven, noch Cicero ze in een redevoering zou kunnen 
schilderen. 

Parijs, de eers te s tad van het land (386), wordt ook a l s eers te 
geprezen: 11-288. Na een korte algemene lofprijzing (11-18) , die 
zelfs begint met een praeteritio, volgen elf blokken, die elk een 
bepaald aspect van de s tad to t onderwerp hebben; de dichter 
begint een nieuw blok telkens met het woord miror. Het ee rs te 
blok prijst de bruggen over de Seine (19-27) ; het tweede de ko
ninklijke paleizen en huizen van de adel, en speciaal het gemeente
huis met zijn bazar (28-75); dan de Bast i l le van St . -Antonius ( 7 6 -
79), de kerken en kapellen met hun bezienswaardigheden (80-179) 
en het armenhuis (180-193); blok zes gaat over de universiteit van 
Parijs (194-215) , blok zeven over het parlement (216-227) ; na een 
kort woord van bewondering voor de vele kunstenaars in de s t ad 
(er zijn er meer dan in de r e s t van de wereld: urbs-orbis) ( 2 2 8 -
229) gaat de dichter over op de grote omvang van de bevolking en 
de gro te hoeveelheid paarden (230-238) , en vervolgens op de 
schoonheid van de Parijse meisjes, die zelfs oudjes a l s Priamus en 
Nestor zouden kunnen doen vlammen (239-241); via een praeteritio 
verlegt hij zijn aandacht tens lot te naar de vruchtbare en bosrijke 
ommelanden van Parijs (242-288; het kasteel Bois de Vincennes met 
zijn park, dat herinnert aan het park van Pavia: 250-288) . 

St . -Denis is het volgende onderwerp: 289-400. Eers t beschrijft 
Astesanus de abdijkerk, die onlangs (in het jaar 1435) door de 
Engelsen geplunderd was; natuurlijk ver te l t hij daarbij ook over 
Dionysius' marteldood en zijn wandeling met zijn hoofd in гЦп 
handen (239-349). Die plundering, waarbij de grote kerkschatten 
behouden zijn gebleven, i s aanleiding t o t een digressie over het 
goddeloze volk der Engelsen en over de oorlog (350-382). Daarna 
keert hij terug naar St.-Denis (383-400) om de verwoesting te b e 
treuren (ui grave sit lacrimas homini retiñere videnti: 'je krijgt 
tranen in je ogen a l s je het ziet ') en te berichten van het 
langzame hers te l . 

Een lange passage schi lder t vervolgens to t in de ta i l s het kasteel 
van Coucy: 401-598 . Pas dan komen steden a l s Lyon, Bourges, 
Blois, Orléans en Tours aan de beur t . Tenslot te moeten Noyons, 
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Senlis, Compiègne, Laon, Soissons en Amiens zich ermee tevreden 
stel len dat zU wel met lof genoemd worden maar nauwelijks met 
argumenten lovend besproken zijn. Aan Lyon wijdt Astesanus 42 
regels (599-640); de tweede regel begint met vidi Lugdunum, zoals 
de tweede regel van de lof van Parijs met vidi Parisius begon. De 
prijzenswaardige aspecten van Lyon zijn het feit dat de s tad vroe
ger een woonplaats van de rhetorika was, de ligging aan twee 
rivieren, de vruchtbaarheid van de aarde die daarvan het gevolg is , 
de bescherming die de bergen aan de andere zijde bieden terwijl 
daarop bovendien land- en wijnbouw mogelijk zijn; verder twee kei— 
ken op een heuvel, een beroemd eeuwenoud graf in de omgeving (het 
het graf van Herodes en zijn vrouw, volgens de t rad i t ie ; P i la tus 
was ju is t in Lyon geboren); de kerk van S t . - J a n s Onthoofding en 
het kasteel . De conclusie van de dichter: 

Haec igi tur for t i s , formosa et fe r t i l i s u rbs es t : 
nee minus es t omnis ludique jocique refer ta , 
atque voluptatum cunctarum, ut possit in i l la 
urbe suas credi sedes Epicurrus habere. 
(Astesanus, Epist. heroic. 3, 637-640) 
Deze s tad is dus s terk , mooi en vruchtbaar: 
eveneens is zij vervuld van velerlei spel en grol 
en van al le genoegens, zodat je je zou kunnen voorstellen 
dat Epicurus in die s tad zijn woonplaats had. 

Voor Bourges (641-665) wordt nog één keer het woord vidi g e 
bruikt: vidi urbem Bituris (641). De kapel met resten van de Onno
zele Kinderen krijgt veel aandacht, en verder, in het voorbijgaan, 
de Stephanuskerk en het huis van een zilversmid. BIJ Blois ( 666 -
705) maakt Astesanus gebruik van een begin dat herinnert aan Au-
sonius' Urbes: ut de Blesis aliquid quoque dicere non sim immemor. 
HIJ prijst de ligging aan de Loire, het kasteel met zijn kapel en het 
orgel met de 1400 pijpen, waarvan het geluid zeker zo mooi was 
a l s de muziek van Amphion, Pan, Orpheus of Phoebus (678-690); de 
meisjes van Blois en de stadsfontein, die hij vergelijkt met r e 
spectievelijk de meisjes van Lombardije en met de fontein van Siena; 
ten s l o t t e de omgeving met zijn akkers, bossen, wijngaarden, weiden 
en stromen. De passage over Orléans (706-742) begint weer a n 
ders : Aurelianensem quid dicam his versibus urbem? De dichter 
noemt de oude naam, Genabum, en de schenker van de nieuwe naam, 
keizer Aurelianus. Verdere punten van bewondering zijn de bevol
kingsdichtheid, de universiteit , a l ler le i reliquieën a l s het mes 
waarmee Jezus het lam s lacht te , de omgeving met zijn wijn, graan, 
appels, noten, weiden en bossen, de Loire, de stenen brug, de 
handel en het kasteel. Van de s tad Tours worden de ligging, het 
paleis van Karel de Grote , de vruchtbare omgeving met graan, wijn 
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en weiden, de rijkdom, de reliquieën van Martinus en een kerk 
geprezen (743-757) . 

Na het bovengenoemde excuus van de verveling volgt het grote 
overslaan. De s tad Noyons i transeo Noionuni) moet tevreden zijn 
met de vermelding van St . -Eloy en zijn reliquieën (763-770) ; Senlis 
met een naamsverklaring: Silvanectum, quod silva nectitur ( 7 7 1 -
772); Compiègne (.burgum tacco cui dant compendia nomen) krijgt, 
behalve de naamsverklaring, enkele rege ls over r ivier t jes , akkers en 
reliquieën (772-777) . Bij Laon, Soissons en Amiens kan Astesanus 
zich niet meer in toom houden: hij kondigt telkens aan helaas aan 
deze schone s tad voorbij te moeten gaan, maar kan het niet laten 
toch wat lovende dingen te vertellen. Zie bijvoorbeeld wat hy over 
Laon zegt: 

Transeo Lanensem mirandi robor is urbem, 
quae, quamvis illam circumdent undique campi 
fecundi e t rerum cunctarum pene feraces, 
es t fundata tarnen mediocri in monte, decenter 
vitibus et p a t r i s munito muñere Bacchi. 
Unde nihil mirum si prisco tempore sederti 
Gallorum reges i l l ic habuisse feruntur. 
Hic es t praeclarum templum quod praesidet urbi, 
cuius mirandam non possem expromere for mam. 
Non procul hinc, omnes Gallorum nota per o ras , 
Laeticiae matr i sunt templa dicata Mariae, 
quae facit assidue miracula c lara per .orbem. 
(Astesanus, Epist. heroic. 3, 778-789) 
Ik ga voorbij aan Laon, een wonderbaarlijk s terke s tad 
die toch, hoewel van al le kanten omgeven door vruchtbare velden 
waarop bijna a l le dingen goed gedijen, gelegen i s 
op een niet zo hoge berg; die berg is op passende wijze 
voorzien van wijnstokken, het geschenk van vader Bacchus. 
Het is dus geen wonder a l s verteld wordt dat in vroegere tijd 
de koningen van de Fransen daar hun residentie hebben gehad. 
Er is hier een beroemde kerk, die de hele s tad beheerst ; 
de verbazingwekkende schoonheid daarvan zou ik niet kunnen 
beschrijven. Niet ver hiervandaan bevindt zich, een kerk, 
bekend in al le s treken van Frankrijk, en gewijd aan Maria, 
moeder van Blijdschap; zij doet voortdurend wonderen, 
die door heel de wereld beroemd zijn. 

Soissons eer t de dichter, na zijn praeteritio, met een 
naamsverklaring (suavis sessio nomen praebet), met lof van de 
rivier, van het vruchtbare dal, het kleine kasteel en de kerk met 
het lichaam van St . -Sebas t ianus (790-799) . Wat betref t Amiens 
krijgt de kathedraal bijna a l le aandacht: aan de r e s t moet de 
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schrijver voorbijgaan, maar de stadsnaam wil hij wel verklaren: 
nomen eb amnis ambitu (800-821) . De kerk wordt vergeleken met 
de dom van Milaan, 'de kerk die midden in de s tad Milaan gebouwd 
wordt ' : quod Mediolani media fabricatur in urbe (819). 

De epiloog (822-836) begint met een interessante veront 
schuldiging: 

Nee t ibi s i t mirum, s i , princeps i n d i t e , dixi 
plurima de tempus Gallorum relliquiisque, 
quod non es t moris fieri per carmina vatum, 
unde meos versus reprehendent forte poetae. 
(Astesanus, Epist. heroic. 3, 822-825) 
U moet er zich niet over verbazen, roemrijke vors t , a l s ik 
over de kerken en reliquieën van de Fransen 
wel erg veel gezegd heb, iets wat normaal niet gebeurt 
in werken van d ich ters : misschien een reden waarom dichters 
op mijn verzen ie t s aan te merken zullen hebben. 

Blijkbaar is het regel voor I tal iaanse d ich te rs van het midden van 
de vijftiende eeuw om in een stededicht niet de nadruk te leggen op 
kerken en reliquieën. Astesanus t r ek t vervolgens zonder enig 
chauvinisme - maar misschien wel met een oog gericht op zijn 
Franse werkgever - de conclusie dat bij vergelijking tussen Frank
rijk en Lombardije, Frankrijk de winnaar is op de punten fraaie 
kerken, rivieren en meren (met hun vele soorten vissen). Van de 
Françaises rept hij nu niet meer. 

Het gedicht i s eerder een samenraapsel dan een gestructureerd 
bouwsel: lange gedichten over Parijs, St . -Denis en het kasteel van 
Goucy; echte stededichten over Lyon, Bourges, Blois, Orléans en 
Tours, gevolgd door korte gedichtjes over Noyons, Senlis, Com-
piègne, Laon, Soissons en Amiens. De passage over Parijs is via 
het signaalwoord miror een cohaerent geheel; de verbinding van de 
steden via het woord vidi wordt na Bourges vergeten, maar de 
korte gedichtjes vormen via de figuur van de praeteritio weer een 
- tamelijk los - geheel. 

Er zijn verschillende opzichten waaronder di t werk gezien kan 
worden a l s een overgangsproduct tussen de middeleeuwen en de 
nieuwe tijd, afgezien van de kerken en reliquieën. Astesanus is 
kwistig met zijn bewondering voor de schoonheid van de Franse 
steden, maar ook kwistig met de woorden praestans, en mirus en 
zijn afleidingen: praestans gebruikt hij 23 keer, mirus en 
afleidingen wel 50 kee r . 2 5 Trekken we de elf keer dat hij miror 
a l s s t ructurerend element gebruikt, van de genoemde vijftig af, dan 
blijkt hij deze woorden 24 van de 39 keer te gebruiken voor won
derlijk mooie Franse dingen. De etymologische verklaring van 
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stadsnamen is zowel middeleeuws a l s humanistisch (Orléans, Seni is , 
Compiègne, Soissons, Amiens). De verklaring van de namen Saône, 
Arar (615) en Pi la tus (631-632) lijkt me middeleeuws: respectieve
lijk van sanguis (martelarenbloed dat in de rivier stroomde), arare , 
en moeder Pil la en vader Tus. Zelfs de annominatio ЬЦ Milaan 
(Mediolani, media in urbe) is niet origineel. God zelf betitelen a l s 
rex Olympi, rector Olympi, Tonans (222, 520; 357; 284) is van de 
andere kant 'modern'. Citaten van antieke auteurs zjjn er niet veel 
te vinden, maar de grote hoeveelheid klass iek-historische en 
mythologische namen w(Jst weer wel op de nieuwe tUd.26 Sporen 
van onbekende handboeken zijn natuurlijk moeilijk achterhaalbaar , 
maar de schilderingen van de omgevingen van de steden zijn tamelijk 
clichématig: combinaties a l s poma en nuces; Bacchus en Ceres; 
prata en silvae komen hier twee keer voor, maar zi) zUn 
vijfentwintig j aa r l a te r ook te vinden in de boven geciteerde lof 
van Tr ies te van Sisgoreus en van Zovenzonius. Dat l aa t s t e geldt 
eveneens voor de combinaties nurus, pueri, viri en verder voor 
forma praestante puellae, argenteus fons nitidis undis en 'het 
goddelijke geschenk van ... ' ЬЦ druiven, оІЦ еп en graan.27 

Overigens i s Astesanus niet de enige lofdichter van Franse steden 
in de vUftiende eeuw: uit 1418 s tamt een Frans gedicht Les cinq 
lettres du nom de Paris, waarin Parijs op een speciale manier ge
prezen wordt . Het gedicht t e l t v\}f s trofen, die elk een tautogram 
гЦп en samen een akrostichon vormen: al le woorden in de eers te 
s t rofe beginnen met de l e t t e r P, in de tweede met een A en dan 
met R, I, S. De auteur, een Normandische klerk, heeft zijn com
positie bovendien voorzien van vele anagrammen, annominationes en 
andere raadse l s . 28 i e t s soortgelUks - maar op een eenvoudiger 
niveau - zijn gedichten met al legorische in terpre ta t ies van de 
l e t t e r s van een naam: 'Brabantia' bijvoorbeeld, in lofzangen van 
Brabant door Henricus van OesterwlJck (+1430) en door Jan van der 
Noot (+1578); Brabantia is Beata, Regalis, Abundans etc. In de 
middeleeuwen had Bonvesin da la Riva zo al met de naam van Mi
laan gespeeld. Voor Vlaanderen heeft de Gentse karmeliet Johannes 
Demophylax rond 1525 zo'n tautogrammatisch akrostichon van acht 
regels in elkaar geknutseld. De beginregels hiervan zijn: 

Foecundo f lorens florum flos Flandria fructu 
Lucida labenti lumina luce l igat . 

(Demophylax Flandria 1-2) 
Vlaanderen, bloem der bloemen, bloeiend van vruchtbare bloesem, 
bindt de s t ra lende s t e r r e n wanneer de zon ondergaat. 

Een simpelere lof van Parijs uit dezelfde tijd a l s Les cinq 
lettres is het akrostichon C'esf Paris entier: 
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Paisible domain, 
Amoureux vierge; 
Repos sans dangier, 
Just ice certaine, 
Science haultaine: 

C'est Par i s entier. 

Kort en krachtig is het veelgebruikte devies Paris sans Pair of 
Pa r i s i us sine Pare. 29 

2.3 Duitsland 

Wat Duitsland bet ref t i s het opvallend, dat vele van de vroege, 
vUftiende-eeuwse stedenlof betrekking heeft op universiteitssteden 
en dat n ie t -Dui tsers , rondtrekkende geleerden en mensen die in 
I ta l ië hebben gestudeerd, hier voorop gaan. Het betref t vaak r ede 
voeringen die s tad en universiteit prijzen: Pe t rus Luder (Heidelberg, 
1458); de Siciliaan Priamus Capotius (Leipzig, 1488); de I tal iaan 
Pet rus Antonius Finariensis (Heidelberg, Bazel, +1490); in het 
begin van de zestiende eeuw Petrus de Clapsis (Heidelberg, Bazel, 
• 1504); de Engelsman Richard Croke of Crocus (Leipzig, ±1515); 
Philippus Melanchthon (Neurenberg, 1526). De redevoering van 
Capotius was overigens een oratio metrica en ook de lofprijzing 
door Croke {encomium congratulatorium) i s een gedicht. Op het 
terre in van de poëzie vinden we Konrad Wimpina (Leipzig, 1488), 
de Vlaming Robertus Gaguinus (Heidelberg, ±1492) en Hermannus 
Buschius (Leipzig, 1504; Keulen, 1508). De s tad Wittenberg en 
haar universiteit worden rond 1506 zelfs geprezen in de vorm van 
een dialoog, door Andreas Meinhard; Hammers commentaar hierbij: 
"In any case the use of a dialogue for a city encomium i s very 
ra re . I have found none in antiquity." (Hammer 1937, 30 noot 2). 
Na Utopia van Thomas More (±1516) zal deze vorm minder opzien 
b a r e n . 3 0 

Ook vele andere stadsbeschrijvingen en lofprijzingen op steden uit 
Duitsland s taan onder buitenlandse, I ta l iaanse invloed. Vooral de 
beschrijving van Bazel door Aeneas Silvius Piccolomineus - een 
t r ac t aa t in de vorm van een brief - heeft haar sporen nagelaten: 
by Albrecht von Eyb (zijn orat ie to t lof van Bamberg, 1459); 
Sigismund Meisterlin (lof van Neurenberg in een kroniek, 1488); 
Felix Fabri (een t r a c t a a t over Ulm, 1488); Thilemann Rasche, a l ias 
Telomonius Ornatomontanus (een lovende beschrijving van Brunswijk, 
ingebed in een geschiedverhaal, 1494); Conradus Celtis (rede to t 
lof van Neurenberg, 1495); by Jacob Wimpfeling (lof van S t r a a t s 
burg, ingebed in zyn Germania) en misschien ook bij Werner 
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Rolevinck: die verk laar t zelf in гЦп middeleeuws aandoende kroniek 
De Laude Antiquae Saxoniae nunc Westphaliae dictae uit 1474 d a t 
hU zich door voorbeelden van anderen t o t het schrijven van d i t 
werk uitgedaagd voelde: alienïs exemplis provocatum me cerno. 31 

Wat de vroege poëzie op Duitse steden betref t , zal ik aan de 
langere werken nagenoeg voorbijgaan. Behalve de zojuist genoemde 
gedichten van Capotius, Groke, Wimpina en Buschius vermeld ik nog 
een Descriptio oppidi patrii Suabacensis, een lovende beschrijving 
van Schwabach door Engelhard Funck oftewel Scintil la ( 1 4 5 0 -
1513); Silvula in Albiorim Illustrata, een lofzang op Wittenberg 
uit ±1506 van Georgius Darapinus Sibutus; verder Friburgica uit 
1515 van Philipp Engelbrecht uit Engen (vandaar ook Engentius 
genoemd). Dit l a a t s t e werk is in 1896 tegelijk met Buschius' 
Lipsica en Eobanus Hessus' Noriberga Illustrata door Joseph Neff 
opnieuw uitgegeven. De aanduiding van onderwerpen in de marge of 
a l s tussent i te l l aa t ЬЦ deze drie gedichten duidelijk zien, dat zij 
systematisch van opzet zijn: ze beginnen ook a l le dr ie met de om
geving en de ligging van de steden (Neff 1896, XXXIV - XXXVI). 
Hessus (1488-1540) blijkt in zijn gedicht bovendien geïnspireerd 
door Horatius' Laudabunt alii (Hor. С 1, 7: zie de verzen 137-190 
van Noriberga Illustrata) en hij kent Ausonius' gedichten op T r i e r 
en Bordeaux en Sidonius Apollinaris' lofdicht op Narbonne evengoed 
a l s Buschius' Lipsica of Celtis ' lofrede op Neurenberg (zie 
Noriberga Illustrata 137-144). Aan het begin van zijn lange lof
zang op Neurenberg (1385 verzen), die rond 1530 gecomponeerd is, 
geeft de dichter een korte samenvatting van de lofwaardige aspec
ten van deze s t a d a l s gemeenschap van burgers ; hij r icht zich t o t 
de burgers : 

Dicam opus aeternum vestro memorabile cantu 
urbis, Teutonici qua non est a l t e r a regni 
nobilis aut opulenta magis vel for t ior armis 
legibus aut Sanctis instruct ior, inclita cuius 
res i ta civili f lorescit publica cultu, 
ut non ulla magis concordia debeat ull i . 
Nixa bonis populo radiciLus il la, bonorum 
aucta magistratum merit is v i r tute fideque 
tantum a l i a s inter d a r u m caput extul i t urbes, 
quantum s idéreos vaga Cynthia deprimit ignes, 
quantum al ias inter volucres lovis eminet a les . 
(Hessus, Noriberga Illustrata 8-18) 
Een werk voor eeuwig zal ik maken, in een gedicht voor jull ie, 
t e r herinnering aan de s tad die beroemder is dan a l le andere 
in het Duitse rijk, en rijker en s te rker met haar leger en beter 
voorzien van geheiligde wetten, een s tad waarvan de vermaarde 
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gemeenschap zodanig bloeit door de zorg van haar burgers , 
da t geen enkele harmonie met enige s tad inniger verbonden is . 
Die s tad , steunend op goede worte ls - het volk - , gegroeid 
door verdiensten, deugdzaamheid en trouw van goede bes tuurders , 
steekt met haar s t ra lende hoofd zo ver boven andere steden uit , 
a l s de dolende maan de blinkende s t e r r en wegdrukt, 
a l s Juppi ters adelaar opvalt tussen andere vogels. 

Voor de korte gedichten op steden kan een vergelijking van s t e -
denlof uit het begin van de vijftiende eeuw en uit het einde d a a r 
van de veranderingen demonstreren die de humanisten in deze soor t 
l i t t e r a tuu r teweeggebracht hebben: enerzijds het lofdicht op Jihlava 
(Iglau) uit Candela Rhetoricae, een epistolica uit de periode 1402-
1418, geschreven door Urbanus de Pochyech; anderzijds het lofdicht 
op Tr ie r door Conrad Celtis.32 Het gedicht op Jihlava, vooraf
gegaan door een beschrijving in proza van deze s tad , s t a a t in de 
vierde appendix van di t br ie f t rac taa t . Waarschijnlijk is het van de 
hand van Urbanus zelf: het is een afscheidsgedicht, en de schrijver 
heeft di t boekwerk niet in Jihlava maar e lders voltooid (Watten
bach 1864, 185). Het i s opgebouwd uit 18 s t rofen van 6 regel t jes 
en een tweeregelig refrein: 100 verzen, dus. Het metrum en het 
rijmschema zijn die van een laatmiddeleeuwse sequentie, zoals het 
Stabat mater (de auteur is een geestelijke). De beginregels zijn 
Vale decus honestatis, lux et candor probitatis, civitas Yglavie, en 

op deze aanspreking met algemene lof volgt een vergelijking met de 
andere steden van Moravië. Strofen 2-6 gaan over de ligging: ee rs t 
een vergelijking met Jeruzalem (heuvel, dal met r ivier) , dan komen 
de omliggende heuvels met de zilvermljnen t e r sprake, de rivieren 
rijk aan vissen, de gezonde lucht en de mooie ligging, kortom: een 
gelukkige s tad . Strofe 7 looft de wijsheid, de eensgezindheid, het 
geloof en de rechtvaardigheid van de burgers , deugden die in de 
s t rofen 8-10 ge ï l lus t ree rd worden aan het s t renge optreden tegen 
criminelen en aggressoren. Na de lof van instellingen en gebruiken 
prijst de dichter de vrouwen en de meisjes van de s tad (strofen 
13-14) en r icht hij enkele woorden van afscheid to t de 'Egelstad' 
(.Urbs Ericanaì: hij zal haar nooit vergeten. Een gebed to t besluit : 
moge Jezus voor een goede naam, rijkdom en roem van de s tad 
zorgen, Maria voor bescherming van de s tad en voor voorspraak 
voor haar overleden burgers , en moge de dichter zelf l a t e r samen 
met hen de hemelse zaligheid genieten. Een c i taa t : 

Vere cives refulget is , 
famam, pal mam re t ine t i s 

cuneta iam per sécula. 
Vestra iura, r i t u s , mores, 
urbis s ta tum et honores 
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laude colo sedula. 
Michi tuba s i t Maronis, 
a r s facunda Gyceronis, 

Tuli! lepidi tas , 
simul vellent asp i rare : 
nondum posse m explicare 

vest ra que nobi l i tas . 
(Urbanus de Pochyech, Yglavia s t r . 11-12) 
Waariyk schi t teren jullie, burgers! 
Faam en palm bezitten jullie 
al door a l le eeuwen heen. 
Jull ie wetten en gebruiken, 
rang en eer van s tad en luiden, 
loof en prijs ik IJverig. 
Had ik het ta lent van Maro, 
Cicero's verbale charme 
en al zUn welsprekendheid: 
ondanks deze inspiratie 
zou ik er toch niet in slagen 
jullie roem goed recht te doen. 

Een humanist a l s Conrad Celtis (1459-1508) laa t zich niet insp i re 
ren door sequenties maar door de oden van Horatius. Celt is , die in 
1486 Rome bezocht heeft, dicht in zUn Odae 3, 26 over Tr ie r : 

O quanta ves t r i s moenibus inclytis 
ob l i t t e ra t a e s t gloria principum, 
viri Treverenses, Mosellae 

qui gelidum bibi t i s liquorem. 
Romam videbar cernere corrutam 
ru r sus ruina, dum feror impiger 
per porticus, por tas et aulas, 

perqué palat ia prisca regum 
Avara quid non tempora dévorant? 
Tulere metas Herculis aeneas, 
nos nostraque involvunt ruinis 

perpetuo rapiente caelo. 
(Celtis, De Antiquitate Treveris, ad Cives 1-8; 21-24 ; ANLP 
458-460) 
O hoeveel glorie van keizers is er vergaan 
binnen jull ie beroemde muren, 
mannen van Tr ier , die het koude water 
drinken van de Moezel. 
Ik dacht weer Rome te zien dat to t puin 
vervallen was, terwUl ik me snel 
door zuilengangen, poorten en hallen haas t t e 
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en door oude koninklijke paleizen 
Wat versl indt de gulzige tijd niet? 
HIJ heeft de bronzen zuilen van Hercules weggenomen, 
hii d raa i t ons en a l wat van ons is , in de vernieling, 
terwijl de eeuwige hemel ons meesleurt. 

Van Celt is ' hand zijn er verder oden op Neurenberg, Wiesbaden en 
Heidelberg, verschillende epigrammen op Rome, en ingebedde lof op 
t a l van Duitse steden in zijn Amores, waarvan de volledige t i t e l 
lu idt : Quattuor libri Amorum secundum quattuor latera Germaniae. 
In boek 3 bijvoorbeeld brengt hij in Ad Rhenum ortum Bazel, 
Worms, Mainz, Aken, Bacharach (deze naam wordt natuurlijk van 
'Bacchus' afgeleid), Koblenz, Trier, Kues, Keulen, Jülich, Neuss en 
Lobith lovend t e r sprake (ANLP 453-458) . Door andere d ichters 
rond deze eeuwwisseling zijn er lofdichten gemaakt op Heidelberg, 
op Wroclaw, Neumarkt en Krakow, op Brunswijk, op Emden, Emme
rik en Roermond. Dit l a a t s t e gedicht i s van de hand van Buschius; 
het i s een sapphische ode van 76 verzen, die a l s t i t e l heeft gekre
gen: In Ruremundam Gelriae urbem munitissimam et amoenissimam, 
quae olim Insula Dei dicta. De stad heeft haar naam afgeleid van 
Ruris et Undae, land en water . 33 

2.4 De Nederlanden 

Met Roermond hebben we eindelijk weer de Lage Landen bereikt . 
Ook hier vinden we in de vijftiende eeuw de overgang van middel
eeuwse naar humanistische stedenlof, a l s we kijken naar gedichten 
van achtereenvolgens Hendrick de Goster, Diric MathiJszen, Agrico
la, Murmellius en Erasmus, en naar enkele anonieme gedichten in 
kronieken. 

Hendrick de Goster 
Meer dan honderdvijftig jaar na de lovende beschrijvingen van 
Maastr icht en Tongeren door Heinric van Veldeken heeft een andere 
Hendrik de lof van Brabant gezongen: rond 1430 dicht te Hendrick 
de Goster (Henricus Gustodis) uit Oisterwljk een lof van Brabant, 
Carmen in Laudem Brabantiae (Usewljn 1969). Het gedicht begint 
met Fas s i t laudare patriam: een captatio benevolentiae van zes 
verzen, waarin het excuus wordt gemaakt dat a l les vertellen in een 
kort bestek onmogelijk i s (1 -6 ) . De verzen 7-109 prijzen Brabant 
via de negen l e t t e r s waarui t het woord Brabancia of Brabantia b e 
s t aa t : negen stukjes van ongelijke lengte over beata, regalis, 
babundans (!), bona, audax, nobilis, tranquilla of concors, iusta, 
amabilis. In het tweede deel s taan eers t korte lovende beschri j -
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vingen - weer van ongelijke lengte - van negen grotere steden van 
het toenmalige Brabant: Leuven, Brussel , NiJvel, Maastr icht , Den 
Bosch, Antwerpen, Lier, Tienen, Diest (110-165) . Vervolgens somt 
de dichter acht t ien kleinere ommuurde steden op (166-171) , prijst 
de Kempen (172-186) en de abdU van Postel (187-190) en beslui t 
met een drieregelige oproep aan de her tog om van deze patria te 
houden. Het is een echt middeleeuws gedicht; kerken, pa t roonhei l i 
gen en reliquieën voeren de boventoon. Behalve Hendricks voorliefde 
voor de getallen drie en negen ( 3 X 3 l e t t e r s in Brabantia, 3 X 3 
koningen, 3 X 3 grote steden en 3 X 6 kleinere s tad jes , een 
proloog van zes en een epiloog van drie verzen), vallen de volgende 
zaken op: de bekende combinaties urbs, orbis (36) en Geres, 
Bacchus, rivi, silvae, prata (64-66) ; de vier elementen aarde , 
water , lucht en vuur (67-69); het veelvuldig gebruik van vier 
var iat ies op het woord schitterend voor de steden en de ro l van 
Troje (de koningen stammen af van het Trojaanse koningsgeslacht; 
Brussel heeft muren en poorten a l s die van Troje: 29; 1 2 6 ) . 3 4 

Dirle MathlJszEn 
Een middelnederlands lofdicht op Haarlem uit de tweede helf t van 
de vijftiende eeuw is de oudste Nederlandstalige poëtische stedenlof 
uit de periode 1300-1500. Niet alleen daarom wordt het hier 
besproken, maar vooral met het doel de eventuele re la t i es tussen 
stedenlof in de volkstaal en die in het Latijn te achterhalen. Het 
blijkt dat de dichter rhetorisch geschoold i s . Het gedicht i s 
geschreven door Diric Mathljszen, over wie verder niets bekend is . 
Een precieze dater ing is daarom moeilijk.35 Het gedicht t e l t 152 
verzen, a l s volgt te groeperen: proloog met een priamel (1 -10) , 
propositio (Haarlem heeft al wat een goede s tad moet hebben: 1 1 -
12), bewijsvoering (13-144; vers 13: 'Dat wil ie bewisen mit waren 
woerden') met daar in een grote excurs over de verovering van 
Damiate te r verklaring van het stadswapen (71-142) , conclusie 
(143-144) , en een epiloog met een s lotbede to t Maria (145-152) . 
De bewijsvoering behandelt ee rs t de ommelanden van Haarlem, in de 
volgorde noord, oost , zuid en west (14 -18 ; 19-26; 27 -38 ; 39-44) . 
De omgeving van Haarlem kent vele gewassen, veel vissoorten en 
veel soorten wild: ze staan hier allemaal opgesomd. Vervolgens 
prijst Matthljszen het Haarlems bier: 

Ende menich menschen drinckent gaern, 
want dit bier wor t ghebrouwen uut die Spaern. 
(Mathyszen, Haarlem 49-50) 

Na vermelding van de haven en de sluizen, looft de dichter de 
voortreffelijkheden van de inwoners van Haarlem: 
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Noch gheef ic die van Haerlem mede: 
si hebben scone vrouwen binnen hoer stede 
a l s ic tot minen leven vant 
(nochtan heb ic weest in menich lant): 
men vint se su ver an allen leden, 
edel ende oec van goeden seden 
ende hebben mede goet ghelaet, 
dat scone vrouwen wel staet. 
(MathUszen, Haarlem 55-62) 

Waar het gaat over ridders en knapen van de Spaarnestad (65-70), 
veroorlooft de schrijver zich een woordspeling: 'als lewen striden 
s i sonder sparen' (70). Op de excurs over de verovering van 
Damiate volgt de conclusie: 

So en wist ic ghien stat teghen Haerlem te prisen, 
want het dunct mij зЦп een half paradise. 
(MathUszen, Haarlem 143-144) 

Van muren, poorten of gebouwen wordt niet gerept, zelfs niet van 
de St.-Bavo. Opmerkingen over onderwijs, kunsten en wetenschappen 
en over de stichting en de naam van de stad (de legendarische 
'Heer Lem') ontbreken eveneens.3* 

Agricola 
De eerste generatie humanisten van de Lage Landen ontkomt niet 
aan het humanistenlot zo nu en dan een Latijns gedicht te moeten 
produceren. Over de sociale functie van dergelijke poëzie schrijft 
Reedijk: "to the humanist who wanted to 'belong', Latin poetry was 
indispensable. It enabled him to make profitable contacts, to 
assert his importance, to pay a necessary compliment, to hold his 
own in widely advertized literary sham-fights, and generally, to 
f i l l up a gap when the subject-matter for an exchange of ideas 
was lacking." (Reedijk 1956, 39). Een voorbeeld is het lofdicht op 
Pavia van Rodolphus Agricola (1444-1485), rond 1470 tijdens zijn 
verblijf in Pavia geschreven. Het i s een zeventienregelig vers met 
a l s s lot een gebed: felix sit vestro sub numine tuta Papia ('Onder 
uw bescherming zij Pavia gelukkig en veilig.'). 

Urbs Ticini decus o magnum et mirabile rerum 
cuius par coelo et terra quoque gloria par est: 
salve, clara viris et magnis turribus ingens. 
Quis digno méritas dieet tibi carmine laudes? 
Bella quis, et bel l is dubia certantia palma 
laudabit studia et digno donabit honore? 
His etenim (liceat vera aedere) vincis Athenas. 
Te petit Hispanus, Gallus quoque, flavaque pubes 
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te Germana peti t ; longis nos mit t i t ab o r i s 
Frisia: in ignotis tanta est tua gloria t e r r i s . 
(Agricola, In laudem Papiae Panegyricon 1-10) 
0 groot s ieraad van de Ticino, wereldwonder, s tad waarvan 
de roem even groot is in de hemel a l s ook op aarde: gegroet jij, 
roemrijk door je mannen en geweldig door je grote torens . 
Wie zal voor jou in een waardig gedicht je verdiende lof zingen? 
Wie zal de oorlogen en de wetenschap die daarmee s t r i jdt 
om een onzekere overwinning, waardig eer bewijzen en prijzen? 
Want hierin overwin jij - a l s ik de waarheid mag zeggen -
Athene. JU t r ek t zowel de Spanjaard a l s de Fransman, en ook 
de blonde jeugd uit Duitsland; uit verre streken s tuu r t Friesland 
mij naar jou toe: zo groot is jouw roem in onbekende landen. 

Andere voorbeelden zijn een Romegedicht uit 1475 van Pe t rus 
Burrus uit Brugge (1427-1505); een lofdicht op Nijmegen van de 
a r t s Laurens ("Zeker dichter Laurens schreef in de vijftiende eeuw 
een LatUnsch lofdicht, waarin hl] de Nümegenaars gunstelingen van 
Mars en Venus noemde, wier ogen den luipaard deden s t i l s t aan , en 
wier vrouwen Diana in schoonheid overtroffen") en een lof van 
Deventer van de hand van Alexander Hegius.37 

Murmellius 
Van Hegius' leerl ing loannes Murmellius (1480-1517) zijn drie 
stededichten overgeleverd: op Munster, op zijn geboortestad Roer
mond en op Deventer. De eers te twee hiervan lijken niet alleen op 
elkaar maar ook op het lofdicht op Roermond van Buschius. De 
onderlinge chronologische re la t ies zijn niet precies te achterhalen: 
het gedicht op Munster is precies te dateren (4 juli 1503), 
Buschius' Roermond is van vóór 1505 (het is in 1505 uitgegeven 
door Murmellius; e r zou ook een editie van 1504 zijn), Murmellius' 
Roermond is van vóór 1508.38 Van de beschrijving van Munster zijn 
30 coupletten gewijd aan scholing en humanistenvrienden (19-48) . 
De overige s t rofen (afgezien van proloog en epiloog: 1-5 en 49-50) 
behelzen algemene lof en een vergelijking met Delphi en Athene ( 6 -
7), de omgeving (8 -9 ) , de aanblik van de s tad en van de r ivier 
waar meisjes de was doen (10-11) , de vroomheid (12-14) en andere 
voortreffelijkheden van mannen, meisjes en moeders (15-17) , speci
aal de vrijgevigheid ten opzichte van de armen (18) en eerbied voor 
geleerden (19). Armenzorg en scholing strekken ook Deventer to t 
lof, gezien het begin van Murmellius' epigram op Deventer en zijn 
school (in vers 5 wordt Horatius, С 2, 16, 13 geciteerd): 

Ingenuis olim s tud i i s Daventria f loret, 
nobilis emporio, nobiliorque schola, 

innumeri proceres ex qua diversa per orbis 
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in su m mas arces exsil iere loca. 
Vivitur hic parvo bene, constant omnia vili, 

Divitibus locus hic pauperibusque placet. 
Non alibi turbae plus imperti tur egenae, 

nec populus quisquam plus pietat is habet . 
(Murmellius, Deventer 1-8) 
Door wat eens de vrije kunsten heette, bloeit Deventer, 
bekend a l s handelsstad, bekender nog door zijn school, 
waaruit ontelbare aanzienlijken in a l ler le i gebieden ter wereld 
de sprong naar de top hebben gemaakt. 
Met weinig kan men hier goed leven, a l l e s i s hier goedkoop, 
deze p laa t s bevalt zowel rijken a l s armen. 
Nergens anders deelt men meer uit aan de behoeftige massa 
en geen enkel volk heeft meer naastenliefde. 

Volgens een opschrift op het voetstuk van een beeld van Fortuna, 
dat bij een van de s tadspoorten stond, i s de naam van Deventer 
afgeleid van avontuur; Fortuna zegt in het gedichtje dat de s tad 
meer dan duizend jaar geleden gesticht i s door het volk der Cat t i , 
da t zijn woongebied had moeten verlaten voor een avontuurlijke 
zwerftocht: Atque meo Davonturium de nomine dictum (VA I 89). 

Erasmus 
Ook Erasmus schrijft wel eens gelegenheidspoëzie, zoals in 1499 
het epigram Prosopopoeia Britanniae maioris voor de Engelse prins 
Henry, waarin Britannie spreekt. Naast korte afscheidsgedichten van 
Bazel en Rome, een lof van Bethlehem en - ingebed in een groter 
geheel - van Parijs, is er een stededicht gewijd aan Séles ta t 
(Sch le t t s t ad t ) in de Elzas: Encomium Selestadii carmine elegiaco.39 
Zogenaamd voorbijgaand aan de fertilis campus, alma Ceres, vitiferi 
montes, ditia Rheni f lumina, grata aura (9 -12) , besteedt Erasmus 
het groots te deel van het gedicht (carmina baud lepida, at grata: 
37-38) aan de humanisten van Séles ta t . НЦ r icht zich t o t het 
s tadje zelf: 

l i l a t ibi propria est quod et una et parva t o t edis 
v i r tute insigneis ingenioque viros. 

Tot p a r i t e r gemmas, t o t lumina fundís in orbem 
quot mult is a l i i s vix genuisse datum es t . 

Doctrinae proceres to t habes, quot prodi tor ille 
vix belli proceres occuluisset equus. 

(Erasmus, Encomium Selestadii 15-20) 
Dit i s jou eigen, dat jij, klein en in je eentje, zoveel 
opvallend deugdzame en talentvolle mannen voortbrengt; 
jij zet in één keer zoveel juwelen en zoveel lichten op de wereld 
a l s vele andere steden nauwelijks gegeven is 
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in t o t a a l voort te brengen. JU hebt zoveel aanzienlijke geleerden 
a l s het beruchte verraderlijke paard nauwelijks aan oorlogshelden 
zou hebben kunnen bergen. 

In de tweede edit ie van zijn Adagia (1508) heeft Erasmus in een 
hoofdstukje /iuris Baiava de loftrompet van Holland en de 
Hollanders gestoken (.Adagia 4, 6, 35). Щ roemt vooral de fijne 
manieren van deze afstammelingen van de dappere Bataven, hun 
rijkdom (veroorzaakt door handel en door de vruchtbaarheid van 
hun land, dat ook nog eens overvloedig vis en gevogelte bergt) , 
hun vele steden vol beschaving, de nette, elegante inter ieurs van 
hun huizen en hun algemene ontwikkeling. In datzelfde j a a r 1508 
was Erasmus' goede kennis Cornelius Aurelius (+1460-1531) zUn 
Defensorium gloriae Batavinae aan het schrijven, om t e bewijzen dat 
de Hollanders de afstammelingen van de Batavi uit Taci tus zijn; het 
s lot hiervan is een lofzang op de Bataven, die nog ver s te rk t moest 
worden door de toevoeging van Epistola de Hollandiae laudibus van 
Luigi Marliani (een brief die deze tussen 1504 en 1508 heeft 
geschreven; Marliani was hoogleraar te Leuven). De overeenkomsten 
tussen Marliani's brief, Erasmus' adagium en Aurelius' lofzang 
vallen op. Ook in dichtvorm heeft Aurelius in de jaren 1508-1510 
zijn Batavia geprezen. Zijn bekendste werk is de Divisiekroniek, ge
schreven in het Nederlands en in 1516 voltooid. Als bron en vooi— 
beeld gebruikt hii werken van Bruni, Biondo, Aeneas Silvius, Meis-
ter l in, Rolevinck en Gaguinus, en in de lovende beschrijving van 
Batavia naast Marliani's brief ook Epistola de situ Hollandiae van 
Panfilo Zancho oftewel Chrysostomus Neapolitanus uit 1514, een 
verslag in briefvorm van een re is door· deze s t r e k e n . * 0 

StadsbeschrtJvingen en kronieken 
De eers te humanistisch getinte beschrijving van een Nederlandse 
s tad is er een van Maastr icht: De Trajecto Instaurato van Mat-
thaeus Herbenus (1451-1538), geschreven in 1485. Alleen al uit de 
t i t e l blijkt de invloed van Biondo's Roma Instaurata. Herbenus wil 
zijn beschrijving beperken tot de openbare bouwwerken uit de vijf
tiende eeuw; wel geeft hij in een digress ie een verklaring voor de 
naam (a trajiciendo ilumine Mosae dicta est civitas Trajectum) en 
noemt hij Jul ius Caesar de s t ichter van de s tad 'daar steden altijd 
een beetje roem voor zich kunnen opeisen op grond van beroemde 
s t i c h t e r s ' iquemadmodum enim ex claris fundatoribus non nihil glo
riae sibi urbes vindicare soient).** De door Caesar opgemerkte 
gunstige ligging schi ldert Herbenus kort , van het zuiden met de 
wijzers van de klok mee naar het oosten gaande. Tenslot te kan de 
s tad bogen op Sint-Servaas, bisschop, beschermheilige en ui tbreider 
van de s t a d . 
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Andere gewestelijke kronieken uit deze tijd, zoals van Johannes a 
Leydis en Dirk Pauw, staan eveneens onder invloed van buitenlandse 
voorbeelden. Sommige ruimen ook plaats in voor gedichtjes; Valeri
us Andreas heeft bijvoorbeeld in helaas niet nader aangeduide kro
nieken in de volkstaal dit Latijnse gedichtje over oorsprong, naam, 
roem en rijkdom van Veere gevonden:*2 

Coepta fui quondam, quo tempore rexit Ho landos 
mascula progenies, о Ludo vice, tua. 

Traiectusque fui primum de nomine Campe, 
sicque ego Zelando nomine Vera vocor. 

At nunc commoditas potius, statio facilisque 
me faciunt celebrem multa per ora vìrum. 

Me quoque nobilitat piscatio piscis haringi, 
multos praelauta conditione beans. 

( еегё> 
Begonnen ben ik al lang geleden, in de tijd dat jouw mannelijke 
nakomelingen, LodewlJk, de vorsten van de Hollanders waren. 
Eerst was ik een oversteekplaats met de naam Campe, 
en daarom word ik nu in het Zeelands Veere genoemd. 
Maar nu maken eerder mijn gemakken en mijn handige haven 
mij beroemd in vele monden van mannen. 
Ook brengt de haring visserij mij grote bekendheid, 
want zU maakt velen rijk in prachtlievende sfeer. 

Een ander voorbeeld, dat nauwkeuriger te dateren is, vormt een 
klaaglied over de stad Dinant. Aegidius de Roya (gestorven in 
1478: VA 29) beschrijft in zijn Annales Belgici de verwoesting van 
Dinant in 1466. HIJ voegt daaraan een gedicht van 22 regels toe 
over die verwoesting, zonder de dichter te noemen. Dit gedicht 
wordt gevolgd door een poëtische jammerklacht (.planctus genoemd) 
over de val van de stad: 16 regels, waarin Dinant in 8 regels met 
Troje wordt vergeleken: 

Quomodo sola manet Dinant quondam populosa, 
facta velut Troia, nunc sine vestigio? 

CDinant 1-2) 
Hoe blijft nu Dinant alleen, eens zo bevolkt, 
geworden a ls Troje, nu zonder een spoor? 

Beide steden zijn verwoest, beide lagen aan een rivier <de Xanthos 
"is" de Maas); Dinant ontbeerde een Hector, een Friamos, een 
Penthesileia ('Panthasilea'), maar zelfs die hebben tenslotte Troje 
niet voor zijn val kunnen behoeden: 

Il ios, aut ubi nunc Hector, totidemque potentes? 
i Dinant 5) 
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Waar is Troje nu, of waar Hector 
en de evenzovele machthebbers? 

In het tweede gedeelte van de klacht wordt de s tad zelf 
toegesproken: 'O Dinant, a l s een weduwe beroofd van haar mannen!' 
(O viduata viris Dinant); het contras t vroeger-nu ondervinden de 
overlevenden aan den ІЦ е. Gods barmhart igheid afsmeken is vol
gens de dichter het enige dat r e s t . 

Het derde en l a a t s t e voorbeeld i s het i n t e r e s s a n t s t : de zes 
stededichten in de kroniek van Holland van Johannes a Leydis 
(gestorven ±1504). De gedichten zijn pas in de tweede redactie van 
de kroniek te vinden; deze versie i s in elk geval geschreven ná 
1469; zlJ i s gedrukt in F. Sweertius, Rerum Belgicarum Annales I. 
(Frankfurt 1620).43 Die eers te versie i s niet in druk verschenen 
(Tilmans 1988, 23; 123-125; 201). De dichter wordt door Johan
nes a Leydis vier keer poeta quidam nostris temporibus genoemd, 
één keer quidam Poeta, en één keer supra fatus Poeta. Ook uit het 
woordje quoque in een opmerking by het lofdicht op Amsterdam 
blijkt, dat het om één dichter gaat: "quidam Poeta nos t r i s tempo
r ibus de eo quoque edidit epigramma" ("Een bepaalde dichter uit 
onze tijd heeft ook hierover een epigram gemaakt.") . De gedichten 
zelf wijzen trouwens ook op één auteurschap. Aangezien het hier 
een zeer vroege cyclus van stededichten betref t , wijd ik er een 
aparte paragraaf aan, onder de t i t e l 'Poeta Quidam'. 

Poeta Quidam 
De zes steden die in de kroniek een lofdicht gekregen hebben, zijn 
achtereenvolgens Leiden, 36 verzen; Haarlem, 38; Deventer, 14; 
Delft, 28; Den Haag, 38; Amsterdam, 40. Of het oorspronkelijke 
manuscript meer lofdichten bevatte, of de gedichten door Sweert ius 
volledig afgedrukt zijn en of de serie stededichten van Poeta 
Quidam nog uitgebreider is geweest, i s niet bekend. Men zou ook 
lofdichten op Dordrecht en Gouda verwachten op grond van het 
tradit ionele zes ta l grote steden van Holland, maar de woordgroep 
nostrae gloria quarta plagae ('vierde glorie van ons land') in 
uitgerekend het vierde van de zes opgenomen gedichten, over Delft, 
doet eerder vermoeden da t aantal en volgorde bedoeld zijn zoals ze 
afgedrukt s taan. Dit wijst weer op contacten tussen kroniekschrijver 
en dichter. 

Alle zes gedichten beginnen met een gelijksoortig aanroepen van 
de s tad in de verzen 1-2 (bij Haarlem zelfs 1-3): de woorden 
sai ve of ave komen in to taa l veertien keer voor in de zes passages 
van twee regels (bij Den Haag s t a a t s lechts één keer salve, en geen 
ave). Deze groet gaat vergezeld van een of meer woorden uit de 
collectie idecus, flos, gloria, lux) (respectievelijk 2, 2, 4 en 6 
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keer gebruikt) , gevolgd door een genitivus van een woord uit de 
verzameling {patria, plaga, regio) <1, 3 en 1 keer); een of meer 
verdere t i t e l s bestaan in vier van de gedichten uit polis, solum, 
tellus of terra plus een bijbehorend, s teeds verschillend, adjectief: 
antiquus, dulcís, hilaris, inclytus, pulcherrimus, speciosus of 
veterrimus. Twee beginregels die s te rk herinneren aan Petrarca , 
Epist. Metr. 3, 24, 1 zijn die van Leiden (.Salve dulce solum, tellus 
pulcherrima salvé) en Delft (Salve antiqua polis, Del ff terra veter-
rima salve). 

Behalve de beginregels, lijken ook andere passages s terk op 
elkaar . Ik geef twee voorbeelden, elk uit dr ie gedichten. Eers t 
komt Poeta Quidam zelf aan het woord, waar hij de steden onder
ling vergelijkt: 

Quas reliquis laudes dedimus Delff urbibus omnes, 
i l l a s paene t ibi censeo posse dar i . 

(Poeta Quidam, Delft 3-4) 
Delft, ik ben van mening dat bijna al die lofprijzingen die ik aan 
de overige steden heb gegeven, ook jou gegeven kunnen worden. 

Haec t ib i iure dar i potuere praeconia laudum 
urbibus, Haga, a l i i s quae dedimusque locis. 

(Poeta Quidam, Den Haag 15-16) 
Deze loftuitingen konden ook jou, Den Haag, met recht gegeven 
worden die ik aan andere steden en plaatsen heb gegeven. 

Quas dedimus laudes reliquis prae urbibus omnes, 
has merito t r ibuí censeo posse t ib i . 

(Poeta Quidam, Amsterdam 23-24) 
Alle lof die ik vanwege de overige steden heb gegeven, 
die kan ook jou terecht toebedeeld worden, zo vind ik. 

Leiden heeft a l s variant: de lof die jou terecht toegeschreven kan 
worden (nam merito poterunt ascribi quae tibi laudes), is zodanig 
en zo groot en zo veelomvattend, dat een wel heel kundig dichter 
of iemand die uitblinkt a l s rhetor , vereist i s om Leiden recht te 
doen. Dat Leiden ju is t deze variant vertoont, past uitstekend in de 
hypothese dat het lofdicht op Leiden oorspronkelijk ook het eers te 
gedicht van de zes is : wie de andere nog niet gelezen heeft, kan 
de loftuitingen immers nog niet vergelijken. Vervolgens de manier 
waarop de dichter de dapperheid van de burgers van drie steden 
naar voren brengt: 

Es nee ad arma vir is viduata gerenda per i t i s 
Martia, magnanimis, for t ibus, intrepidis . 

(Poeta Quidam, loeiden 15-16)' 
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Niet ben jij verstoken van mannen die kundig zljn in het voeren 
van oorlogswapenen, grootmoedig, dapper, onverschrokken. 

Exercere tui Mavortia bella peri t i 
sunt cives host i cedere non so l i t i . 

(Poeta Quidam, Haarlem 17-18) 
Jouw burgers zUn kundig in het voeren van dappere oorlogen, 
en zij zijn niet gewoon te wijken voor de vijand. 

Munita es populis ad bella gerenda per i t i s , 
cedere non host i qui pede aqua ve soient. 

Í Deventer 9-10) 
JIJ bent beschermd door mensen kundig in het oorlog voeren, die 
niet gewoon zijn te voet of via water te wijken voor de vijand. 

Andere overeenkomsten tussen de zes epigrammen zijn de blijken van 
voorliefde voor het woord pulcher (20 keer), voor opsommingen van 
prUzenswaardigheden, voor de figuur l i to tes (9 keer), voor de d a t i -
vus possessivus (22 keer) en de genitivus qua l i t a t i s (11 keer). De 
plaatsing van de woorden et en que en van de pronomina re la t iva 
wykt vaak af van de gebruikelijke (respectievelijk 15 en 12 keer). 

Wat bet ref t de inhoud, afgezien van 'ook jij verdient de lof die 
ik de andere steden gegeven heb' en 'burgers die dapper zijn en 
kundig in het oorlog voeren': in dr ie gedichten schenkt Poeta 
Quidam aandacht aan de naam of bijnaam van de s tad : Leiden heet 
'de kamer van Holland', 'het tweede Utrecht ' . In Deventer zijn niet 
alleen de venters present, maar ook een etymologie: Daveniria -
dans t r ia ventri ( 'drie dingen verschaffend aan de buik'). Den Haag 
is 'de ru s tp l aa t s van de graaf'. Elke s tad is wel in een of meer 
opzichten uniek: Haarlem heeft een parochie zo groot dat je in heel 
'Theutonia' geen grotere vindt, en een mooier bos heeft de dichter 
s lechts op weinig plaatsen gezien; Delft over t ref t zijn buurlanden 
door zijn mooie kerken: zulke mooie a l ta ren a l s daar s taan, heeft 
de auteur nog nooit aanschouwd; er is op de hele wereld geen dorp 
zo groot , zo goed, zo mooi en zo vruchtbaar a l s Den Haag; in de 
hele bekende wereld zijn niet de zangkoren te vinden die de dichter 
in Amsterdam ziet (sic). Van Leiden ' s t aa t vast dat het de buur 
landen overtref t ' in wel zeven opzichten en nog in overige zaken. 
Het c i taat i l l u s t r ee r t tevens de voorliefde voor opsommingen: 

Munita ex populo sexus utriusque decoro, 
ornato lepido pergracilique pio; 

te constat t e r r a s superare decore propinquas, 
munditie, c la r i s moribus atque bonis 

s t r a t i s atque viis pulchris, vicisque pla te is 
et domibus pulchris, rebus et in reliquie. 

(Poeta Quidam, Leiden 27-32) 
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JU bent beschermd vanwege de deugdzame mensen 
van beide geslachten: aanzienlijke, aardige, slanke, vrome mensen; 
het staat vast dat JU je buurlanden overtreft in deugd, 
netheid, schitterende goede manieren, 
door je geplaveide wegen en mooie buurten en pleinen 
en door je mooie huizen, en door nog veel meer dingen. 

In nog drie andere gedichten worden de kwaliteiten van mannen én 
vrouwen geroemd. De kerken van de stad behoren in vier gedichten 
tot de loffelijke zaken, en de geestelijken in drie. Drie gedichten 
kennen ook een slotgebed: Delft, Den Haag en Amsterdam (2, 2 en 
4 regels). De dichter zelf smeekt de goede God en Maria Cprecor, 
rogó) dat zU de stad beschermen tegen alle gevaar (Delft), haar in 
goede gezondheid bewaren en zorg voor haar dragen (Den Haag), 
haar voor eeuwig in staat van geluk bewaren en haar vrijwaren van 
gevaren voor lichaam en ziel (Amsterdam). 

Het opvallend korte lofdicht op Deventer citeer ik in zijn geheel: 

Salve parvorum Daventria f los studiorum, 
lux huius salve gloria et alta plagae. 

Urbibus ex primis es Traiecti inferioris, 
una vocata bono iureque legitimo. 

Exponunt multi te sic, quasi dans tria ventri: 
scilicet hospitium, coctile olus, ptisanam. 

Vallis et muris salve circondata pulchris, 
te posi ta m pulchro novimus esse loco. 

Munita es populis ad bella gerenda peritis, 
cedere non hosti qui pede aqua ve soient. 

Es mercaturis mercantibus aptaque cunctis: 
continuo fluvio nam sita es ingenuo. 

Omnisciis varii generis flores opibusque, 
fortibus et doctis magnificisque viris. 

(Poeta Quidam, Deventer) 
Gegroet, Deventer, bloem van de studies van de jonge jeugd, 
gegroet, JU, hoge roem en licht van dit land. 
Van de voornaamste steden van het Oversticht 
ben jij stad nummer één genoemd, met goed en wettelijk recht. 
Velen stellen jou zo voor: Deventer verschaft de buik 
drie dingen, namelijk onderdak, een warme maaltijd en gerstenat. 
Gegroet, stad omgeven door mooie wallen en muren: 
ik weet wel dat JU op een mooie plaats l igt . 
JU bent beschermd door mensen kundig in het oorlog voeren, die 
niet gewoon zijn te voet of via water te wijken voor de vijand. 
JIJ bent geschikt voor handel en voor al de venters: want 
je bent gelegen aan je eigen voortdurend stromende rivier. 
JU bent een bloeiende stad vanwege je rijkdommen 
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van verschillende soort en je alleswetende, 
dappere en geleerde en magnifieke mannen. 

Merk op dat Poeta Quidam ЫЦкЬааг de stad Deventer kent (vandaar 
ook dat hij bekend i s met de grapjes over de naam: 'de venters' en 
dans tria ventru. Het i s ook merkwaardig dat in deze kroniek, een 
Kroniek van Holland, een lofdicht op Deventer staat. Tenslotte is 
het gedicht, vergeleken ЬЦ de andere vijf, erg kort. 

In verband met de beginregels van Leiden en Delft i s gewezen op 
Petrarca. In Den Haag vinden we Petrarca's naam in een uitgebreide 
onvermogen-topos: alle talent van Orpheus, Vergilius, Lucanus, 
Petrarca, Ovidius, Cicero, Horatius en luvenalis zou niet volstaan 
om de verdiende lof van het Haagse bos te zingen. Ik concludeer 
dat Poeta Quidam ook Petrarca gelezen heeft. Uit het voorafgaande 
weten we dat de dichter en de kroniekschrijver contact met elkaar 
hebben gehad; Johannes a Leydis was Karmeliet in het klooster 
van die orde in Haarlem. We moeten dus zoeken naar iemand die in 
het laatste kwartaal van de vijftiende eeuw gedichten schreef, die 
Deventer kende, die werk van Petrarca had gelezen en die te Haar
lem wel eens in het klooster van de Karmelieten Johannes bezocht. 
Eén persoon die aan deze eisen voldoet, is Cornelius Aurelius; de 
suggestie van Tilmans dat Poeta Quidam geïdentificeerd kan worden 
met Aurelius, vindt hier dus steun (Tilmans 1988, 23; 123). 
Aurelius was namelijk van 1472-1477 in Deventer schoolgegaan; ЬЦ 
schreef vanaf zijn twintigste jaar poëzie en hU kende Johannes a 
Leydis (Tilmans 1988, 15; 18; 23-24; 34). Ten s lotte brengt 
Tilmans Aurelius' 'patria'-begrip met Petrarca in verband (Tilmans 
1988, 154 noten 1-2). Weliswaar doet de stijl van deze s tede-
dichten wat onbeholpen aan in vergelijking met de poëzie op naam 
van Aurelius, maar dit past weer heel goed bij de leeftijd waarop 
hij deze epigrammen schreef: het i s jeugdwerk. 

In de loop van de vijftiende eeuw heeft het stededicht zich in de 
Lage Landen langzamerhand een plaats verworven in het dichter-
repertoire. Uitgebreide passages over reliquieën, patroonheiligen en 
kerken maken plaats voor lof van onderwijs, geleerden en scholen. 
Een gebed ter afsluiting van een stededicht, waarin gesmeekt wordt 
om voorspoed voor de stad, vinden we na de middeleeuwen nog in 
de lof van Haarlem, Pavia en Deventer en in drie van de gedichten 
in de Hollandse kroniek (vergelijk Jihlava); ter afsluiting van een 
lof of beschrijving in proza vinden we het ЬЦ Maastricht (vergelijk 
de Laudatio van Bruni; Keulen en Westfalen). Als overblijfsel 
daarvan kan beschouwd worden het aanbevelen van de stad of 
streek in de aandacht van degene aan wie het gedicht opgedragen 
is (Brabant), de heilwens voor adressaat en dichter (Roermond van 

251 



HUMANISTEN 

Murmellius) of het gebed t o t de muze Clio (Munster van Murmel-
l ius) . Tenslot te zal het gebed helemaal verdwijnen. Invloed uit het 
buitenland, navolging van Franse, Duitse en vooral I tal iaanse 
humanisten i s vaak aantoonbaar. Beschrijvingen van een landstreek 
en kronieken zijn te beschouwen a l s uitingen van groei van de 
belangstel l ing voor geschiedenis en voor p r e s t a t i e s van een s tad of 
streek; ЬЦ het stededicht speelt de gelegenheid een grotere ro l . 

3. Het stededicht in de zestiende eeuw 

Er zijn vele Latijnse stededichten uit de zestiende eeuw; zelfs zijn 
e r heel wat, geschreven door mensen afkomstig uit wat nu Neder
land en België heet. Om de bespreking te vereenvoudigen, kies ik de 
tijdgenoten Georgius Macropedius en Jul ius Caesar Scaliger a l s 
representanten van de zestiende-eeuwse s tededichters : een Bra 
bander in Utrecht en een Italiaan in Frankryk, een schoolmeester 
en een man van wetenschap, mensen met - ieder op zijn manier -
veel invloed, die ook nog eens over de theorie van de stedenlof 
geschreven hebben.** 

Schoolmeesters a l s Macropedius hebben ervoor gezorgd dat vele 
van hun oud-leerlingen zich ontpopt hebben a l s dichters : weliswaar 
meestal gelegenheidsdichters, maar dan toch gelegenheidsdichters 
die vaak hun poëmen in druk zagen verschijnen. Ten eers te gaven de 
docenten het goede voorbeeld: Murmellius en Macropedius waren be 
paald niet de enige docenten die "hun" s t ad met een lofdicht heb
ben geëerd. Zo heeft Sixt Birck (Betuleius) de opvoering van zijn 
toneelstuk Susanna in Keulen vooraf laten gaan door een loflied op 
Keulen: Pueri in laudem Agrippinae urbis in qua repetita est actio. 
Het lied t e l t vier s t rofen van vier regels , en er is meerstemmige 
muziek bij gecomponeerd.*5 Ten tweede: zU leerden aan hun pupillen 
ook werkelijk de technische regelen der dichtkunst. Macropedius 
deed da t bijvoorbeeld met behulp van een door hemzelf geschreven 
schoolboek, Prosoedia, dat hU opgedragen had aan zijn studenten 
(bonarum literarum candidatiä>: t e r afronding van een goede 
opleiding is kennis van de regels van de dichtkunst nutt ig, handig, 
ja zelfs noodzakelijk, a ldus de auteur in zijn opdrachtbrief.** Geen 
wonder dus, dat er in de zestiende eeuw zoveel Latijnse gedichten 
geschreven zijn en zoveel lofdichten op universi te i tss teden.* 7 

3.1 Georgius Macropedius 

In het begin van de jaren veertig van de zestiende eeuw heeft 
Macropedius een loflied geschreven op de s tad waar hij toen al een 
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tiental jaren rec tor van de Hieronymusschool was: Utrecht. Het 
was een ode annal is, getiteld De Traiectinae Civitatis Laudibus.** 
Het lied zal uitgevoerd zijn door een koor van leerlingen van de 
school, aan de vooravond van Sint-Maarten, op 10 november. In 
deze zelfde jaren schreef Macropedius zUn Epistolica (1543), 
waarin hU ook aan stedenlof een hoofdstuk wijdde. Het is i n t e r e s 
sant eens na te gaan in hoeverre hij zijn eigen adviezen volgt. Uit 
zijn Prosoedia blijkt in elk geval, da t hij klassieke gedichten met 
stedenlof kent: hU ci teer t in di t werk bijvoorbeeld uit Catullus 17, 
Horatius, C. 1, 7 en Mart ial is 1, 49 en 1, 6 1 . * ' 

De ode t e l t 78 vierregelige coupletten, dus 312 versregels , plus 
een refrein van twee regels . Blijkens het l aa t s t e couplet prijst 
Macropedius de s tad op drie gronden: locus, res, populus oftewel 
ligging, materiële zaken en mensen. Ook in de inleiding geeft hij bij 
nader inzien die dr ie gronden aan: Utrecht heeft de voorkeur boven 
wel zeshonderd andere steden die r e et populo beroemd zijn; 
eenieder kijkt vol bewondering op tegen Utrecht en zijn situs ( 3 -4 ) . 
De hoofdmoot van de ode is dan ook drieledig: de omgeving van 
Utrecht (5-21) , de materiële zaken (23-66) en de mensen (67-77) . 
Aardig is de ringcompositie: van het afstandelijke begin Traiectum 
celebret Pieridum chorus ( 1 : 'Moge het koor der Muzen Utrecht 
prijzen') to t het persoonlijke s lot Traiectum absque rubore summis 
laudibus effero (78: 'Zonder blozen prijs ik Utrecht hemelhoog'). 
Macropedius verzorgt in het gedicht in feite een rondleiding van de 
lezer door Utrecht en omgeving terwijl hij zelf koor en orkest (.qui 
cantu aut fidibus valent: 1) d i r igeer t . 

In de inleiding van vier strofen wordt de toon gezet: de s tad 
Utrecht prijzen op muzikale wijze. Het refrein is een mini-priamel: 

Quisque Lares pa t r ios cantet propriosque Penates, 
nos Traiectinos laudibus evehimus. 

Laat eenieder eigen huis en eigen haard bezingen: 
wij steken lovend Utrecht de hoogte in. 

Strofe 2 en s t rofe 3 zijn een uitwerking van di t refrein, 
geïnspireerd door Horatius' Laudabunt alii (C. 1, 7). Het vierde 
couplet vormt via intus aut foris de overgang naar het eers te 
hoofdonderdeel, de omgeving (5-21) , waar bimari Corintho (5) nog 
een echo van hetzelfde gedicht van Horatius i s . Precies de helft 
van dit onderdeel besteedt Macropedius aan de ligging: scheepvaart 
op de Rijn (gewin door handel en ook een mooi gezicht) vanaf de 
zee en vanuit het achterland (Bacchus en Geres), boomgaarden rond 
de stadsmuren en verder heuvels en bossen, akkers, weiden en 
rivieren, velden en nog eens akkers in oost , west, zuid en noord. 
Strofe 13 fungeert a l s overgang naar de andere helft : 
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Quid sylvas memoro, laetave pascua? 
Quid montes, pecudes? Quid cita i lumina? 

Cum multo h i s potiora 
per pomeria se Offerent? 

Wat p raa t ik van bossen of grazige weiden? 
Waarom over heuvels of koeien en snelle r ivieren? 
Want e r zijn in de omgeving van de s tad 
dingen die veel belangrijker zijn dan die. 

Daarmee zijn we in de tweede helft van het hoofdonderdeel 
Omgeving' beland (14-21) : de kloosters rond Utrecht, 'gouden 
bloempjes op de mantel van Sint-Maarten' i His, Martine, tuam 
floribus aureis ornamus chlamydem: 21). Vol lof wijst Macropedius 
op een Benedictijns dubbelklooster (de oudste orde in Nederland), 
op kloosters van Gistercienserinnen, Kar thuizers (die tegen hel en 
bliksem bidden: Se vestris lachrymis et prece sedula confidit 
populus protegí ab inferís dirís, haud secus atque armis fulminéis 
lovis: 19) en Ter t iar issen. 50 

In couplet 22 t r ek t de muzikale s toe t de s tad in: de overgang 
naar het tweede hoofdonderdeel (23-66) , waarvan het onderwerp de 
materiële zaken van de s tad zijn: gebouwen, s t ra ten , pleinen en 
parken. Toch weet de dichter op kunstige wijze de geestelijke zaken 
hier de overhand te geven: hij l a s t een grote processie in van de 
religieuzen van de s tad (49-64) . Maar eers t besteedt hij 8 s trofen 
aan profane gebouwen (23-30) : de Vredenburg van Karel V, de 
huizen op de Oude Gracht en de magazijnen van kooplieden. Dan 
bereikt de s toet het kerkenkruis; hij t r ek t eers t naar de dom (het 
centrum van het kruis) , vervolgens naar de Salvatorkerk, de 
Pieterskerk en de Mariakerk - terwijl de Janskerk, die ouder i s 
dan de Mariakerk, dichter ЬЦ de Pieterskerk l ig t : met excuses van 
de dichter gaat de s toet aan deze kerk nu оогЬЦ - en dan naar 
de Janskerk (zuid, oost, west, n o o r d ) ; 5 1 misschien om de zestien 
coupletten vol te maken, koppelt Macropedius hier een zesde 
Godshuis aan vast : van het Augustljnenklooster (Wis iam quinqué 
Dei sextum habitaculum fratrum consocio: 45). Voor elke kerk heeft 
hij lovende woorden, voor het templum mirificissimum (31), de dom, 
de meeste: na een begroeting begint s t rofe 32 met Hoc templum 
celebrant aurea scrinea, 33 met Hoc templum celebrai maxima 
dignitas insignis Cathedrae, 34 met Hoc templum celebrant qui 
canonas sacros iurarunt domini; tens lot te dragen klokken, toren en 
beeldhouwwerk ЬЦ tot de s ier van de aangesproken Martinus. De 
Salvatorkerk krijgt dr ie s trofen (eenvoud, Willibrordus, reliquieën), 
evenals de Pieterskerk (ligging in een tuin met bomen en geurige 
kruiden, in het interieur mooie schilderingen: een sieraad voor de 
s t ad) . Tot de schat ten van de Mariakerk hoort , behalve drie 
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hoorns van eenhoorns, 'een vooraanstaande bibliotheek met vele 
prachtige boeken': praestans bibliotheca muit is et lepidis libris. 
Ook de Janskerk moet het stel len met twee coupletten (park, plein, 
res taurat ie , huizen met tuinen op het Janskerkhof, die niet onder 
behoeven te doen voor welk huis dan ook: 44-45). Na een korte 
vermelding van de vier parochiekerken en hun p r i e s t e r s en kooi— 
knapen (wederom 'een niet gering sieraad' : haud parvum decus) komt 
de overgangsstrofe naar de processie (48): 

Haec quorsum recito laudibus efferens, 
templis digna suis turn loca tum v i ros? 

Ad laudem urbis amoenae, et 
gentis eximium decus. 

Waartoe noem ik vol lof al deze plaatsen op 
en al deze mannen, hun kerken waardig? 
Tot lof van deze lieflijke s tad, en 
t o t grote s ier van het volk. 

Ter inleiding van de processie (49-64: wederom zestien s trofen) 
benadrukt Macropedius dat het gaat om monniken en nonnen, zoals 
hij ook ЬЦ de k loosters buiten de muren zijn aandacht verdeeld had. 
Wederom gaan de Benedictijnen voorop. Ze worden gevolgd door de 
commandeur van de Duitse Orde met zijn r idders , gehuld in wi t te 
mantels met een zwar t kruis erop: aan Macropedius vanaf zijn 
vroege jeugd in Gemert bekend. Als om de overeenkomst tussen de 
twee groepen te accentueren spreekt hij de heer van de Ballje van 
Utrecht van de Johannieterorde, die achter de Duitse Orde mag 
lopen, in nagenoeg dezelfde woorden toe a l s de commandeur: hinc 
procede - buie succede; prior - prior; tur mam Teutonicam quae 
chlamyde et cruce insignita - insigni tuas et chlamyde et cruce 
turmas; militiam - milites (51-52). In strofen 55-57 sluiten 
Macropedius' eigen medebroeders des Gemenen Levens zich ЬЦ de 
processie aan: zijn opmerking Ne te praeteream, Dive Hieronyme, qui 
nostrae domui praeses es, et scholae doet daarom lichtelijk komisch 
aan ('Laat ik u niet voorbijlopen, heilige Hieronymus, patroon van 
ons huis en onze school'). Hij bidt hier Hieronymus te zorgen voor 
het slagen van de opvoeding: een leerling van zijn school moet 
modestus, castus, sobrius et pius zijn: bescheiden, kuis, ingetogen 
en vroom. Na deze kleine digressie s laakt de dichter de t r a d i t i o n e 
le verzuchting dat de tijd ontbreekt om al le tuinen, hofjes, huizen, 
kerken en gebouwen op te noemen waarmee al die monniken uit het 
voorafgaande hun eigen Utrecht verfraaid hebben. De vrouwelijke 
religieuzen trekken aan de toeschouwer voorbij in 59-64: 'Laat ik 
na deze vele en vrome namen van mannen met enkele woorden ook 
de groepen van vrouwen toevoegen' (Jam post multa virum et pia 
nomina paucis adiciam virgíneos choros'); de begijnen sluiten de 
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s t o e t (pompee haec ultima linea). T r o t s vraagt de dichter aan de 
toeschouwer of deze een andere s t a d weet die zoveel godsvrucht 
bezit (65). Ter afronding van het tweede hoofdonderdeel brengt de 
auteur via een praeteritio nog enkele gebouwen te berde (66): 
gasthuizen voor zieken en bejaarden (habitacula aegrorum atque 
senum) en voor vreemdelingen (xenodochia:). 

Deel drie betref t het volk (67-77). Dit onderwerp valt uiteen in 
mensen (67-74) en wensen (75-77), en het wordt gevolgd door de 
algehele s lotsom (78). De acht s trofen over mensen hebben op de 
e l i te van de s tad en op het s tadsbes tuur betrekking, de wensen op 
het gewone volk en de leerlingen van Macropedius' school: een fraai 
verschil . Aan de keizerlijke raadsheren en de stedelijke hoogwaai— 
digheidsbekleders wordt respect betuigd, aan de senaat worden de 
vier cardinale deugden toegedicht iiustus, sapiens, ас sibi tempe
rane, robustusque Senatus: 71); met zulke bestuurderen moet de 
s t a d wel mooi en goed zUn, kan het volk niet s lecht zijn (73-74). 
De dichter spreekt de wens uit dat a l le burgers en alle inwoners 
van goede zeden zijn, beschaafd, s t e r k van lichaam, opgewekt van 
leden en s terk van geest in de strijd tegen de verlokkingen des 
vlezes (76-77); de leerlingen wenst hij nogmaals kuis, vroom en 
ingetogen, 'opdat zij deze zo mooie en godvruchtige s tad waardig 
geacht worden' ( u t digni reputentur tam pulchro atque pio oppido: 
77). Een wens die wel een gebed lykt. 

Na het inhoudsoverzicht enige s tat i s t ieken. De naam van de s tad, 
Traiectum, komt in de hele ode vier keer voor, het adjectief 
Traiectinus ook vier keer (de t i t e l en het refrein meegerekend); de 
woorden urbs, moenia, patria, oppidum, respublica worden respec
tievelijk 11, 5, 2, 2, 2 keer gebruikt, het woord civitas alleen in 
de t i t e l (metri causa: alleen de nominatief is bruikbaar, en die 
uitsluitend a l s l a a t s t e woord van de eers te, tweede of vierde 
regel).52 De dichter gebruikt voortdurend de apostrophe: behalve 
t o t acht heiligen en dr ie groepen religieuzen r icht ht) zich tot de 
s tad, t o t gebouwen (Vredenburg, de dom), t o t de commandeur van 
de Duitse Orde en die van de Johannieters, t o t de Utrechtse 
kooplui, t o t het Utrechtse volk, en dr ie keer t o t de toeschouwer of 
lezer .53 In twaalf s t rofen en in het refrein i s sprake van 'wij'. 
Soms zijn daarmee de koorleider en zijn koor bedoeld (wanneer wij 
onderwerp is en in de uitdrukking onze stad), soms de Broeders 
des Gemenen Levens en ten minste één keer de auteur: waar hij het 
heeft over de laatste rij van onze stoet (64). De ik-persoon 
verschijnt in 25 coupletten. Soms verwijst ik naar de dichter, soms 
naar de koorleider of eventueel naar ieder individueel koorlid, maar 
in een enkel geval l igt het moeilijker (30, 45, 70, 72). 54 
Intr igerend is wat di t betref t s t rofe 70: 
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Rursus mi videor, Rhoma, videre te 
Aedilesque tuos, scitaque Consul um, 

Praetoresque Tribunosque 
in nos t ra urbe novarier. 

Het is net alsof ik jou weer zie, Rome: 
alsof jouw aediles, de besluiten van jouw consuls, 
jouw praetoren en tribunen 
in onze s tad herboren zijn. 

De gelijkenis van deze s t rofe met de reeds geciteerde regels 5-6 
van Celt is ' ode De Antiquitate Treveris, ad Cives iOdae 3, 16) i s 
frappant. Duidelijk is dat de dichter Utrecht met Rome vergelijkt; 
duidelijk i s ook, dat rursus niet een bepaling ЬЦ videor is maar ЬЦ 
videre. Maar hoezo ziet de auteur Rome weer? Ziet hU het oude 
Rome, dat in Utrecht herboren is, dat op aarde weergekeerd is (hij 
ziet het terug: nadat hij het t o t nu toe s lechts in zijn boeken had 
gezien), of ziet hij Rome voor de tweede keer? In het eers te geval 
is mi videor overbodig; het tweede zou betekenen dat hij eens Rome 
voor de eers te keer heeft gezien, dus Rome heeft bezocht, daar 
veel van het antieke Rome heeft gezien en daarvan nu in Utrecht 
vele facetten voor de tweede keer tegenkomt: een Romereis van 
Macropedius dus? Zo'n re i s kan verbonden worden met een probleem 
in de opdrachtbrief van Macropedius' toneelstuk Lazarus Mendicus, 
gericht aan Bruno van Cuyck en geschreven tussen augustus 1540 
en augustus 1541 (het werk is namelijk in 1541 gepubliceerd; in 
welke maand, i s niet bekend). De passage in kwestie luidt: 

Non possum mi Bruno post I tá l icas mecum communicatas fabulas, 
post Rhomanae urbis ostensas ant iqui ta tes , post nonnullas, quae 
mihi negotium faciebant, explicatas per a r t i s tuae industriam 
diff icultates, aliaque plura tui erga me favoris indicia, non 
possum (inquam) quin t ibi ru rsus in aliquo studeam gra t i f icar i . 
(Macropedius, Omnes Fabulae Comicae I G [ Π 1 - ) 5 5 

Ik voel me gedwongen, beste Bruno, na de verhalen over I ta l ië 
die jij me verteld hebt, na de oudheden van de s tad Rome die ji) 
me hebt laten zien, na de vele moeilijkheden die my bezighielden, 
die jij met de inzet van heel je deskundigheid uitgelegd hebt, en 
na nog veel meer andere bewijzen van jouw genegenheid jegens 
mij, ik zei dus dat ik me gedwongen voel te pogen op mijn beurt 
jou op een of andere manier een genoegen te doen. 

De in terpre ta t ie van post Rhomanae urbis ostensas antiquitates is 
natuurlijk het probleem: heeft Bruno uit Rome oudheden meegebracht 
die hij zUn vriend heeft laten zien, of heeft Bruno Macropedius 
rondgeleid in Rome? Ook twee zinsneden uit de voorbeeldbrief van 
de Epistolica, vanuit Luik gericht aan een vriend in Utrecht, zUn 
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hier nog van belang: vidi plures diversarum regionum nobiles civi-
tates iEpist. [Β 8]»:41ί heb verscheidene steden bezocht in allerlei 
streken') en citra Alpes aliam non invenías civitatem, quae buie nu
mero cleri valeat comparar! iEpist. G Cl]*: 'aan deze zijde van de 
Alpen vind je geen andere stad die hiermee in aantal geestelijken 
vergeleken kan worden'); de schrijver wekt in elk geval de indruk 
dat hij bereisd i s en bekend met de steden aan gene zijde van de 
Alpen. De brief uit Luik is natuurlijk geschreven in de tijd dat de 
Epistolica geschreven is: Macropedius kon immers bij zijn verblijf in 
Luik <t l524-1527) niet weten dat Щ later nog eens in Utrecht zou 
gaan wonen, en hij zal zeker toen nog niet veel steden bezocht 
hebben Os-Hertogenbosch en Luik, misschien ook Utrecht en Ant
werpen). Bovendien is de brief maar een voorbeeld van een lofprij
zing, en by loven mag je een klein loopje met de waarheid nemen. 
Maar een reis naar Rome in 1540 zou goed passen tussen de data 
van opvoering van Macropedius' komedies en zijn verdere bezigheden 
in dat jaar, voor zover bekend iBassarus: gepubliceerd in februari 
1540; Prosoedia: opdrachtbrief van 9 april 1541; Kalendarius: 
geschreven begin 1541). Zeshonderd steden, waar de ode van rept, 
zal h IJ desondanks zel fs na een Romereis niet bezocht hebben 
(vergelijk hiervoor de lof van Haarlem door Diric MathlJszen, vers 
5: soe dat mij menich stede is beca η 0 . 5 * 

Terug naar het gedicht, naar de vraag van overeenstemming 
tussen Macropedius' theorie en praktijk. In de aanwijzingen van de 
Epistolica ontbrak de hoofd topos 'oorsprong' of 'geschiedenis', zoals 
we gezien hebben; zo ook in het gedicht: Willibrordus is in feite 
de enige figuur uit het verleden van Utrecht die genoemd wordt. In 
de Epistolica staat niets over de naam van een stad (hoewel de 
voorbeeldbrief Legia van legio afleidt): de naam Traiectum wordt 
in de ode niet uitgelegd. De aanbeveling Exemple apud Poetas, 
oratores, históricos et alios authores observanda sunt (.Epist. tB 
71«·) daarentegen volgt de dichter wel op (Horatius, C. 1, 7). Van 
de lijst topoi voor stedenlof uit de Epistolica komen er twee in het 
gedicht niet voor: klimaat en grootte van de stadsbevolking; wat 
betreft de res litteraria in Utrecht is Macropedius bescheiden, 
maar de uitvoering van dit lied door koor en orkest van de school 
i s natuurlijk op zich een klinkend argument. De inleiding van de 
voorbeeldbrief vatte de lijst van topoi samen in vier groepen: 
situs, mores, respublica, si quid egregium prae se /erat; dat komt 
goed overeen met de drie hoofdonderdelen waaruit het gedicht i s 
opgebouwd: locus = situs; populus = mores, respublica; ten s lotte 
res = s i quid egregium prae se f erat. 

Zowel gedicht a l s brief beginnen met de omgeving; de volgorde 
van de vier windstreken is echter niet precies gelijk (in de brief: 
oost, zuid, west, noord). De schepen varen zowel op de Maas a l s 
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op de RUn sursum ас deorsum (6). ВЦ de overgang van omgeving 
naar stad gaan 'wty' de stad in: het i s immers een echte rond
leiding i int rem us moenia in 22; intra moenia redierimus). De 
bisschop van Utrecht krUgt zowel in de ode a ls in de brief een 
vermelding: in de ode met naam en toenaam (Georgius Egmontanus: 
33; hl] was bisschop vanaf 1535), in de brief s lechts met clerum 
vestrum Traiectinum cum suo pontífice. Clerus, kerken of kloosters 
zijn een sieraad Cdecus) van de stad, zowel van Luik a l s van 
Utrecht (41, 47, 48). Beide geschriften hebben een praeteritio met 
tempus deficeret (58) en benadrukken ook elders dat er nog veel is 
overgeslagen (.omitto sciens in 66). Het onderwerp 'bestuur' wordt 
ingeleid met veniam vel tandem ad rempublicam in de brief, en in 
de ode met jam tandem veniam ... ad plebis proceres (67). De 
stedelingen zUn sterk van lichaam en sterk van geest (76). Een 
uitdrukking a ls niet voorbijgaan aan (ne praeteream) komt in brief 
en gedicht elk drie keer voor (20, 55, 64). 

De conclusie moet zUn, dat Macropedius zijn eigen voorschriften 
zeer trouw volgt, of duidelijker nog: dat ЬЦ ЬЦ het schrUven van 
гЦп Epistolica (1543) гЦп ode егЬЦ heeft gehouden of ЬЦ het 
dichten гЦп Epistolica open op tafel had. Deze grote overeenkomst 
steunt ook Dekkers datering van de ode: tussen 1541 en 1545. 

Meer lovende woorden voor Utrecht vinden we ЬЦ Janus Secundus 
en ЬЦ Adrianus Scorel ius. 5 7 Deze laatste schreef tussen 1555 en 
1560 een reeks epigrammen ter gelegenheid van de intocht van 
Philips II in Utrecht. Nog buiten de stadsmuren is een eerste tr i
omfboog opgericht, waarbovenop een beeldengroep staat van Utrecht 
a l s koningin met aan haar beide zijden twee dienaressen: de steden 
Rhenen, Montfoort, en Amersfoort, ШЦк ЬЦ Duurstede. Scorelius 
laat hen alle viif spreken; Rhenen, Montfoort en \ Цк ЬЦ Duurstede 
stellen zich voor en verklaren hun naam; VJiJk ЬЦ Duurstede zo: 

Vicus eram quondam; nostram haec Regina figurara 
immutans, urbis nomen habere dédit. 

(Scorelius, Vicodurstadium) 
Wijk was ik eens; deze Koningin heeft onze positie gewUzigd 
en het ons vergund op den duur de naam stede te dragen. 

3.2 Julius Caesar Scaliger 

Scaliger (1484-1558) heeft гЦп Urbes in 1546 gepubliceerd; ze гЦп 
dus uit dezelfde tUd a ls Macropedius' lof van Utrecht. ZUn cyclus 
telt, na de opdracht, 98 gedichten (Nichols komt tot 97: Nichols 
1967, 120; Smit te l t er 100: Smit 1966, 5). Het гЦп niet allemaal 
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lofdichten, ze gaan niet allemaal over één s tad (een herhaling van 
opmerkingen, gemaakt bij Ausonius' cyclus), ze gaan zelfs niet 
allemaal over een s tad en van sommige gedichten is onduidelijk over 
welke s tad zìi gaan. Met veel goede wil kun je 100 steden onder
scheiden: 98 gedichten, waarvan het l a a t s t e de t i te l Jerusalem, 
Bethlehem & Nazareth d raag t (in feite gaat di t echter s lechts over 
het hemelse Jeruzalem en het aardse, maar gedicht 93 gaat , ook 
volgens de t i t e l , weer over Narbonne én Bayonne).5 · Als je de 
opdracht meetelt, zijn het 99 gedichten: 3 maal 33. De epigrammen 
гЦп opgedragen aan Constanza Rangonia, een adellijke dame aan wie 
Scaliger vaker dichtbundels opdroeg. Zìi was de weduwe van een 
legeraanvoeder uit Genua en sinds 1542 verbleef ze te Agen in 
Frankrijk, waar ook Scaliger woonde. Modena, Genua en Verona 
worden in de opdracht steden genoemd die vanwege hun banden met 
de broer en de man van Constanza alom jaloezie wekken. De hier 
geprezen 'via mij geboren steden' (per me natas ... urbes), vormen 
een 'herboren groep' (.turba renata) en elke s tad hiervan zal, 'onder 
uw auspiciën weer nieuw gemaakt' iauspicüs renovata tuis), 
onsterfelijk worden, hoewel er obscure steden bij zijn: 

Disperiere aliquae; vix nomina sola supersunt, 
nullaque, quae non s i t inter i tura, manet. 

(Scaliger, Ad divam Constantiam Rangoniam) 
Sommige zijn verdwenen: nauwelijks hun namen alleen zijn over, 
en er is er geen die niet gedoemd is eens ook ten onder te gaan. 

Een gedachte die we a l op naam van Seneca tegengekomen zijn 
(.Epigr. 57, 6). Dit s t rookt niet helemaal met de opmerking uit het 
Rome-gedicht dicturus meritis illustribus urbes, en zeker niet met 
de t i t e l In clariores urbes epigrammata die de cyclus in de editie 
van 1594 draag t . 

Over zijn select iekri ter ia zwijgt Scaliger, op één keer na: voor 
Spanje is één gedicht wel voldoende: 'Laat ik je één por t re t s c h i l 
deren: heel de r e s t van het land is je dan a l wel duidelijk genoeg.' 
(t/na tibi ante oculos populi ponatur imago: cetera iam ex illa 
natio tota patet: Scaliger, Vaientia Hispanorumì). De keuze van de 
steden is bijzonder; zo i s er geen gedicht over Tries te , Bazel of 
Agen (Agen is "conspicious by i t s absence": Nichols 1967, 121). 
Anderzijds is de keuze van Berwick (Beroic) en Gaillac verrassend. 
"Included in tha t number is vi r tual ly every city in I ta ly and 
France a s well which happened to have had a t some point any pe r 
sonal associat ions for Scaliger." , zo maakt Nichols er zich van af 
(Nichols 1967, 120-121).59 Ook de volgorde van de gedichten ver 
raad t niet veel: de serie begint met Rome (zoals bij Ausonius) en 
zU eindigt met het hemelse Jeruzalem (.primitias primaque sacra -
hic carmina ponó). Het tweede gedicht prijst Verona, het derde 
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Parijs; het voor laa t s te echter opeens Neurenberg (daarvóór s t a a t 
Oppida Benaci: aan het Gardameer is Scaliger geboren). Verder i s 
e r geen rangorde t e bespeuren, zelfs nauwelijks orde. Aanwijzingen 
over de compositie geeft, behalve het eers te en het l a a t s t e gedicht, 
alleen Neurenberg (.Diva mihi estremi da muñera sacra laboris). De 
laa t s te dr ie gedichten bevatten elk een gebed. 

Steden uit I t a l i ë hebben de overhand: 49 gedichten. Verder zijn 
er achttien over steden in Frankrijk en zeven over Duitse. De 
overige 24 epigrammen gaan over bijna 24 verschillende "landen". 
Scaliger t rek t k r i s - k r a s over de wereld; enige orde bes taa t in de 
afwisseling I ta l ië - r es t : 39 keer wordt een s tad uit I ta l ië g e 
volgd door een daarbuiten, 38 keer een n ie t - I ta l iaanse door een uit 
I ta l ië . De I ta l iaanse steden krijgen bij voorkeur een p l aa t s met een 
even nummer: 35 keer. Italiaanse groepen zijn 5-9 en 12-14 (plus 
vier paren). Er гЦп twee Franse paren, geen Duitse; wel vormen 
50-52 een D u i t s - F r a n s - F r a n s dr ie ta l . Daarbuiten z(Jn er acht n i e t -
Ital iaanse paren.. Het woord inclyta, d a t acht keer voorkomt, heeft 
zeven keer betrekking op Ita l iaanse steden (de andere s t a d i s 
Marseil le). 6 ·) 

Ook in de lengte van de gedichten i s weinig systeem te o n t 
dekken. Eén epigram bestaat uit s lechts één distichon: 37 (Nice). 
Zestien zijn er van vier regels , vijfentwintig van zes regels , a c h t 
tien hebben e r acht regels, zestien tien en negen twaalf rege ls . 
Tenslotte zijn er vijf van veertien regels : Fer ra ra , Altinum, Vi
cenza, Modena, Neurenberg; vier van zestien: op Bologna, Toulouse, 
Nantes, Valencia; twee van achtt ien: het epigram op Durrës en 
Turcica; één van tweeëntwintig (Mugamen) en één van der t ig rege ls 
(Oppida Benaci). In to taa l levert di t 850 verzen in 98 gedichten. 
Het opdrachtgedicht i s er een van achtt ien r ege l s . * ! 

Toch is er wel een verband tussen het aantal gedichten, het 
to ta le aantal versregels en de positie van I ta l ië : er zijn 98 
stededichten; 98 is twee maal 49, en er zijn 49 gedichten over 
I tal iaanse steden. Natuurlijk is 49 het kwadraat van 7, een getal 
waaraan a l ler le i betekenissen toegekend kunnen worden. In het 
eers te lofdicht, op Rome, komt septemgemini montes voor, in regel 
1: de zevenlingsheuvelen. Misschien komt a l les uit Rome voort , 
zowel I ta l ië a l s de res t van de wereld? De 98 gedichten tel len 
samen 850 versregels ; de 49 ' I tal iaanse ' gedichten zijn goed voor 
424 verzen: de helft van 850, min één. Aangezien Scaliger disticha 
schrijft, moet het aantal verzen van elk gedicht een even aanta l 
zijn. Maar hij heeft daar ie ts op gevonden: Se negat Italiae 
subolem Nicaea parentis: 'Nice ontkent het kind te zijn van moeder 
I tal ië. ' Nice heeft zo een ambivalente positie: de helft van het 
distichon, dus één regel, mag nu wel bij de I ta l iaanse groep g e r e 
kend worden. Ik vermoed dat precies di t de reden i s da t e r één 
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gedieht i s van twee regels. In de groep van 49 steden buiten I ta 
lië zitten 18 Franse steden, 31 niet-Franse, waaronder 7 Duitse en 
3 Britse. Het zal wel toeval zijn dat, rekenkundig gezien, 1 + 2 = 
3, en 1 + 2 + 4 = 7, en 1 + 2 + 4 + 8 + 1 6 = 31: voor het 
aantal van 18 Franse steden is zoiets Interessants niet gevonden. 
Wel i s er verband tussen machten van 2 en het getal 98: dat blijkt 
a l s men één achtennegentigste in decimalen gaat schrijven. 

De namen van de steden zijn soms ongewoon (Beroic, Pisae), soms 
onbekend: Nugamen, Turcica. In Oppida Benaci komt zelfs geen 
dorpsnaam voor. Het gedicht met de t itel Turcica gaat helemaal 
niet over een stad: de soldaten van de sultan van Turkije worden 
aan de verwende westerse troepen ten voorbeeld gesteld. Een stad 
met de naam 'Nugamen' is er niet; vanwege de opvallende lengte van 
het gedicht, 22 versregels, moet hier iets speciaals aan de hand 
zijn. De inhoud geeft weinig aanknopingspunten: het is een scheld-
dicht, met de conclusie - na 21 regels - dat men over Nugamen, 
net a l s vroeger over Karthago, het beste zwijgt: De magna dictum 
est olim Carthagine, quod te de minima: de te velie silere, pium 
est (vergelijk Sallustius, lug. 19, 2). De titel kan men opvatten 
a l s een woord, nugamen, dat samenhangt met nugari, nugae, 
nugamen ta: de tijd verdrijven, onzin praten, liegen, kleinigheden, 
nietigheden, rommel: dan zou het een gedicht zijn over "Nergens-
huizen". Men kan de titel ook als een anagram beschouwen ('Genua' 
zit erin, maar er i s al een lofdicht op die stad; Neumagen, en 
daarmee Nijmegen, Nyon, Nyons en Noyon, i s ook mogelijk). Nichols 
merkt het probleempje niet op. Van Doorn combineert het ontbreken 
van Scaligers woonplaats Agen (Aginnum), een anagram (Num 
Agen?) en de betekenissen liegen, onzin, en s te l t voor het gedicht 
op te vatten a ls een ironische vituperatio van Scaligers geliefde 
woonplaats Agen (Van Doorn 1983, 49-51) . Een andere oplossing 
zou zijn Genève (Genava, Geneva): sinds 1536 de stad van Calvljn 
(die overigens in Noyon geboren was). Voor een katholieke lijfarts 
van een aartsbisschop een aanvaardbaar mikpunt van een scheld
partij die gedrag en eigenschappen van de bevolking aan de kaak 
wil stellen. God, kerk en geloof worden in elk geval erbij gehaald: 
voor hemel en aarde kan er niets zijn dat afschuwelijker is dan dit 
(.quo terrae et cáelo tetri us esse nequii); God zelf kan onmogelijk 
verdragen dat dit volk overwint (victricem non ferat ipse Deus). 
Een vierde oplossing i s Nottingham, midden in Engeland: 

Nomina non pona m : tua nomina poneré, nil est . 
Nam quia nil es, sunt nomina nulla tua. 

(Scaliger, Nugamen [54J, 1-2) 
Namen zal ik niet noemen: jouw namen noemen, dat is niks. 
want aangezien jij niets bent, is niets jouw naam. 
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Achteraan noemt de dichter het voorwerp van гЦп afgrijzen minima, 
nietig. De afscheiding van de Anglicaanse kerk onder leiding van 
Hendrik VIII en de terechtstelling van Thomas More (1535) zullen 
dan de redenen zijn zo te schelden; de stad Nottingham is om haar 
leuke naam gekozen (een woord voor stad komt in het hele vers 
niet voor: het gaat niet om Nottingham zelf). De mooiste scheld-
regel is deze: natio mendax, mendax natio, natio mendax: het gaat 
om een volk (vergelijk ook perfidiosa: 'het perfide Albion'). De 
'blinde Venus' s laat natuurlijk op Hendrik VIII en de 'heilig-
schennende handen' verwijzen naar de naasting van kerkelijke goe
deren. De identificatie van Nugamen a l s Nottingham heeft voor mij 
de beste papieren. 

Zeven lofdichten heb ik uitgekozen ter nadere bespreking; ze zijn 
gespreid over de reeks, over de landen, en over de verschillende 
onderwerpen en lengten. 

Tunis 

Invide, demolire altas Carthaginis arces: 
quem sors aequalis, parque futura manet. 

En te invito iter um florens, excisa renascor. 
Te non vinco ego: пес me tarnen ipsa premis. 

(Scaliger, Tunetum [111) 
Afgunstige, ontmantel de hoge burchten van Carthago, 
maar jou wacht in de toekomst verdiend eenzelfde lot. 
KUk, tegen jouw zin weer bloeiend, word ik na vernietiging 
herboren. Jou overwin ik niet; maar evenmin onderdruk JU mij. 

Tunis spreekt tot Rome (prosopopoiia). In 23 gedichten treffen we 
deze figuur aan; in tien spreken de inwoners (in drie daarvan 
zowel stad a l s inwoners); in 27 gedichten wordt de stad toe
gesproken en in drie de stedelingen (in twee daarvan zowel stad 
a ls stedelingen). Nog drie keer meer spreekt een stad tot een 
andere (19, 42, 87), Pavia en Otranto richten zich tot Italië, 
Memphis tot Afrika (53, 57, 31). Afgezien van de opdracht komt 
de ik-persoon van de dichter in tien gedichten voor en de ik-
persoon Scaliger in drie (de drie 'autobiografische' gedichten). In 
Verona betekent in nostris locis 'hier op aarde'. 62 

Het epigram biedt slechts weinig informatie over het toenmalige 
Tunis: het gaat vooral over het verleden. Dat i s ook het geval in 
31, 44, 50, 58, 70, 85 en 88. Hiermee vergelijkbare gedichten, die 
slechts over de ondergang van een stad in het verleden en over de 
huidige resten gaan, zijn 14, 17, 19, 33, 48, 67, 78 (op Aquileia, 
Orvieto, Altinum, Adria, Babylon, Athene, Luna). Het contrast 
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vroeger-nu komt a l s motief verder voor in 4, 15, 17, 25, 39, 41, 
64, 87, 89 . 

Altinum spreekt tot Venetië 

Quanta fui, cuius modico vestigia t rac tu 
obrui t insani foeda ruina maris, 

sedibus egregiae doceant i l lustr ibus urbes , 
oppidaque elapsa condita multa manu. 

Aspice, quo fastu tumeat Taurisia pubes: 
una mei germen s t ip i t i s i l la fuit. 

Muranum incolumi caelo, atque insontibus aur i s , 
et quod Malori nomen ab orbe tu l i t , 

quaeque etiam caeli dieta es t de nomine Tu r r i s : 
cuneta haec in te r i tus sunt moni menta mei. 

Tu quoque mirifici complens miracula mundi, 
t e regina vagi te voco magna soli , 

disce fruì v i r tu te tua et felicibus ors i s , 
pa r s mea: nam totum quam sit inane, vides. 

(Scaliger, Altinum Venetias alloquitur [19]) 
Hoe groot ik geweest ben, ik wiens sporen 
de afschuwelijke vernieling van de krankzinnige zee 
met s lech ts een kleine verplaatsing overspoelt , 
da t moeten voortreffelijke steden op beroemde plaatsen je leren, 
en vele s tad jes , ges t icht door aan тЦ ontgl ipte hand. 
Kyk eens hoe t r o t s zich de Taurisische manschap voelt: 
s lechts één loot van mijn stam was zij. 
Murano, met zijn heldere hemel en zijn onschuldige br ies jes , 
dat zijn naam aan de Hogere wereld heeft ontleend, en Torcello, 
dat ook a l naar de hemel is genoemd: allemaal houden zij 
de herinnering levend aan mijn ondergang. Ook JU, die 
de wonderen van de wondere wereld vol maakt, jou bedoel ik, 
gro te koningin van de onbestendige bodem: leer te genieten 
van Je voortreffelijkheid en je gelukkige ondernemingen, 
stuk van mij: want hoe ijdel het geheel i s , zie je aan mij. 

Volgens Plinius (NH 3 , 23-24) i s Taurisisch hetzelfde a l s Norisch, 
zodat hiermee het noordoosten van I ta l ië bedoeld is , het gebied ten 
noorden van Venetië. Murano ontleent volgens Scaliger zijn naam 
aan Uranus, dus aan ουρανός, hemel; Torcel lo aan "hemeltoren": 
het aspect 'zeer hoog' z i t zowel in de naam van de moederstad 
Altinum a l s in die van haar kinderen, egregiae urbes. Dit spel met 
de naam van de s tad komt, behalve hier en bij Nottingham, voor in 
epigram 40 (.Fluentia ... mollia de nitido nomina Flore capiti over 
Florence, in gedicht 68 op Gaeta ( to t Caleta, de voedster van 
Aeneas: unde tu ига in nostro nomine nomen habes), in 76 op Parma 
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iinventum mediis praeclarum nomen in armisi en in 90 op Cremona 
(.inde solum nati laetum dixere Cremonam, quin Latió vox est 
delitiosa Cremori. Er zUn echter ook gedichten waarin Scaliger een 
annominatio gebruikt zonder een signaal te geven: zoals Fe r r a r í a -
aurea nobilitasi Rhodos - clara; Cymaclum - aes tus , unda (κΰμα); 
Luca - candor; Mutina - turnea í; Placentia - hilaris luxus; 
Dyrrhachium - durissimus, fortis, robor; Pisaurum - aun ' summa; 
Hierusalem - caelum. 

Nice 

Se negat I ta l iae subolem Nicaea parent i s . 
Si non esse voi un t : nec meruere capi. 

(Scaliger, Nicaea [37J) 
Nice ontkent het kind te ztJn van moeder I ta l ië . 
Wie dat niet wil zijn, verdient niet zo opgevat te worden. 

Er is hier een grapje met esse-capi, eten-binnengehouden worden 
(Seneca, Epist. 47, 2). Dit is het ko r t s t e gedicht, en het i s geen 
lofdicht. Andere vituperaties zijn 44 (Capua: zoals Ausonius), 54 
(Nottingham), 55 (Susa), 63 (Toulouse), 84 (Perugia), 86 (Valencia) 
en 95 С Turcica: laken van de westerse soldaten). Lichtere krit iek i s 
e r op Brescia (13 : tweedracht), Londen (29: men veracht e r zijn 
klanten en haat zijn leveranciers) en Vicenza (66: de ligging i s h e 
mels, de burgers een hel). 

Siena 

Gum premere invictis vicinas viribus Urbes 
Martius imperii sol icitaret amor, 

abst inui et iustam colui sub pace quietem 
summaque iudicii maxima, nolle fuit 

Quot nam obl i ta sui, quae regna aliena petebant? 
Ut mea sim, pro me sit potuisse s a t i s . 

(Scaliger, Sena [461) 
Hoewel krljgslustige liefde t o t macht mij aanspoorde mijn buui— 
steden met тЦп onoverwinnelijke krachten te gaan aanvallen, 
heb ik me onthouden en in vrede rechtvaardige r u s t gekoesterd: 
de belangrijkste uitkomst van mijn besl iss ing was 'niet willen'. 
Want hoevelen vergaten zichzelf, die andermans rijken aanvielen? 
Om zelfstandig te kunnen blijven, zij voor mij voldoende: 
ik had het gekund. 

De god Mars wordt in zestien gedichten genoemd: 2, 24, 30, 40, 
46, 50, 66, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 83, 96, 97; negenmaal in een 
gedicht op een I ta l iaanse s tad, viermaal in een gedicht op een 
Duitse en verder betref t het Praag, Krakow en Sens; bij Sens gaat 
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het over de dappere Gal l ië rs van lang geleden, bij Heidelberg over 
de Franken. 

Scaliger s t roo i t kwist ig met wijze lessen zoals hier over z ich
zelf vergeten. Zijn epigrammen bieden wel enig vermaak, maar het 
nut mag niet vergeten worden. Een ci taat uit gedicht 58, op Mes
sina: Nunc homini vera Charybdis homo est ('Tegenwoordig is de 
mens de mens een ware Charybdis'). Meer lessen en spreuken geeft 
h« in 17, 19, 26, 33 , 4 1 , 42, 43, 46, 54, 56, 58, 64, 7 1 , 77, b« 
voorkeur in het slotdistichon en soms onderstreept met een discitel 
(33 , 41). Een paradoxaal einde hebben 8 (vinco ego cum vincor: 'ik 
overwin doordat ik overwonnen word'), 27 (cedere пес debes tu nisi 
sola tibi: 'jij alleen behoeft niet t e wijken tenzij voor j e z e l f ) , 35 
( i o t a tarnen parte Лас vincitur ipsa sui: 'het geheel zelf echter 
w o r d t overwonnen door d i t deel'), 48 (лес tunc, cum poteras esse, 
fuisse puto: 'ik denk d a t jij ook toen niet bestaan hebt, toen je 
wel kon bestaan') en 85 (Belgica Belga cum tueor, Belgis Belgia 
sola fui: 'wanneer ik a l s Belgische de Belgische zaken bezie, ben ik 
voor de Belgen in mijn eentje hun België geweest'). 

Wenen 

Aspice barbar ic is quae propugnacula be l l i s , 
quae s t e t fulminéis machina torva pi l is , 

ad versus spurium, quae fort ia pectore, Turcam: 
apparet intrepida Norica dextra fide. 

I l l a ig i tur val idis a ssu l t ibus i r r i t a fudit 
proelia, quae capto fecerat hostis agro . 

Quin etiam pa t r i i demissis turbine caeli 
auxil i is largo perpluit imbre polus. 

Qualia regna putes, numen quibus excubat a r mis? 
Nonne Dei es t , pro quo pugnat et ipse Deus? 

(Scaliger, Vienna [56J> 
Kijk eens welk een bolwerken tegen barbaarse oorlogen, 
welk een grimmig wapentuig met bliksemende kogels 
men hier heeft, welk een moed en dapperheid tegen de bas t aa rd 
van een Turk: de Norische rechterhand blijkt 
van een onverschrokken geloof. Dat heeft dus de gevechten 
vergeefs doen verlopen, ondanks de krachtige bestorming 
die de vijand had uitgevoerd na bezetting van het land. 
J a zelfs heeft de hemelse vader zUn hulptroepen van boven 
gestuurd, in een wervelstorm: een zeer grote s to r tbu i 
viel er toen uit de lucht. Welke kwaliteit moet je een rijk 
toekennen waarover de godheid zelf met wapens waakt? 
I s niet van God datgene waarvoor ook God zelf vecht? 

Een vraag to t s lo t - soms gevolgd door een antwoord, soms 
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rhetorisch - schrijft Scaliger ook in 3 1 , 40, 43, 45, 46, 50, 53, 
61, 63, 67, 79 en 94. By zijn vergelijking van Ausonius' en Sca-
l igers epigrammen merkt Nichols op: " t h e Roman poet sometimes 
wanders off into generalization, often in the form of a rhe tor ica l 
question on fate in the la s t l ine." (Nichols 1967, 120). Fata гЦп 
ook ЬЦ Scaliger present, bijvoorbeeld in 26, 63 en 95. Het feitelijke 
onderwerp van het gedicht op Wenen is een facet van de contempo
raine politiek: het beleg van Wenen door su l tan Soliman de G r o t e 
in 1529. Over de s t a d Wenen zelf word je nauwelijks wijzer. P o l i 
tieke zaken worden in meer gedichten aangeroerd, vooral a l s het 
steden in I ta l ië bet ref t . Daarbuiten gaat het vaak om het Turkse 
gevaar, net zoals hier: Rhodos, Troje, Moskou, Krakow, Durrës en 
Turcica. 

Keulen 

Maxima cognati regina Colonia Reni, 
hoc te etiam t i tu lo Musa superba canit. 

Romani s ta tuunt ; hab i ta t Germania; t e r r a es t 
Belgica: t e r felix. Nil t ibi Diva deest . 

(Scaliger, Colonia Agrippina [65J> 
Allergroots te koningin van de verwante RUn, Keulen: 
zelfs de t r o t s e Muze bezingt jou met deze t i t e l . 
Romeinen s t ichten je; Duitsland bewoont je; het land is da t 
van de Belgae: driewerf gelukkig. Niets ontbreekt jou, goddelijke. 

Een eenvoudig, om niet t e zeggen tradi t ioneel , gedichtje, zoals ook 
2, 7, 12, 18, 27, 36, 45, 52, 57, 62, 72, 80, en 92 dat zijn. Keu
len wordt koningin en goddelijke genoemd. Ere t i t e l s a l s 'goddelijke 
stad' , 'hemelse s tad ' en 'koningin' krijgen we direct of indirect ook 
te lezen in 2, 10, 14, 19, 38, 42, 56, 6 1 , 62, 66, 72, 77, 9 1 , 98 . 

Venosa 

Parva quidem, atque humilis, pene et sine nomine te l lus , 
aut par, aut maior te, t ib i Roma fui. 

Caede furis: peperi tranquillum ego lenis Olorem, 
cuius ope ad multos vita perennis eat . 

Cuius ope effectum est , ut quae ru i tu ra fuisti , 
vel nunc, cum nihil es, tu quoque viva voles. 

(Scaliger, Venusium [87]) 
Hoewel klein en eenvoudig en bijna een stuk grond zonder naam, 
ben ik of gelijk geweest aan jou, Rome, of g ro te r dan jij. 
Van moord r a a s JU: ik heb toen zacht de rus t ige Zwaan gebaard 
door wiens hulp velen een eeuwig leven kunnen verwerven. 
Door diens hulp i s bereikt dat jij, die op het punt hebt gestaan 
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onder te gaan, zelfs nu, nu je niets bent, levend rondvliegt: 
net a l s hl]. 

Venosa dankt zijn p laa t s bl] de Urbes aan Scaligers liefde voor de 
Latijnse l i t t e ra tuur . Hier zweeft Horatius a l s dichterlijke zwaan 
rond, zo is Mantova clara viris, felix ducibus, divo inclyta cygno: 
'beroemd door zijn mannen, gelukkig met zijn hertogen en roemrijk 
door de goddelijke zwaan Vergilius'. Horatius zelf had in zijn C. 4, 
2, 25 Pindaros een 'zwaan' genoemd. BIJ het gedicht over Verona 
herinnert hoogstens Italiae ocellus enigszins aan Catullus (Catul. 
3 1 : paene insular um, Sirmio, insularumque ocelle). Het is 
opmerkelijk dat Scaliger in deze gedichten ook van zijn taalkundige 
interesse blijk geeft. In Trente 'mengt men Tiroolse woorden door 
de I ta l iaanse klanken' (Ausoniis miscet STorica verba sonis); 
Cremona is het Franse woord voor het Latijnse crémor, dikke pap, 
brij; in Nantes en omgeving spreken de mensen nog s teeds Bretons, 
geen Frans: Nunc etiam patriae remanent commercia linguae, 
ul ti maque a Gallo discrepai ora sono. 

Venosa vergelijkt zich met Rome (via p a r tibi Roma, da t aan 
Mar t ia l i s 12, 8 doet denken): ook bij Scaliger i s Rome weer de 
maats taf van a l le steden. Deze Stad - meestal is het klassieke 
Rome bedoeld - en haar inwoners zijn aanwezig in achttien gedich
ten: 1, 4, 5, 11, 20, 23, 25, 29, 40, 42, 47, 65, 71 , 82, 87, 89, 
94 en 95 (het Rome van de zestiende eeuw is bedoeld in 4, 23, 42, 
47, 95). De Ijzeren combinatie urbs-orbis past Scaliger ui teraard 
toe op Rome zelf, Roma renata op Venetië en altera Roma op 
Avignon. In Leipzig klinkt het gouden Rome door: 'het gouden Leip
zig pronkend met zijn hoge daken' (Lipsia se ostentans sublimibus 
aurea tectis). Scal igers varianten van urbs-orbis zijn: het deel is 
belangrijker dan het geheel (18, 31 , 35, 53, 81 , 85) en Lyon is 
een nieuwe wereld in de oude, ofwel een oude wereld in de nieuwe 
(antiquo novus orbis in orbe, Lugdunumve vetus orbis in orbe 
novó). 

Scaliger mag dan geen geweldig dichter zijn, slim i s hij wel: op 
broddelwerk laa t hij zich niet betrappen. Alle themata, motieven en 
figuren uit de epigrammatische stedenlof past hij toe, maar al le 
met mate en gespreid (vergelijk dat met Astesanus' praestans); hij 
c i teer t wel, maar nooit een hele versregel. Ik geef van die mat ig
heid enkele voorbeelden, bij a l les wat hieromtrent uit het vooraf
gaande al op te maken is (lof en blaam, I ta l iaans en n i e t - I t a l i -
aans, inclyta, lengte, volgorde, prosopopoiia, ik-persoon, 
annominatio, Mars, wijze lessen, s lo tvraag, politiek, e re t i t e l s , 
Rome, deel en geheel). In acht gedichten komt de vreemdeling voor; 
Scaliger gebruikt daarvoor vier verschillende woorden: hospes, 
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viator, advena, peregrinus; in vier gedichten wordt de vreemdeling 
toegesproken, in vier niet (16, 45, 54, 70; 3, 12, 63, 86). Twee 
keer gebruikt hij quam te memorerò (Vergilius, Aen. 1, 327), maar 
met variatie (opdracht, 10; vergelijk 98: quam te салат). De 
uitdrukking quid referam komt twee keer voor, een var iat ie daarop 
i s s i referam, quis mihi credei? (79, 8 1 , 91). Het ubi suntT-
motief s t a a t in 25, en zit verborgen in 48 en 67; de cedat-formule 
verschijnt in 27 en 35, een priamel in 69. Bacchus en Geres worden 
samen genoemd in 66, maar ook - met een verhulde Bacchus - in 
79, 81 en 89 ivinea, mero, madidi Dei); Bacchus t r e e d t zonder 
Geres op in de epigrammen over Salerno, Orléans en Tarente. Korte 
ci taten of kleine imitat ies van een half vers zijn er veel; ik noem 
Catullus, Horatius, luvenalis, Lucretius, Mart ial is , Ovidius, T ibu l -
lus , Vergilius, Sannazaro en Vital is (2; 15, 72; 9 1 , 97; 18, 30; 
87; 39, 54, 82; 12; 10, 42, 56, 8 1 ; 78; 67). Alleen van Adria 
zegt de dichter nunc vix nomen habet, een gedachte uit het 
opdrachtgedicht. Van twee gedichten is het eers te woord inclyta, 
van drie nobilis (49, 50, 80): twee opeenvolgende gedichten met 
dezelfde aanhef, da t lijkt een slordigheidje. Scaliger dommelt ook 
wanneer hU de godin der gerechtigheid, Astraea, zich ee r s t in 
Lübeck en vervolgens in Neurenberg laa t vestigen wanneer zij 
eigenlijk van plan is de wereld te verlaten (91 , 97; twee keer 
terras Astraea relinquens, uit luvenalis, Sat . 6, 19-20 of uit 
Ovidius, Metam. 1, 150). In het lofdicht op Napels t e l t de wereld 
dr ie tijdperken (42), maar Gaillac heeft aan de t radi t ionele vier 
(goud, zilver, brons, IJzer) een vijfde toegevoegd (51): het houten 
tijdperk of het linnen tijdperk; welk van de twee, hangt af van wat 
je a l s zetfout wil t zien: linea voor lignea of Ugno voor lino; 
his tor isch lijken beide mogelijk, want in Gaillac werden stoffen 
geverfd én schepen gebouwd. 

In 43 gedichten zegt Scaliger over de ligging van de s tad t o t aa l 
niets . Waar hU er wel ie ts over zegt, betref t het in 15 gevallen 
s lechts de ligging aan zee of aan een rivier . Anderzijds komt de 
ligging aan het water lang niet overal waar da t kan, ook aan bod: 
zo ЬЦ Parijs geen Seine, ЬЦ Londen geen Theems, ЬЦ Antwerpen 
geen Schelde, ЬЦ Boedapest geen Donau. Klimaat, vruchtbaarheid en 
vegetatie гЦп, naast topografische indicaties, de favoriete aspecten 
van de ligging. Slechts de gedichten op Brindisi, Ravenna, Vicenza, 
Tarente en Nantes gaan uitgebreider op verschillende aspecten van 
de topos ligging in. Ook muren, poorten, s t r a t e n , pleinen en ge
bouwen hebben niet Scaligers interesse; гЦп belangstel l ing gaat 
meer uit naar het verleden van een s tad, en in nog grotere mate 
naar de burgers en hun voortreffeiykheden. 

Zoals hierboven ЬЦ het epigram op Tunis a l duidelijk geworden 
is, гЦп er 24 gedichten die of alleen over het verleden gaan of het 
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contrast vroeger-nu tot thema of a l s belangrijk motief hebben. 
Wetenschap, letteren en handel zijn de voornaamste kwaliteiten in 
26 andere gedichten (slechts Tours en Frankfort excelleren in 
beide). Een stad prijzen vanwege haar tempels of kerken, dat doet 
Scaliger niet; het ware geloof brengt hij in acht gedichten ter 
sprake (en in twee vituperaties het gebrek daaraan). Alleen Parijs 
is loffelijk op grond van zowel geloof a l s scholing.*3 Dat er zo 
weinig overlappingen zijn tussen de historische, de culturele, de 
ekonomische en de godsdienstige groep l igt natuurlijk aan het 
gegeven dat het hier - in totaal gaat het om 57 gedichten van de 
98 - om epigrammen gaat, korte gedichten dus. In de groep die de 
traditionele gedoopt is (Keulen, acht Italiaanse steden, vijf 
Franse), komen cultuur of ekonomie in zes gedichten voor; van de 
gedichten met wijze lessen vallen er zes in de historische groep. 
Namen van Romeinse goden gebruikt de dichter vrijuit: Mars, Ceres 
en Bacchus hebben de overhand. Tweederde van deze namen treffen 
we aan in het laatste derde part van de cyclus (66-98): misschien 
een aanwijzing voor opdrogen van inspiratie. In de verzameling van 
41 epigrammen die buiten de historische, culturele, ekonomische en 
godsdienstige groepen vallen, bevinden zich de vituperaties, de 
autobiografische gedichten, de gedichten met contemporaine politiek 
a ls thema, met wijze lessen, met één topos of één aspect van een 
topos a l s thema, en verder de 'traditioneel' genoemde gedichten. 
Begin- en slotdicht гЦп eo ipso speciale gevallen. 

Het idee een cyclus van stededichten te componeren, zal Scaliger 
wel van Ausonius overgenomen hebben; hij kende in elk geval diens 
werk goed. Dat hij de as Rome-Bordeaux van Ausonius vervangt 
door de as Rome-Jeruzalem (het hemelse), i s niet zo vreemd. Dat 
het niet allemaal lofdichten hoeven te zijn en dat je in één gedicht 
ook wel eens twee steden kunt prijzen, kan hij ook van Ausonius 
geleerd hebben. Het lijkt me echter te ver gaan te veronderstellen 
dat Scaliger met opzet Ausonius' chaos op het gebied van lengte 
van gedichten, van keuze en volgorde van steden weerspiegelt; toch 
heerst bij hem eveneens wanorde op die terreinen. Daar komt het 
op het eerste gezicht raadselachtige aantal van 98 stededichten 
plus één opdrachtgedicht nog bij: waarom 98 (of 99)? Bij nader 
inzien moet de vraag luiden: waarom 49? Kijken we naar de steden 
die in beide cycli figureren, dan moeten we na lezing van de be
treffende gedichten zeggen dat "Scaliger's poems in every case are 
quite different." (Nichols 1967, 121). In het geval van Capua zijn 
de overeenkomsten te danken aan het spreekwoordelijke van de on
deugden van die stad: hoogmoed, hooghartigheid, geen maat houden 
(superbia, f ast us, het ontbreken van een meta of modus). In andere 
gevallen kan het toeval een rol spelen wanneer hier en daar het 
zelfde woord opduikt. Alleen Scaligers Narbona & Baiona komt een 
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beetje in de r icht ing van Ausonius' twee dubbelgedichten, op Con-
stantinopel en Carthago en op Antiochië en Alexandrie. 

Vergelijken we tens lo t te , net a l s bij Macropedius, Scaligers Urbes 
met de aanwijzingen uit zijn eigen Poetice van meer dan tien jaren 
la te r (het werk is postuum verschenen), dan valt ee rs t en vooral 
het gedicht op Verona op: het beantwoordt to taa l niet aan de s u g 
gest ies voor het punt ligging die Scaliger hier met Verona a l s 
voorbeeld geeft; het i s eerder zo, dat het gedicht deze sugges t ies 
aanvult (.Poet. 3, 120). Van de ligging van Verona is in het 
gedicht alleen sprake in de zinsnede Oogappel van I ta l ië ' . In 
theorie kun je bu rge r s prijzen op grond van hun lichaam en geest 
en op grond van externe factoren (Poet. 3, 105); in zUn praktijk 
dicht Scaliger nagenoeg niet over lichamelijke kwaliteiten (geharde 
mannen komen voor), en vrouwen zijn helemaal absent, Constanza 
Rangonia daargelaten. Hetzelfde geldt voor parken en voor mooie 
gebouwen: s lechts in de theorie aanwezig. Anderzijds komen voor
keuren die hij in zijn poëzie demonstreert , ook in zyn theorie t o t 
hun recht: zie zijn opmerkingen over naamsveranderingen en het zich 
verlustigen in verborgen geleerdheid (Poet. 3, 120); zie zijn advies 
om in elk geval melding te maken van de vroomheid van de b u r 
gers , hun eensgezindheid, hun gastvrijheid, hun menselijkheid ten 
opzichte van onderworpenen en hun dapperheid tegenover vijanden 
(Poet. 3, 105; hieruit put Scaliger ook in zijn vi tuperat ies rijke
lijk). Het theoret ische bouwwerk is volledig: het behoeft niet t e 
verbazen dat de theorie evenveel of meer omvat dan wat in de ep i 
grammen gebruikt wordt . Wat wel verbazing wekt, i s de afwezig
heid van steden in de voorbeelden van de figuur prosopopoüa (Poet. 
3, 3; 3, 47). Niet alleen had Scaliger zelf in zUn stededichten die 
figuur vaak gebruikt, maar ook bij zijn tijdgenoten kwam ze voor: 
zo by John Leiand in Prosopopoeia Boloniae expugnatae (1544, op 
de verovering van Boulogne), en ЬЦ Georgius Sabinus, in zUn elegie 
Roma a Caesare Carolo V capta (1544; RA 488).64 

Wat betreft de tijd waarin Scaliger zijn Urbes heeft geschreven: 
Nichols heeft de indruk dat de Urbes uit de jaren der t ig stammen, 
op grond van ' s imilar i t ies in s ty le ' met de bundel Heroes die in 
1539 is verschenen (Nichols 1967, 122). Er zijn echter aanwijzingen 
dat minstens twee gedichten en de opdracht pas in 1543-1546 zUn 
gemaakt, dus korte tijd voor de publicatie. De eers te aanwijzing 
geven de regels 3-4 van het gedicht op Trente (49): 'scherp is 
Trente 's wraak indien het heldere geloof door een wolk verduisterd 
wordt ' (acerba ultio si obducta est nube serena fides). Dit moet op 
het Concilie van Trente slaan; vóór november 1542 stond de p laa t s 
van het in 1536 al voorgenomen concilie nog niet vast; d i t epigram 
is dus van na 1542. Een tweede aanwijzing vormt de opdracht: 
Constanza Rangonia is pas in 1542 in Agen gaan wonen. Aangezien 
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Scaliger reeds s inds 1526 in Agen vertoefde, is het onwaarschUn-
HJk d a t hy de Urbes voor Constanza bestemd had voordat zij zich 
in Agen gevestigd had. In het gedicht op Modena (74) wordt het 
land van Modena met nadruk Pangonia tellus genoemd, in een 
versregel die bovendien - a l s enige in de hele serie gedichten - in 
zijn geheel wordt herhaald: een eerbewijs aan Constanza. 

De relatieve populari tei t van de stededichten van Scaliger, die ook 
een zeer invloedrijk l i t te ra tuur theore t icus was, heeft, samen met 
het zwoegen in het onderwijs door schoolmeesters a l s Macropedius, 
ervoor gezorgd dat nagenoeg alle d ichter s en vele gelegenheids-
d i c h t e r s uit de tweede helft van de zestiende en uit de zeventiende 
eeuw stededichten of stedenlof hebben geschreven: spontaan, na 
onder de indruk te zijn geraakt van een s tad; om s tadsbesturen te 
plezieren; omdat zoiets nu eenmaal егЬЦ hoort; uit aemulatie-
overwegingen; a l s dankbetuiging aan een s t a d ; voor hun leerlingen; 
om den brode; op verzoek; in opdracht; spelenderwijs; to t lering en 
vermaak of t e r verkrijging van een gunst van het s tadsbestuur . 

4. Het stededicht in de zeventiende eeuw in de Nederlanden 

4.1 Constanten Huygens 

Voor de bespreking van stedenlof in de zeventiende eeuw, beperkt 
t o t Nederland en t o t de eers te helft van de eeuw, heb ik a l s cen
t r a l e figuur Constantijn Huygens (1596-1687) gekozen: het waren 
zijn Stede-Stemmen die de aanleiding t o t deze studie gevormd 
hebben. Huygens was een drukbezet man; in veel van zijn weinige 
vrije momenten (momenta desultoria) zocht hij afleiding in spel, en 
dichten was voor hem een zeer geliefde vorm van spelen. Een vloed 
van sneldichten heeft hij dan ook nagelaten; elke inval, elke ook 
maar enigszins memorabele belevenis vindt zijn neerslag in een 
gedichtje. Huygens schrijft epigrammen zoals men nu een telefoontje 
pleegt, een kaart s t u u r t , een notitie in zijn agenda maakt; hij voor
ziet elk kladje ook nog van p laa t s en datum: hij was niet alleen 
drukbezet maar ook nauwgezet. Zijn speel lust gaat nog verder: 
binnen deze gedichtjes goochelt hij met talen, met woorden en met 
namen. Anagrammen, woordspelingen en toespelingen: zij maken het 
lezen van zijn invallen to t een genot. 

Huygens' Latijnse poëzie 
De grote editie van zijn Latijnse poëzie, toepasselijk maar ook met 
l ichte zelfspot Momenta Desultoria genoemd, mag zich dan ook 
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verheugen in loftuitingen van mensen a l s Barlaeus, Heinsius, 
Descartes, Valerius Andreas, Mersenne, Puteanus en vele anderen 
('Huygens is de nieuwe Martialis, Den Haag het Bilbilis van 
Holland', aldus Spannheim op pag #** 3»). Ter eerste i l lustratie 
van Huygens' spel met namen kies ik enkele Latijnse gedichtjes op 
steden: op Maastricht (in de maanden juli en augustus 1632 werd 
Maastricht belegerd), op Grevelingen (Gravelines, in Frankrijk: 
ingenomen in juli 1644), op Trier en op Verona.*5 De poging 
Huygens' anagram van 'Maestrichtum' weer te geven a l s een anagram 
van 'Maastricht' zonder de god van de oorlog te verliezen, leidde 
tot het woord 'jachten' (erg aanzetten tot spoed), gespeld met 'i'. 

Si qui Maestrichtum tentas subvertere, vertís 
cogeris invitus dicere: 'Mars turnet hic.' 

(Huygens, Maestrichtum) 
Als jU, die Maastricht probeert ondersteboven te keren, het 
omkeert, moet je zeggen, of je wilt of niet: 'Mars iacht 't.' 

Quae cessât grave lingua melos, capta Gravelinga, 
dicere, grande nefas et grave lingua facit. 

(Huygens, De Gravelinga capta) 
De tong die na de verovering van Grevelingen nalaat een ernstig 
lied te zingen, die tong begaat toch ongehoord grove dingen. 

Nescio quid fuer is , nee quae te gloria, quae te 
Augustam priscis gratia fecit Avis: 

vix hodie Treveris merito mihi diceris, in qua 
vix ego tres memini me reperisse viros. 

(Huygens, In Augustam Trevirorum) 
Ik weet niet wat JU geweest bent, noch welke roem, 
welke charme het was die jou voor de oude voorvaderen 
tot Augusta heeft gemaakt: vandaag de dag heet jtj 
voor тЦ nauwelijks terecht Trier, want 
mannen zag ik in een hele dag nauwelijks drie hier. 

Quid VEnetos, ROmam et NApolim visure laboras? 
Unica tres visas visa VERONA dabit. 

(Huygens, Véronae laus) 
Waarom doe je al die moeite, jij die VEnetië, ROme en NApels 
gaat bezoeken? Een bezoek aan VERONA alleen 
doet je die alle drie voor gezien houden. 

In een ander gedichtje wordt het insulaire Engeland beschuldigd 
van morele incontinentie (.lascivia): quod insula est, non continens. 
In een gedicht op Duisburg speelt Huygens met de namen van de 
stad en van haar beroemdste inwoner, Gerard us Mercator, leerling 
van Macropedius. Huygens spreekt de stad woorden van troost toe: 
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Duisburga mercimoniis olim frequens, 
nunc vasta bello et orba cive Givitas, 
cessa dolere 
fama perennis, mille Mercatoribus 
maior, tue tur asser i tque posthumam 
MERGATOR unus Teutoburgi gloriam. 
(Huygens, Ad Dmsburgam 1-3; 8-10) 
Duisburg, vroeger druk van handelsactiviteiten, 
nu verwoest door oorlog, s tad zonder burgers , 
je moet niet zo t reuren 
Eeuwig door zijn roem, groter dan duizend kooplui, 
beschermt en bevestigt MERCATOR a l s enige nog 
de postume roem van Teutoburg. 

Tot s l o t van de i l l u s t r a t i e s van Huygens' spelen met namen een 
langer Latijns gedicht: op Parijs, Lutetia ilutum betekent in het 
Latijn slijk, modder).66 Щ maakt hier verder gebruik van het 
motief · urbs-orbis en van het Griekse spreekwoord 'een bootje een 
bootje noemen'. 

Parisium infinita, vel compendium 
mundi universi, vel, quod asseram fere, 
ipsa uni versus, quando quidquid uspiam 
d i sper t i i t Fortuna non parca manu 
in t e profudit unicam largissima; 
О Urbs, quid Urbs? о omnium Orbis Urbium; 
p a t e r i s Batavum, qui scapham quod es t scapha 
vocare gaudet, non pudenter eloqui, 
cur non Batavis, Gentium nee ultimae, 
пес impolitae, to ta , t o t a quae places, 
placeas ubique? nempe quod Lutetia es . 
Eheu, stupenda, quanta sub Coelo tuo 
pates, pudenda sub tuo coeno lates . 
(Huygens, Ad Lutetiam) 
P a r Us, eindeloze s t a d , of korte inhoud 
van de hele wereld, of, wat ik bijna zou beweren, 
op zichzelf de hele, aangezien de Fortuin a lwat zij ergens 
heeft uitgezaaid met niet te zuinige hand, 
in jou alleen zeer rijkelijk heeft u i tges tor t ; 
O Stad, wat zeg ik, S t a d ? o a l ler Steden Wereld; 
zul JU goedvinden d a t een Hollander, die een bootje het l iefst 
gewoon een bootje noemt, eens onbeschaamd duidelijk zegt, 
waarom jU aan de Hollanders - van a l le volkeren toch 
noch het vers t weg gelegen noch onbeschaafd -
niet overal helemaal bevalt, a l s jij a l helemaal beval t? 
Natuurlijk omdat jij 'Lutetia' bent. Ach, verbazend fraai 
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voor zover JU open en bloot onder jouw Hemel l ig t , bedek JU 
jezelf - om je te schamen - onder je eigen modder. 

Die modder van Parijs intrigeerde of i r r i t ee rde Huygens nogal: e r 
zijn nog twee gedichtjes daarover uit dezelfde tijd. Bijna tien j aa r 
la te r komt hij e r in ander verband op terug: 

Tota luto gravis et gaudens affectât amatque 
Altera Londinum populis Lutetia dici. 
(Huygens, In Londinum lutosum 5-6) 
Hoewel helemaal bedolven onder modder, heeft Londen een vrolijk 
streven: het heet het l iefst het tweede Parijs b(J de mensen. 

's-Gravenhage of Den Haag, Huygens' woonplaats, kan in Huygens' 
poëzie natuurlijk niet ontbreken; zo heeft hij een serie epigrammen 
Haga Vocalis geschreven, 'klinkend Den Haag', of 'sprekend Den 
Haag'.*7 Hendrick Bruno dichtte hierop dat bij Huygens werkelijk 
a l les spreekt: hij maakt een p laa t s nog mondig (.templa, domus, la
pides, vicique, viaeque loquuntur; ille pater vocum mille dat ora 
loco: MD ** 5*). Ook aan zijn zoon GonstantlJn viel vaders gebruik 
van prosopopoiia op: lam nihil quod taceat qua patet Orbis habet, 
'De hele wereld heeft nergens meer ie ts dat nog s t i l i s ' (MD 206: 
In pa t r i s Hagam Vocalem). De opdracht aan de bestuurderen van de 
s t ad begint met Unanimes (non iam Pagi) magnae Urbis Epoptae, 
'Eensgezinde bestuurderen (niet meer van een dorp) van deze gro te 
s tad ' ; in het manuscript luidde de regel aanvankelijk anders : 
Unanimes Pagi, dicemus, an Urbis epoptae, 'Eensgezinde 
bestuurderen van wat zullen we eens zeggen: d i t dorp of deze 
s tad. ' (Worp 3, 260). De heren bestuurderen van Den Haag schijnen 
niet zo gecharmeerd geweest te zijn van Huygens' grapjes over hun 
Dorp der Dorpen. Na een proloog over de volgorde van de 
gedichten, opent hij de serie met een vierregelig Haga, da t begint 
met Pagus eram, sed cura facit me Principis Urbem: 'Dorp was ik, 
maar de zorg van de Prins maakt тЦ s tad ' . Overigens bes taa t er 
ook van Hugo de Groot (1583-1646) een gedichtje op Den Haag, 
geschreven in 1597. De t i t e l luidt In imaginem Hagae, de 
beginwoorden Haga ego. Ook bij hem spreekt de s tad, maar ook by 
hem komt er geen woord voor s t a d voor (het gedicht was bedoeld 
a l s bijschrift by een prent) . Na het openingsgedicht Haga l a a t 
Huygens eer s t de s t r a t e n van Den Haag aan het woord komen, en 
daarna de gebouwen. Een gedichtje dat door hem uiteindelijk niet in 
de serie opgenomen is (en zelfs niet in MD) is het volgende (Worp 
3, 204 (1642)): 

Non diffitemur, hospes, Haga pagus es t ; 
sed ipsa Pagi Civitas, suburbia. 
(Huygens, Haga) 
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We geven het toe, vreemdeling: Den Haag is een dorp; 
maar alleen al de voorsteden van di t Dorp vormen een Stad. 

Natuurlijk nam Huygens ook wel eens de tijd voor een langer 
gedicht; ook daarin ontbreekt stedenlof niet. Een voorbeeld is de 
volgende passage over Middelburg, ingebed in een reisverslag:68 

O te, magna Patrum domus, aut ignosce silendo 
s i cupiam laudasse, aut fer, dignissima, de te 
indignas non digna loqui praeconia Musas, 
s i ve caput Valachrum, s i ve urbs antiqua Metelli 
diceris , aut mediae melius te l lu r i s ocellus. 
(Huygens, Iter Principis AurJaci 40-44) 
O JU, groot huis der vaderen, vergeef het me stilzwijgend a l s ik 
jou wil prijzen, of verdraag het, a l le rwaardigs te , dat over jou 
onwaardige Muzen jou onwaardige lof verkondigen, of ze je nu 
hoofdstad van Walcheren noemen, of oude s tad van Metellus, 
of - beter nog - oogappel van het midden van de aarde. 

Ook andere steden komen in dit gedicht kort t e r sprake, het 
u i tgebreidst Bergen op Zoom (Iter Principis Auriaci 106-114). De 
verzen hiervan zijn echter grotendeels een c i taat van een eerder 
gedicht, da t Huygens dr ie j aa r tevoren geschreven had: een navol
ging van een epigram van Hugo de Groot op het beleg van Oostende 
(Ostenda loquitur). Uit de vijftiende en zestiende eeuw zijn zulke 
epigrammen, op het beleg of de verovering van een s tad, al bekend 
(gedichten over de val van Konstantinopel; Scaliger over Wenen); 
het zUn varianten van de langere s tadsklacht . Huygens zelf i s d e 
gene die zijn gedichtje een navolging van het epigram van De Groot 
noemt: Worp maakt melding van Huygens' autograaf van di t gedicht 
die zich in het archief van Amsterdam bevindt en waarin de t i t e l 
luidt : Mimesis Grotiana. Berga-ad-Zomam (Worp 1, 268). Het vers 
i s op 15 oktober 1622 geschreven; Spinola had op 2 oktober het 
beleg van Bergen op Zoom opgebroken. Hier vinden we Huygens' 
oudste prosopopoiia van een s tad.69 

Area magna ducum, furias f rus t ra ta facesque 
una t e r Hesperias, et quam damnare supremae 
te r voluere Dii t e r non voluere ruinae, 
post t an t a s immota vices, in te r r i t a pers to . 
Ter t ia luna ru i t , to t ies concussimus hostem, 
concussi to t i es ; non es t sine sanguine cespes, 
saevit a t r ox per summa, per ima, per infima fulmen: 
et minimum profecit Iber , praestant ior i l l i 
eripuit metator agrum. Fortuna, peractum es t : 
saepius hac illude; tuus vix hoste perempto 
qui tenet hos complexus Iber cum funere muros, 
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saepe s i t , ut non s i t , s te r i l i de pulvere victor. 
(Huygens, Bergopzomiuiri) 
Groot gebied van aanvoerders, ik, die de furiën en fakkels 
van Spanje a l s enige dr ie maal weerstaan heb en die de goden 
drie maal hebben willen veroordelen (maar dr ie maal 
ook weer niet) t o t een volledige ruïne, s t a nog s teeds : 
onverschrokken, na zo grote wederwaardigheden onbewogen. 
De derde maand loopt ten einde; even vaak hebben wij 
de vijand geslagen, evenveel keer zelf geslagen; geen graszode 
is zonder bloed. Woeste kogels razen hier hoog en laag, links en 
rechts : toch heeft de Spanjaard er maar weinig baat ЬЦ gehad: 
de wegbereider, opper machtig, heeft hem de grond ontnomen. 
Fortuin, het is gelukkig оогЬЦ: spot vaker op deze manier; 
jouw Spanjaard, die deze muren vasthoudt in omhelzing van 
de dood, moge vaak overwinnaar zijn in vruchteloos stof zo dat 
hij het niet i s : daar door hem nauwelijks een vijand vernietigd i s . 

Met 'de oppermachtige wegbereider' i s natuurlijk Mauri ts bedoeld. 
Om de vergelijking van navolging en origineel t e vergemakkelijken, 
laat ik hier Grot ius ' Ostenda loquitur volgen. Het i s geschreven 
tijdens de belegering van Oostende, vóór de overgave in september 
1604. ВЦ onts tentenis van een auteursnaam werd het aan onder 
anderen Josephus Scaliger toegeschreven. 7 0 

Area parva ducum, t o t u s quam respicit orbis, 
celsior una malis, e t quam damnare ruinae 
nunc quoque fata timent, alieno in l i t t o r e r e s t o . 
Tert ius annus ab i t : tot ies mutavimus hostem: 
saevit hyems pelago, morbisque furentibus aes tas , 
et minimum es t quod fecit Iber : crudelior armis 
in nos o r t a lues; nullum est sine funere funus, 
nee perimit mors una semel. Fortuna, quid haeres, 
qua mercede tenes mixtos in sanguine manes? 
Quis túmulos moriens hos occupet hoste perempto, 
quaeri tur , e t s t e r i l i tantum de pulvere pugna es t . 
(Grot ius , Ostenda loquitur) 
Klein gebied van aanvoerders, waarnaar heel de wereld omkijkt, 
ik, a l s enige opgewassen tegen al le ellende, ik die ook nu 
het lot niet durf t te veroordelen to t een volledige ruïne, 
blijf s taan op vijandige kust. Het derde j aa r gaat voorbij: 
even vaak hebben w4 een andere vUand gehad: de s torm r a a s t 
op zee, h i t t e zindert met furieuze ziekten, en het minste i s nog 
wat de Spanjaard deed: wreder dan oorlogsgeweld b a r s t t e 
de pest over ons los; er i s geen dood zonder dood, 
er is niet s l ech ts één dood die maar eenmaal doodt. Fortuin, 
wat aarzel je, waarom houd j'U de schimmen gedrenkt 
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in hun bloed? J e vraagt je af wie hier stervend 
de graven mag hebben wanneer de vijand vernietigd is; 
de strijd gaat nog s lechts om vruchteloos stof. 

Maar ook Grot ius ' gedicht is geen schepping ex nihilo: h e r 
inneringen aan een elegie van Francesco Maria Molza hebben hem by 
het dichten door het hoofd gespeeld, wat blijkt uit de metrisch 
overeenkomende plaatsing van de woorden littore, tertius, saevit, 
morbis, sine funere, perempto en uit de overeenkomende combinaties 
abit-toties, saevit-morbis, crudelior-funere, perempto-pulvereJ l 
Het a l l e r f r a a i s t e i s nog, dat Huygens in zijn gedicht de overeen
komsten op enkele plaatsen nog groter maakt: metrisch gelijke 
plaats ing van toties en van de combinatie saevit a trox, en ten 
derde tertia in p l a a t s van tertius Ъі} G r o t i u s . 

De kenmerken van de Latijnse stedenpoëzie van Huygens mogen 
hiermee voldoende belicht zijn: zij i s deel van de stroom der 
t r ad i t i e die van de oudheid to t Grot ius reikt en waarin Huygens 
het speelse element accentueert. 

Huygens' Nederlandse poëzie 
Wanneer hij in zijn moedertaal dicht, brengt het onderwerp Hol
landse steden maar enkele verschuivingen met zich mee. Zoals 
Huygens in 1631 aan Puteanus schreef, rekende hij zelf zijn Neder
lands ta l ige stededichten in Stede-stemmen en Dorpen to t het beste 
van zUn poëzie to t dan toe (Strengholt 1989, 88). De oorspronke
lijke t i t e l van de twee samengevoegde cycli luidde: 'De Stemmen der 
Stemmende Steden van Holland ende West vriesland. DaerblJ zess 
beruchte Dorpen'. Hier meteen al begint het spelen: de steden 
worden in de gedichten sprekend opgevoerd, zij hebben stemrecht in 
de Staten van Holland en West-Friesland, zU harmoniëren met 
elkaar en zij zijn spraakmakend in de wereld. De l aa t s t e twee be t e 
kenisnuances gebruikt Hooft in zijn lofdicht op Huygens' Otia, waar 
hij spreekt van 'Zang die de gestemde steden ... loffelljken draeven 
doet ' (St renghol t 1989, 104). De achtt ien steden, ee rs t elf van 
Holland, dan zeven van West-Friesland, s taan in a l le uitgaven 
precies in de volgorde waarin zij hun stem uitbrengen in de Staten: 
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, 
Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enk-
huizen, Edam, Monnickendam, Medemblik, Purmerend; de zes dorpen 
zijn: 's-Gravenhage, 's-Gravenzande, Rijswijk, Loosduinen, Scheve-
ningen en Valkenburg. Elk stededicht t e l t tien versregels , a l e x 
andrijnen. Samen met de twee opdrachten (twaalf en acht regels) 
bes taa t de hele cyclus uit 260 verzen, a l le gecomponeerd tussen 12 
augustus en 4 oktober 1624, te beginnen met de Dorpen.72 

Inspira t ie voor zijn idee een cyclus van stededichten te schrijven, 
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kan Huygens gevonden hebben ЪЦ Ausonius, J .C. Scaliger, de Schot 
John Jonston i Urbes Fifae Litorales, 1607), in de kroniek van 
Johannes a Leydis of eventueel in Grot ius ' ser ie kwatrijnen op 
Maurits ' krijgsdaden. Inspiratie voor de figuur prosopopoiia in een 
stededicht was voor hem gemakkelijk t e vinden in de gedichten van 
Scaliger, Scorelius, Junius of Grot ius en zelfs ЬЦ Bredero 
(.Amsterdams Klaagh-Liedt, 1621). Scal igers epigram op Antwerpen, 
de vaderstad van Huygens' moeder, zal hU ook bij Guicciardini 
gelezen hebben. Ook van de inhoud van de Griekse anthologie i s hij 
waarschUnHJk op de hoogte geweest. In 1606 was in de Bibliotheca 
Palatina in Heidelberg het uitgebreidere manuscript van de a n t h o 
logie ontdekt door Salmasius, iets wat in Leiden natuurlijk onmid
dellijk bekend was bij Josephus Scaliger en bij Daniel Heinsius, een 
huisvriend van de familie Huygens. Hugo de Groot vat te het plan 
op om de hele collectie in het Latijn t e vertalen. Bovendien heeft 
Huygens in 1620 Janus Gruterus bezocht in de bibliotheek in Hei
delberg. Tenslotte is er misschien invloed uitgegaan van gravures 
en tekeningen: Hendrik Hondius is Huygens' tekenleraar geweest, en 
Jaques de Gheyn was een goede bekende van de familie Huygens. De 
l a a t s t e was degene voor een van wiens prenten Grot ius zijn s t e d e -
dicht In Imaginem Hagae (1597) bestemd had <in de s lotregel zegt 
de s tad: Geiniaca vivo perpetuata manu, 'Door De Gheyns hand 
vereeuwigd, leef ik voort '), de eers te was de graveur van een prent 
Curia Hollandiae С1598), met een Latijns en een Nederlands gedicht 
op Den Haag (of Hondius zelf de auteur was, i s niet zeker; wel 
lijkt het vers quo non in toto est pulchrior orbe locus verdacht 
veel op qua non est toto laetior Orbe locus uit Grot ius ' gedicht). 
Blijft echter s taan d a t Huygens de eers te is die in de Nederlandse 
taa l een cyclus van stededichten heeft geschreven. 7 3 

4.2 Constanten Huygens en Caspar Barlaeus 

Ruim een half j a a r na het voltooien van zijn stededichten heeft 
Huygens kennis gemaakt met Gaspar Barlaeus (1584-1648), die a l s 
klein kindje na de val van Antwerpen door zijn ouders meegenomen 
was naar Leiden en die in de jaren twintig wederom in Leiden 
woonde. ZIJ werden vrienden. In 1628 verscheen van Barlaeus' hand 
in zijn Poemata een cyclus gedichten op steden van Holland, met de 
t i t e l : Lfrbium praecipuarum Hollandiae Encomia. Aanvankelijk gaat 
het om twaalf steden (de 'voornaamste steden'; daar zijn ook dr ie 
Westfriese bij); in de volgorde van de edit ie: Dordrecht, Haarlem, 
Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Brielle, 
Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen. Later, voor de edit ie van 1631, heeft 
hij hier een gedicht op Geertruidenberg aan toegevoegd en t e r af-

279 



HUMANISTEN 

sluit ing nog een op Den Haag. Geen enkel gedicht hiervan t e l t tien 
regels; de lengte var ieer t van 8 (Geertruidenberg) to t 26 regels 
(Haarlem); in to taa l gaat het om eers t 190, la te r 212 versregels . 
In tien gevallen laa t Barlaeus zUn steden spreken; Amsterdam, 
Gouda, Gorinchem en Alkmaar spreken niet. 1 * Hoewel het nu mis 
schien lijkt, dat Barlaeus overdreven moeite doet om zijn s teden-
poëzie te onderscheiden van die van Huygens (die inderdaad aan de 
stededichten van Barlaeus voorafgaat, zoals aanstonds ЬЦ Delft 
blijkt), zijn e r toch veel opvallende overeenkomsten. 

Een vergelijking van beide cycli s lu i t deze studie af. Sterke 
nadruk valt weer op het spelen met de naam van de s tad. Relatief 
veel aandacht krijgen de steden die in beide ser ies geprezen w o r 
den, maar Dordrecht, Delft en Amsterdam van Huygens zijn s inds 
De Kruyter s edit ie e l d e r s al uitvoerig belicht (Broekmans 1987; 
Strengholt 1989). Aangezien De Kruyter, wat Huygens' eventuele 
his tor ische bronnen betref t , voornamelijk overeenkomsten met 
Guicciardini en met D' oude Chronycke ende Historien van Holland 
(met West^Vriesland) van Zeeland ende van Wtrecht van W. van 
Gouthoeven s ignaleert (Dordrecht 1620; een bewerking van de 
Divisiekroniek van Aurelius: Tilmans 1988, 180-182), zal ik - t e r 
aanvulling - hier en daar wijzen op overeenkomsten met gegevens 
uit Junius' Batavia. Enkele dingen springen bij lezing van deze 
stededichten onmiddellijk in het oog. Van de topos ligging is mel
ding van ligging aan zee of rivieren bijna verplicht; geschiedenis 
komt naar voren in de naam van de s t a d of in pres ta t ies uit het 
verleden; a l s bekwaamheden vallen naast ambachten vooral handel 
en visserij op (scheepvaart, dus); de daden hebben ЬЦпа uitsluitend 
betrekking op de oorlog tegen Spanje. Een echt Hollandse selectie, 
dus: water, nog eens water, en Spanje. Beide dichters gebruiken, 
behalve prosopopoiia, vaak de figuren apostrophe, annominatio en 
etymologie; de twee l a a t s t e zijn speciaal geliefd bij het spelen met 
de stadsnaam. 

Vanwege zijn werk a l s diplomaat en met het oog op zijn ca r r i è re 
moest Huygens een beetje uitkijken wat hU over een stad dicht te (in 
1625 wordt hij sec re ta r i s van Frederik Hendrik); ook Barlaeus was 
niet helemaal vrij: hij moest de kost verdienen. Naast het geven van 
bijlessen en huisvesten van studenten werd het schrijven van poëzie 
in de jaren twintig een belangrijke bron van inkomsten voor hem. 
Het blijkt dat Huygens hem hielp deze bron te laten vloeien. Deze 
was zelf overigens ook niet afkerig van een eerbewijs a l s blijk van 
erkentelijkheid voor een gedichtje: niet voor niets gaf hij zijn 
Stede-stemmen a l s motto een Pliniuscitaat mee (Epist. 3, 12, 3) 
over het jammer genoeg in onbruik raken van het belonen van 
stedenlof 'honoribus aut pecunia'.7 5 Hij d raag t de gedichten op aan 
de steden zelf, in een opdracht van twaalf verzen. Hierin spreekt 
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hij de steden toe met 'Getrouwe Susteren'; Bredero had het in zijn 
/Amsterdams Klaagh-liedt reeds over 'Mijn Sus te r s , Delf en Dort ' 
(vers 9; vergeiyk 65 en 74). Dat de gedichten de weerslag van " t 
geluyd van uw' bekenden Stem' genoemd worden, s teunt de opvatting 
dat stemmen ook spraakmakend zijn i s . Het klassieke dubbele doel 
van poëzie, 'nutticheit en vermaecken', wordt hier gediend op een 
bijzondere wijze: het nut is grotere zelfkennis van de steden 
(Huygens wenst - zo zegt hij - geen zout of water naar de zee te 
dragen); het vermaak is hun gezamenlijke zelfbespiegeling ('geen 
waerdiger gesicht ... a l s u s e l f ) . Het samenvallen van nut en v e r 
maak weerspiegelt harmonisch het stemmen der steden. Barlaeus 
heeft geen opdrachtgedicht . 
Dordrecht 

De door Huygens genoemde privileges van de s tad (s tapelrecht , 
muntrecht, inhuldigingsrecht van de graven van Holland en recht 
van eers te woord in de Staten), de grote overstroming van 1421 en 
de vergelijking met Venetië zijn al le in Junius te vinden. De dichter 
vermijdt een annominatio via recht, maar gebruikt wel dorsten 
dorst. De eenheid van de cyclus der steden krijgt nadruk door de 
ring Dordrecht-Purmerend: oudste en jongste leden van de Staten, 
a l s eers te en a l s l a a t s t e aan het woord. Barlaeus begint zo: 

A me Battavicus suffragia prima Senatus, 
consiliisque pet i t pro vida verba suis . 

Quondam mersa mari mediis emergere ni tor 
fluctibus, et siccos Vesta reducit agros . 

(Barlaeus, Dordrechtum 1-4) 
Van mij vraagt de Hollandse senaat altijd de eers te stem 
en de eers te voorzienende woorden voor zijn beraad. 
Eens ondergedompeld in zee, probeer ik boven te komen 
midden tussen rivieren, en Vesta brengt mijn akkers droog terug . 

HÍJ maakt van het gedicht op zich een ringcompositie, door in het 
s lo tvers een verklaring te geven voor dat 'eerste woord' uit regel 
een: unaque dum mansi libera, prima loquor ( 'doordat ik a l s enige 

гЦ ben gebleven, krijg ik a l s eers te het woord'). Vergelijk de roem 
van Lucca en Amiens bij Scaliger i Urbes [321; [85J). Dordrecht 
noemt zich een ongeschonden maagd tussen haar Hollandse zusteren: 
virgo vocor ... illaesa ... Batavas inter ... sórores (over de s t ad a l s 
maagd: Gelderblom 1986). Zijn mustea vina zijn Huygens' 'S tape l -
mosten'. Van Spanje of Venetië wordt door Barlaeus niet gerept . 
Haarlem 
Zowel by Junius, Huygens a l s Barlaeus strekken de verovering van 
Damiate, het beleg van Haarlem door de Spanjaarden (1572-1573) 
en de uitvinding van de boekdrukkunst (1440-1441 bij Junius, in 
1464 volgens Huygens) de s tad to t grote lof. Ditmaal zoekt de 
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dichter in de boekdrukkunst zijn woordspeling: Haarlem heeft 'konst 
en konstenaers geholpen in den Druck'; in de ene betekenis s t a a t 
druk voor ie t s onaangenaams, 'geen ongesiener naem', in de andere 
voor ie ts wat zeer gezien is 'geen aengenamer stuck'. Opvallend i s , 
dat over de ligging van de s tad helemaal niets gemeld wordt . Bar -
laeus compenseert di t in zijn langste gedicht echter volledig: zeven 
versregels van de 26 gaan over zee, bos (Haarlemmerhout) en duin 
(.colles arena tollit i s een annomïnatio: Haarlem komt volgens Van 
Berkel 1989 van haruia: zanderige rug)76, r ivier (Spaarne) en 
meer; de lachende natuur buiten de s tad s t e l t hij tegenover de 
artes in de s tad , die de natuur evenaren: boekdrukkunst, schildei— 
kunst en weef kunst. De tweede Apelles (dat zal Frans Hals zijn) 
schi lder t daar met de hand van Par rhas ios en Arachne weeft met 
de duim van Daidalos. Pharos, Muzen, Mars, Nereus en Diana (hier 
Delia genaamd) zijn verdere symptomen van Barlaeus' vertoon van 
geleerdheid. In verband met het beleg maakt Kenau Hasselaer haar 
opwachting (лес satis est pugnasse viros, 'het is niet genoeg dat 
mannen gestreden hebben'), wordt de z u s t e r s t a d Delft toegesproken 
( a t frustra me Delpha juvas, 'maar tevergeefs kom jij me te hulp, 
Delft') en tens lot te , wanneer a l les voorbij is, kan de vreemdeling 
met eigen ogen de wederopstanding van de s t a d aanschouwen. 
Delft 

Over de naam van Delft i s Huygens wel heel origineel: "k Ben 
tweemael d a t ick ben', namelijk tweemaal d'(h)elft (Broek mans 
1987). Barlaeus houdt het op Delphi in Batavis (in het gedicht op 
Haarlem noemde hij de s tad overigens Delpha): niet dus het Delphi 
van het orakel van Apollo, zoals hij in navolging van Junius 
benadrukt (Junius schreef: non HU Apollineo oráculo inclyti; 
Barlaeus: non ego fatidicis oracula suggero Delphis). Brand, bier, 
Willem van Oranje en Maurits vullen verder Huygens' lofdicht. De 
grote brand van 1536 komt bij Barlaeus terug (het bier niet). Het 
in te ressan ts te aspect van zijn gedicht wordt echter gevormd door 
de mogelijkheid to t dateren die de volgende regels bieden: 

Nunc tu Belga duos uno sub marmore Martes 
adspice, Nassoviae nomina magna domus, 

Mauritium Patremque Duces. ... 
(Barlaeus, Delphi in Batavis 13-15) 
Nederlander, bezie nu twee Marsen onder een marmer, 
grote namen van het huis van Nassouw, 
Maurits en zijn vader, je aanvoerders. ... 

Aangezien Maurits pas in apr i l 1625 is overleden en op 26 septem
ber 1625 is bijgezet in het familiegraf van de Oranjes in de 
Nieuwe Kerk, s t a a t vast dat in elk geval d i t gedicht van Barlaeus 
l a t e r is geschreven dan september 1625, en dus l a te r dan dat van 
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Huygens, die het zijne nauwgezet gedateerd heeft: 5 september 
1624. Als we dan de biografische gegevens van Huygens en Bar 
laeus in ogenschouw nemen (in 1625 kwamen zij voor het eers t met 
elkaar in contact), kunnen we de mogelijkheid dat Huygens a l thans 
in zijn andere gedichten Barlaeus' nog niet gepubliceerde poëzie 
navolgt, gevoeglijk schrappen (Strenghol t 1989, 95-96) . De logische 
mogelijkheid dat de cycli helemaal onafhankelijk van elkaar гЦп o n t 
staan, zou een f raai bewijs zijn van de grote invloed van gelijkheid 
van stof en van bronnen: veel te f raai echter om geloofwaardig t e 
zijn, zelfs afgezien van vriendschap tussen de twee d ichters . Een 
zwak argument voor Barlaeus' afhankelijkheid van Huygens is de 
plaats ing van de ser ie Urbes in de Barlaeus' Poemata: tussen een 
lofdicht op Huygens' Otia (waarin de stededichten voor het e e r s t 
gepubliceerd zijn) en een dankdicht aan Huygens voor een copie van 
Itinerarium Italicum. De plaatsing i s een hommage aan zijn vriend. 
Ik acht het dus zeker dat Barlaeus, toen hi) zjjn Urbes com
poneerde, Huygens' Stede-Stemmen goed kende. 
Leiden 

Junius legde de naam uit a l s Luyckdunum, 'afsluitend duin' en 
Huygens volgt hem: " t En ware 't nljdigh Duyn, of 't Rhljnsch ver-
dwaelde sogh'; a l s dat er niet geweest was, zou Leiden nog de 
g roots te RIJnstad zijn 'spijt Rotterdam', zoals hij aanvankelijk had 
geschreven in p l a a t s van 'spijt anderen'. Leidens ontzet en de schrik 
die de Leidse universiteit de Roomse 'Phariseên' inboezemt, vormen 
de lof van de s t ad . Barlaeus geeft geen naamsverklaring en geen 
annominatio (ook niet verborgen, met pati of ducere, lijden of 
leiden). Voor hem is door de overwinning op Spanje de vroegere 
nederlaag tegen Rome goedgemaakt. De universiteit brengt nu de 
Romeinse poëzie in Leiden terug. Een nog meer persoonlijke noot i s 
zijn lof van de pietas van Leiden tegenover vluchtelingen uit Vlaan
deren: 

Hospitium cum dem profugis, atque otia Musis, 
Vis dici doctam me magis anne piam? 

(Barlaeus, Lugdunum 19-20) 
Daar ik vluchtelingen gastvrijheid bied en vrije tijd 
aan de Muzen: wil je liever dat ik geleerd genoemd word, 
of liever vroom? 

De dichter maakt hier gebruik van a l ler le i tweedehands materiaal : 
Scaliger had zich van Magdeburg al afgevraagd of die s tad nu de 
eers te in wapens of de eerste in rechtvaardigheid diende te heten 
(.armis iustitiane prior: Urbes [773); in Barlaeus' beginregel (crevj't 
ab ausoniis olim mihi fama triumpbis) klinken ere vera t Ausonio en 
crevj't et auspiciis van Scaliger door ( Urbes [41; [6J> en ook 
Ausoniis numquam tellus violata triumpbis (Seneca, Epig. 29; PLM 
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4, 69); dat Spanje aan Leiden nauwelijks schade heeft berokkend 
ivix nocuit securus Iber), herinnert aan Huygens' Berga en dus aan 
Grot ius ; de nat te Spaanse voeten ipavidos excipit unda pedes) 
noemde Huygens a l bij Dordrecht; bij Delft had Barlaeus zelf het 
halve vers moenia Phoebus habet ook al gebruikt: daar negatief, 
hier positief. 
Amsterdam 
Deze s t ad wordt a l s gebiedster neergezet: niet alleen maakt zij uit 
wat betaamt en niet betaamt (gewone verwondering 'betaemt mijn' 
wondren niet ') , wat behoort en niet behoort CswlJmen' behoort) , zij 
dicteer t ook woordelijk aan de vreemdeling wat deze to t haar dient 
te zeggen (een dictaat van bijna vijf verzen: een apostrophe binnen 
een apostrophe). En na acht imperatieven blijkt mevrouw van ge 
dachten veranderd: de 'zwijmende' vreemdeling dient gewoon te zwij
gen. 'Swljmt' i s het ee rs te gebod, het d ic taat het tweede; via een 
drievoudig 'seght ' komt de grote correctie: zeg meer, zeg, zeg l i e 
ver helemaal niets . Huygens' uitsmijter: 

Roemt Roomen, prijst Parijs, kraeyt Cairos heerlickheit; 
Die schrick'l ickst van my swljght heeft a l l e r best geseit . 
(Huygens, Amsteldam 9-10) 

Amsterdam heeft hij zo boven Rome ('guide Veen'), Venetië 
('Tweemael-Venetien'), nogmaals Rome, Parijs en Kairo gesteld, 
maar ook op één Щп met Karthago: de s lot rege l komt, eventueel 
via Quintilianus (Quint. Inst. 2, 13, 14) of Scaliger, uit Sal lus t ius 
(zie ook Strengholt 1989, 98-100: het hele gedicht i s eigenlijk een 
amplificatie van de gedachte in de s lo t rege l ) . De gevoelens van de 
dichter voor de s tad lijken, zacht gezegd, wat ambivalent. Het
zelfde geldt voor Barlaeus. Amsterdam biedt a l les : zij verkoopt 
zichzelf helemaal (totem vendere semet amai). Ook leert zij wat 
bedrog vermag (quid valeat f raus ... docet). Zo zijn de manieren om 
winst te maken (SJC lucra paranturì. Een halve eeuw la te r ve r 
woordt Willem van Foquenbroch zijn visie op Amsterdam en haar 
kinderen zo, met omarmend rijm: 

't Gel t -sucht igh Amsterdam met al haer soete keyers, 
s tof t al t e moedigh op haer gevulde t a s ; 
de maegre gierigheydt die s tee t s haer Af-god was, 
maeckt dat di t hoen niet leyt , dan s t ron t , in p laa t s van eyers . 
(Foquenbroch, Op Amsterdam 1-4) 

BlJ de positieve kanten van de s tad horen voor Barlaeus haar 
wetten, haar voortdurende groei en haar heipalen (een omgekeerd 
bos). De l aa t s t e twee lezen we ook bij Huygens, maar pas in zijn 
gedicht op Rotterdam. Het motief urbs-orbis s lui t Barlaeus' ge 
dicht af. Overigens spreekt de dichter hier twee keer van bezoe-
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kers die weer uit de s tad vertrekken: de vreemdeling die uit een 
inmiddels weer gegroeide s tad weggaat (.hospes abltì en de 
handelaar die ie ts brengt en ie ts mee terugneemt (quod f erat hue, 
rursusque auferat). Eenzelfde opmerking over handelaren maakt hy 
bij Dordrecht (distrahit imperio muñera tanta meo). Gelderblom 
schrijft dus ten onrechte: "Een toop van vertrekkende zeelui i s in 
teksten over stedemaagden niet te vinden. Nooit horen we hoe ze 
veilig naar hun thuishaven terugkeren, of hoe ze met hun handel 
een flink winstje in de wacht wisten te slepen. We weten dat ze 
hebben gecoïteerd met de stedemaagd, maar daarna verdwijnen ze 
spoorloos uit de teksten. Wat er gebeurd is laa t zich alleen maar 
vermoeden, namelijk dat ze na de bUslaap compleet verzwakt zijn 
achtergebleven." (Gelderblom 1986, 203-204) . 
Gouda 
De l aa t s t e van de grote steden van Holland wordt door Huygens 
vereerd met een a l l i t tererende annominatio: 'Myn' Gouwe voert meer 
Gouds ... dan Tagus guide grond'. De associatie van Gouda met 
goud l ig t natuurlijk voor de hand (het wapen bevat drie gouden 
s terren; Cornelius van Gouda noemde zich Cornelius Aurelius). 
Spanje i s het thema van het hele gedicht: de gulden Taag, de ve r 
woesting van buurs tad Oudewater door de Spanjaarden en de o n t 
snapping van Gouda aan dat lot door inundatie van de omgeving. 
De s tad Gouda kan in een apostrophe to t haar buren dan ook to t 
haar roem zeggen: "k ben Brill en bri l len quljt' (breidel , dwang-
kasteel; knljpbrilletje): enerzijds in tegenstell ing to t de buren, die 
nog onder Spanje zi t ten en dus nog s teeds de knip op de neus 
hebben; anderzijds in tegenstelling to t Alva of Filips, die ju i s t t o t 
zUn schande Brielle kwijtraakte en daarmee zijn bri l leglazen om 
vooruit te zien (vergelijk verderop bij Brielle). Barlaeus spreekt 
niet van oorlog of Spanje, maar van vrede, van ligging aan r iv ie 
ren, vruchtbare omgeving, hoge huizen, geleerde mannen en eensge
zinde burgers . Zelfs de kerk van Gouda brengt hl] t e r sprake (de 
enige keer dat gebouwen voorkomen). De s lo t regel heeft hij in de 
editie van 1631 veranderd: de annominatio 'Gouda-gaud ia' is erin 
verwerkt. Eers t luidde het s lo t : 'Vroomheid, keurigheid en vrede 
verblijven hier tesamen' (Relligio, probitas, pax sodata manenti; 
het is gewijzigd in Haec mansueta piae gaudia pacis amai: 'Deze 
s tad mint de zachte vreugden van een vrome vrede'. 
Rotterdam 

Huygens somt zes rivieren op, maar geen Rotte, niets r o t s , noch 
r o t s noch dam (net zo min a l s 'Amstel ' of 'dam' bij Amsterdam): 

' t Zy Wael, of Rhljn, of Maes, of a l le d ry te saem, 
' t Zy Yssel, Merw, of Leek, of dry in eenen naem, 
Of ses in eenen buyck, sy moeten t ' mijnent bueren, 
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En willen niet in Zee of kussen eer s t mijn' mueren; 
МЦп' mueren soo gereckt, mijn' soo gerijckten grond, 
Dat die my nu besiet, kan vragen waer ick stond. 
O mueren, en Ô grond, ô welgevoeghde Stroomen, 
WUckt voor de Wildernis der averechte Boomen, 
Маег wljckt voor haer geluck: En, Vreemdelingh, seght ghy, 
Hoe verr en wint het niet mijn' Mase van haer Y? 
(Huygens, Rotterdam) 

Muren, grond en rivieren worden toegesproken in de vergelijking 
met Amsterdam (in de marge heeft Huygens geannoteerd dat ЬЦ 
Amsterdam bedoelt) . De eveneens toegesproken vreemdeling moet ten 
s l o t t e maar zeggen wie hier eigenlijk dient te wijken voor wie. De 
oorlog met Spanje blijft onvermeld, net zoals bij Amsterdam. Bai— 
laeus besteedt wel aandacht aan de oorlog en noemt ook de Rotte: 

Inclyta veliferus pulsat mea moenia Mosa, 
p a r t e al ia placidis fiotterà lambit aquis. 

Occiduum la te commercia porto per orbem, 
Gall ia quas poscit, quasque Britannus opes. 

Hic meus Ausonii vindex sermonis Erasmus 
vagiit , et cunis abdidi t ora suis . 

Maeoniden jactet Colophon, Verona Catullum, 
sufficit ad laudes hunc genuisse meas. 

Nunc tantum fragil i veneror sub marmore numen, 
dum si let in medio lingua d iser ta foro. 

Quem genui, Basilea tegi t , Sapientia fa t i s 
eximit, et cineri vult superesse suo. 

Me timet Hispanus, t imuit grex ba rbarus ipsum: 
il le meis victus classibus, hic calamo. 

(Barlaeus, Rotterodamum) 
De zeilendragende Maas beklotst mijn beroemde muren, 
aan de andere kant l ikt de Rotte met kalme wateren. 
Overal over de westelijke wereld draag ik handelswaar, 
waren waar Frankrijk om vraagt en waar de Engelsen om vragen. 
Hier heeft de redder van de Latijnse t aa l , mijn Erasmus, 
gekrijst, en zUn gezicht verborgen in zijn wieg. 
Laat Colophon maar pochen op Horneros, Verona op Catullus: 
voldoende voor mijn lof i s het deze man voortgebracht te hebben. 
Nu vereer ik deze zo grote hemeling onder fragiel marmer, 
terwijl ztJn welsprekende tong midden op de markt zwijgt. 
Ik heb hem voortgebracht , Bazel bedekt hem nu, 
maar zijn Wijsheid ontrukt hem aan het gewone lo t 
en wil dat hij zijn eigen a s overleeft. 

MIJ vreest de Spanjaard; vrezen deed de barbaarse kudde hem: 
de eers te overwonnen door тЦп vloot, de l a a t s t e door zijn pen. 
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Junius ver te l t dat de Rotterdammers het geboortehuis van Erasmus 
vereren zoals de Romeinen de hutten van Romulus. De neiging om in 
het Nederlandse a s en in het Latijnse superesse s tukjes van het 
woord Erasmus t e zien, om wit a l s synoniem van desiderare op t e 
vatten en in Wijsheid de echo van de Zotheid uit Laus Stultitiae t e 
horen, i s moeilijk te bedwingen. Het gedicht eindigt met calamo, 
pen: de helft van het paar Pen en Zwaard. Huygens gebruikt ЬЦ 
Leiden deze zelfde tegenstelling; ook daar i s het s lotwoord 'pen'. 
Gorinchem 
Het kasteel van de Van Arkels i s in 1412 met de grond gelijk 
gemaakt; dat heeft de s tad echter niet geschaad: 

Die my benljdelick 's hooghs Arckel-huys bes i t t 
Ter aerden effende was verre van sljn wi t t : 
Wat geld ick zedert min, wat kan ick minder gelden, 
Soo langh mijn' muren staen, en ' t Klaver in mijn velden 
Voor Klaver niet en wijckt? soo langh mijn' volle Merw, 
Mijn weigewrongen melck, mijn' altijd bollen terw 
Te winste van my haelt; soo langh mijn' aerde Punten 
Het oogh verbijsteren dat op my derve munten? 
Seght dan, seght selver, Nyd, seght met den b i t s ten beek, 
Maer seght waerschljnelick, Wat 's Gornichems gebreck? 
(Huygens, Gornichem) 

De apostrophe t o t de Nijd begint met een drievoudig 'seght' a l s 
climax. Wat zij moet zeggen, wordt hier niet gedicteerd (zoals bij 
Amsterdam gebeurde); zy wordt uitgedaagd om antwoord te geven 
op een vraag (zoals de vreemdeling bij Rotterdam). ZU doet er dan 
het zwijgen toe. Het bolwerk en de familie Van Arkel komen ook in 
Barlaeus' gedicht voor. Zijn s lotregel wordt duidelijker a l s men 
weet, dat er een leeuw in het stadswapen s t a a t : 

Adspicit invictis hanc cinctam moenibus urbem, 
quem Vahalis, vel quem flumine Linga vehis. 

Adspicit Hesperus quae propugnacula bel l is : 
quam fremat excussis machina crebra pil ls . 

Adspicit adverso quantum se opponat Ibero, 
invigiletque suis Martia dext ra focis. 

Sic didicit bel la re sibi, nee milite solum 
tuta , sed ipsa suis civibus esse cupit. 

Erkeliis quondam submisit sceptra Dynastis : 
haec quoque jam damnans nomina, t o t a sua es t . 

Cur tot ies Batavum depingis Belga leonem? 
Qui patr iam custos as ser i t , i s te leo es t . 

(Barlaeus, Gorichemum) 
Hij ontwaart deze met onoverwinnelijke muren omgeven s tad, 
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die jU, Waal, of die jij op je stroom vervoert, Linge. 
НЦ ontwaar t welk een bolwerken hier s taan tegen de oorlog 
met Spanje, hoe hard het vele wapentuig bulder t 
wanneer het kogels u i tbraakt . НЦ ontwaart hoezeer 
de krijgshaftige rechterhand zich verzet tegen de Spaanse vijand 
en waakt over eigen huis en haard. Zo heeft zij geleerd 
voor zichzelf t e strijden: niet door het leger alleen 
wenst zij veilig te zijn, maar juist door haar eigen burgers . 
Vroeger onderwierp zij haar skepters aan de Heren van Ar kei: nu 
verwerpt zij inmiddels ook deze namen: zij is geheel zelfstandig. 
Waarom schi lder jij zo vaak de Hollandse leeuw, Nederlander? 
Wie a l s bewaker opkomt voor het vaderland, die is een leeuw. 

De combinatie van skepter en leeuw verwijst naar de a t t r i b u t e n van 
Hercules: vandaar Erkeliis in p l a a t s van Arkeliis (volgens sommige 
schrijvers is Arkel ook van Hercules afgeleid; het i s dan de naam 
van een Germaan: VA I 73). Interessant i s de grote overeenkomst 
van dit gedicht met Scaligere gedicht op Wenen (.Urbes [56J), in 
het voorafgaande geciteerd: te groot om toe te schrijven aan d e 
zelfde inspirat ie en dezelfde lectuur. Want Vergilius en Claudianus 
(Barlaeus' favoriete d ichter) spelen waarschijnlijk wel een ro l : in 
Aen. 4, 87-89 vinden we bijeen propugnacula bello, machina caelo, 
tuta; in Got. 71 lezen we caelesti machina bello, in Got. 77-78 
aan het begin van beide verzen aspice. 

Pikant wordt het, a l s we Barlaeus dan tien jaar l a t e r zien ver
klaren dat bij Scaliger a l le steden spreken. In een brief aan Hooft 
schrijft hij, d a t het s tadsbes tuur van Amsterdam niet tevreden was 
over het epigram voor de intocht van Maria de Medicis dat Bai— 
laeus in opdracht had gemaakt (hij had de s tad te zeer a l s rijk 
voorgesteld): "Verum tuer i me possum exemplo luli i Caes. Scal i
geri, qui in Urbium encomiis, singulas ad eundem mod um loquentes 
introducit . Noti sunt versus ejus in Antverpiae laudem." ('Maar ik 
kan me spiegelen aan het voorbeeld van Jul ius Caesar Scaliger, die 
in zijn Lofdichten op Steden deze stuk voor stuk op dezelfde wijze 
sprekend opvoert. Bekend is zijn gedicht t o t lof van Antwerpen.'). 
Hooft antwoordt : "Dat UE. veirzen niet naa den mondt der ooren 
zijn, die, daar uit, den lekkersten suiker behoorden te kaauwen, 
geeft mij niet weenigh weêrsmaax. Dat UE. den ouwden stijl van ' t 
Hof der Poëten, daar in gevolght heeft, ken ik; ende blijkt bij 
Scaligers gedicht, dat ik eertijds gelezen, en alt l jds braaf geacht 
heb.".77 Hier blijkt dat Barlaeus Scal igers Urbes kent, in elk 
geval in 1638. Hooft spreekt s lechts van het gedicht op Ant 
werpen, dat ook bij Guicciardini s t a a t . Aan Barlaeus' geheugen moet 
echter wel ie ts mankeren wanneer hij beweert dat Scaliger al zijn 
steden sprekend opvoert, terwijl hij in zijn lof van Gorinchem dui -
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delijk een gedicht van Scaliger imiteert waarin de s tad ju is t niet 
spreekt. Misschien schuil t hier nog meer materiaal van Scaliger: 
toía tua es (Urbes [50]); et didici (Urbes [30J) (vergelijk in het 
lofdicht op Haarlem Лаес didicö. 
Schiedam en Schoonhoven 
Over deze steden heeft Barlaeus geen gedicht; Huygens zwijgt by 
beide over Spanje (net a l s Amsterdam koos Schoonhoven pas laa t 
voor Oranje). Ligging, touwslageryen, haringvissery en een vergeiy-
king met Rotterdam en Delfshaven vormen de inhoud van Schiedam. 
Schoonhoven leidt zyn naam af van 'd 'eertyds schoone hoven' 
(meervoud, dus minstens twee hoven): zowel tuinen of boomgaarden 
a l s residenties kunnen hiermee bedoeld zyn (van de Heren van Cats , 
Jan van Henegouwen, Jan en Guido van Châtillon). Junius c i teer t 
uit een brief van Erasmus de verklaring pulchritudo hortorum, 
maar geeft zelf de voorkeur aan pometa bellissima. De zalmvangst 
noemt iedereen. Volgens Junius is Schoonhoven gegroeid uit de 
ru ïnes van het verdwenen Neoportus aan de overzyde van de r ivier : 
(e Neoporti oppidi, quod opposite in ripa stetit, ruinis crevissè); 
dit maakt Huygens' s lo t aardiger: 'Schoonhoven s t ae t voor twee'. 
Brielle 
Brielle l ig t aan wat vroeger de Heele heette ('Helium geheten door 
Plinius', zo annoteert Huygens) en werd Breehiel genoemd (Junius: 
Bre Hiela tanquam l a tus Helius). Nu is dat veranderd: "k En ken 
geen Heele meer, en Breehiel i s my vremd'. Door 'mijn' B r i l l -
gelasen' l a s Fil ips a l vroeg over het naderende einde van het 
Spaanse gezag. De inneming van Brielle is , a l s begin van de v r y -
heid, het belangrijkste lof punt van de s tad (haar devies is dan ook 
Libertatis Primitiaë): 'maer voor en wint maer een'. Dit s lo t kun je 
ook opvatten a l s : maar over Voorne is er maar één de baas, en dat 
ben ik. Barlaeus laa t de s tad zich de eers te roem van het gebied 
van Voorne noemen ( Vorniaci gloria prima solí). Alva en de bekende 
datum, 1 apr i l , komen aan bod; de ligging aan de - heel brede -
Maasmonding, de veilige haven (fessis statio secura carinis: naar 
Vergilius, Aen. 2, 23) en de vruchtbare akkers (waar Eleusis 
toezicht houdt: in de p laa ts van Ceres) krijgen eveneens aandacht. 
Alkmaar 

Het Westfriese Alkmaar is groot geworden nadat Vroonen verwoest 
was (1303): 'Soo haest Verone viel', oftewel Verona depereunte. 
Junius, Huygens en Barlaeus laten de naam uiteenvallen in Al en 
Meer; Huygens met de beginregel "t Was Al Meer daer ick s t a , en 
nu is 't vry a l meer', Barlaeus zo: 

Tota paludosis Alcmaria surg i t in undis 
(Barlaeus, Alcmaria 1) 
Heel Alkmaar r y s t op in moerassige golven 
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In feite schijnt Al uit de naam Alkmaar in verband te s taan met 
vuil, modderig (Van Berkel 1989): daarnaar kunnen paludosis van 
Barlaeus en suyver van Huygens verwezen, waarbij de l a a t s t e 
bovendien met meer verder speelt: 'Waer i s ser eene meer soo suyver 
en soo ve t t? ' . De Kruyter en Strengholt zijn het niet eens kunnen 
worden over de vraag of er nu ook nog een merrie in het spel is, 
die door 'de Spaensche Wolf' belaagd wordt (De Kruyter 1981, 16; 
Strenghol t 1989, 97). 'Maer, eere zy den God die 't hooge boos 
verworpt': de Spanjaard vertrok. Barlaeus besteedt weer, meer dan 
Huygens, prijzende aandacht aan de ligging bij bos en water, via 
een apostrophe t o t Latium (Baiae), Griekenland (Tempe) en Brescia 
(de velden rond die s t a d ) . De linnenweverij in Alkmaar lokt ener
zijds een vergelijking uit met China (zijde), anderzijds een onver
wachte verwijzing naar de zondeval: Alkmaar wenst dat we ons 
ervan bewust zijn dat wij vanwege die eers te zonde kleren dragen 
( e i memores primi nos cupit esse main. Het beleg van Alkmaar, de 
inundaties en - via een apostrophe t o t de Spanjaarden - het mee
vechten van de vrouwen ( e t Ліс; ook hier) vullen de l a a t s t e vier 
versregels . 
Hoorn 

Hoorn roemt zichzelf a l s 'de Moederstadt van soo veel moedigh 
bloed': van moederstad (Junius: Frisiorum minorum metropoliá) 
naar moedigh, van moedig naar koen en vandaar naar J .P . Coen. De 
uitvinding van het haringnet, de veeteelt en het zuivelbedrljf vo r 
men de overige aanspraken van Hoorn op de t i t e l Hoorn van Over
vloed: 'En heet ick anders recht a l s Hoorn van overvloed?', vraagt 
de s tad zelf. Toespelingen op een jachthoorn (in het stadswapen) 
of op het woord honor (anagram van Hoorn) ontbreken ook by 
Barlaeus. Van diens fortia mea moenia naar de naam J .P . Coen zou 
wel een erg grote sprong zijn. Zes verzen lang doet de s tad een 
verzoeningspoging met Enkhuizen, met een beroep op gemeenschappe
lijke zeevaartbelangen, 'opdat door onze vereende kracht de Spaanse 
vijand te gronde gaat ' : dum pereat junctis viribus hostis Iber. Ook 
de r e s t van het gedicht gaat over zee: buitenlandse handel, visserij 
en de bescherming die het water de s tad biedt , bij a l le gevaar dat 
het zeker ook bergt . De zee heeft gegeven, de zee heeft genomen: 
s ic s e rvas t i s aquae, sic nocuistis aquae (vergelijk van Barlaeus zelf 
dum nocuistis aquae, Poemata, 444, en s ic nocuit vicisse aliis van 
Scaliger, Urbes [26J). 
Enkhuizen 

Ontstaan, brand en wederopbouw en mil i taire successen tegen 
Spanje zijn de vier vergelijkingspunten tussen Enkhuizen en Rome. 
Het onts taan biedt tegelijk een verklaring voor de naam: 'Van 
Enckel' huysen is groot Roomen opgegroeyt, en ick van enckele'. 
Junius verklaar t Enkel-huysen zo: a singularibus aedificiis, quae 
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rara principio in vici mod um, post densiora accreverunt 
('afzonderlijke, losse gebouwen, waarvan er aanvankelijk maar enkele 
waren zoals by een gehucht, maar die later, in aantal toenemend, 
dichter op elkaar kwamen te staan'). Eigenlijk is dit een dubbele 
verklaring voor enkele: weinige, los van elkaar staande huizen. Als 
je Enkel' a l s by woord opvat en de apostroph a ls een ligatuur, 
voegt Huygens nog een derde interpretatie toe: Rome i s begonnen 
met alleen maar huizen en zo is het een grote stad geworden, 
maar Enkhuizen is begonnen met s lechts enkele huizen en toch een 
grote stad geworden. Ook wat betreft de brand overtreft Enkhui
zen de eeuwige stad: 'groot Roomen heeft gegloeyt', maar Enkhuizen 
is echt helemaal platgebrand. Barlaeus leidt de naam af van eng, 
nauw, terwyi hy via frequens ook een toespeling op enkele maakt: 

Arcta frequensque domus nomen mihi fecit et urbem, 
primaque contemptae tecta dedere casae. 

(Barlaeus, Enchusa 1-2) 
Steeds meer enge huizen: dat gaf my mijn naam en maakte my 
stad; verachte hutjes boden de eerste beschutting. 

In feite gebruikt hy dus zowel het Nederlands a l s het Latijn voor 
zUn naamsverklaring, net zoals by Gouda (.gaudio) en Alkmaar 
(tota, maria, undis), en net zoals Huygens by Leiden (.Lugdunum). 
Deze weg vergroot natuurlijk de mogelijkheden van woordspel; de 
lezer dient dan wel beide talen te kennen. Ook andere auteurs 
spelen op deze manier: by Petrus Stratenus heet Borssele Borssele 
forte quod ingentis fertilitatis eram: 'omdat ik nu eenmaal 
geweldig vruchtbaar was' (denk aan het woord beurs); Goes heet 
zo quodque bic tanta foret cicurum vaga turba volucrum: 'omdat 
hier zoveel van die zwervende tamme vogels waren', na mei У к gan
zen. Deze laatste verklaring lijkt via het Engelse goose te lopen; 
zy wordt overigens nog steeds voor een mogelijke verklaring ge
houden (Van Berkel 1989).7« 

Na een vergelyking van de successen van Rome en die van Enk
huizen tegen Spanje, blyft Huygens by het onderwerp Spanje, via 
een apostrophe tot Noord-Holland. Barlaeus - die over de brand 
zwygt - looft behalve het optreden tegen Spanje de twee bronnen 
van bestaan, landbouw en overzeese handel, in samenhang met de 
ligging van Enkhuizen: hier door land, daar door zee omsloten 
ihinc terra claudimur, inde mari). Ну vertelt dat de stad een 
Friese stad is, van Friesland gescheiden door de zee, pryst de 
goede verstandhouding tussen Enkhuizen en Neptunus (hy heeft de 
inwoners al 'kinderen van de zee', Oceani proles genoemd; Junius 
noemt Enkhuizen 'de stad van Neptunus': oppidum Neptunium) en 
eindigt met de winst: 
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Belga, tuos mirare Déos: dum muñera mundo 
dividís, ex al io sidere plura re fers . 

(Barlaeus, Enchusa 13-14) 
Nederlander, heb bewondering voor je goden: 
terwijl JU je geschenken over de wereld verdeelt , 
breng je van onder een andere hemel meer te rug . 

De woordgroep et procul a patriae sedibus uit di t gedicht is door 
Barlaeus e lders in zijn Poemata (pag. 473) met een kleine variat ie 
nog een keer gebruikt: et procul a patriae finibus. De gedachte dat 
de natuur in een bepaalde streek aan de mensen ie t s heeft ontzegd 
(.natura negavi f), vinden we ook bij Scaliger (.Urbes Γ163). 
Edam, Monnickendam, Medemblik en urinerend 
Voor Barlaeus horen deze steden niet t o t de voornaamste. Huygens 
maakt drie keer veel werk van de naamsverklaringen. Edam heette 
oorspronkelijk Ydam: 'De Dam die ' t Zuyderdiep het binnen Y o n t -
hiel Gaf my d' Ydammer naem'. Vanwege de roem van de Edammer 
kaas i s de naam veranderd: 'Sints noemden sy 't Eet-dam daer soo 
veel etens groeyt ' . Maar de grootste faam van de s tad berust op 
haar scheepswerf: mijn schepen zijn 'de wielen Van uw' Victori-
koets', zo r icht zU zich t o t de Hollanders. Monnickendam is ge
noemd naar een dam: de dam 'Die van een Monick-Meer wel eer sljn 
Doopsel nam'. Van de acht verzen die volgen, besteedt Huygens er 
vier aan het niet meer bestaande meer en vier aan de niet meer 
aanwezige monniken. Beide delen bevatten een apostrophe: 'Meer 
eertijds, nu niet meer' (hoe het meer vóór de komst van de 
monniken geheten heeft, was niet meer bekend), en ' s taet buyten 
halve-Paepen' (in het stadswapen s t aa t een monnik). Hoewel Huygens 
ЬЦ nader inzien zijn rijmende kwalificatie Apen geschrapt heeft, i s 
zijn uitsmijter dodelijk voor monniken, wier ideaal immers sinds 
Benedictus a l bidden en werken is geweest: 

Om blijven dat ick ben, behoev' ick meer a l s 't gaepen: 
Mijn' Borgers moeten bey Godsdienstigh zijn en koen; 
Hun wei-zijn hanght gelljck aen 't Bidden en aen ' t doen. 
(Huygens, Monickendam 8-10) 

Medemblik krijgt een erg vergezochte naamsverklaring. Meestal 
werd de naam toentertijd afgeleid van Medea: ook tamelijk ver
gezocht, overigens. Volgens Junius fungeerde haar vergulde beeld 
op een hoge toren a l s baken voor schippers en reizigers. Medea is 
de gulden tovenares uit Huygens' gedicht: 

Maer dat ick mé den bliek van Waerheits helle s t raelen 
Mijn' guide Toovenaers' t e r Hellen sagh doen daelen 
(Huygens, Medenblick 3-4) 
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Huygens legt via Medea verband tussen het Gulden Vlies en de 
Goudkust van Guinea; hi] moet in de marge aantekeningen v e r s t r e k 
ken over de prediking van het christendom (in verband met de 
hel levaart van de tovenares), over het beeld van Medea en over de 
ontdekking van Guinea door een Medemblikker schipper om het g e 
dicht begrijpelijk te maken. De naam van Purmerend is te duidelijk 
om er ie ts van te zeggen, maar het gedicht vormt wel het einde 
van de reeks steden. Hoewel Purmerend heel oud moet zijn (hoe 
oud, weet het zelf niet), i s het de jongste s tad : pas in 1573 nam 
zij z i t t ing in de Staten ('Met werd ick Stad genoemt, met heb ick 
s tad gegrepen In 's Vaderlands bewind'); daarom krijgt z\¡, zowel 
daar a l s hier, a l s l aa t s t e het woord. Hiermee is de ring van 
steden gesloten, die met het eers te woord van Dordrecht begonnen 
was ('In mijns gelljcken Schaer besit ick ' t eers te woord') en met 
het woord een eindigt ('Wat schaedt mijn' kleinigheit? de g roo t s t ' 
en zijn maer een'). 

De zes Dorpen heeft Huygens opgedragen aan zijn vriendin Dorothea 
van Dorp, die in het achtregelige opdrachtgedicht aangesproken 
wordt met 'a l ler Dorpen DORP': een typografisch ondersteunde 
superlatief. De gedichten op 's-Gravenhage vormen het l a a t s t e paar 
van Huygens en Barlaeus dat volledig geciteerd wordt : voor de 
overige gedichten beperk ik de bespreking to t voornamelijk het spel 
met de naam. 
's-Gravenhage 
De ereplaa ts onder de dorpen komt toe aan Huygens' eigen woon
plaa ts , Den Haag. De lof van deze s tad is opgebouwd uit negen 
verzen omschrijvingen, gevolgd door de conclusie ' I s 't daer met a l l 
geseght, soo ben ick meer dan a l l ' . Dit kan opgevat worden a l s 
voorbeeld van onzegbaarheid (ik ben nog méér dan dat a l les) en 
a l s voorbeeld van Uberbietung (ik ben dan méér dan al le andere 
dorpen en steden). De centrale p laa t s in die negen verzen bezet het 
Voorhout, 'De rondom groene Buert, het rondom steenen Hout': daar 
woonde de dichter zelf. Daarin spiegelen zich de eers te vier vei— 
zen: de regels 1-2, elk bestaande uit twee omschrijvingen, c o r r e 
sponderen qua bouw met 8-9, de regels 3-4 , elk bestaande uit één 
omschrijving van Den Haag a l s dorp-s tad , komen overeen met 6 -7 . 

Het heele Land in ' t klein, de Waege van den Staet , 
De Schaeve van de Jeughd, de Schole van de Daed, 
Het Dorp der Dorpen geen daer yeder Steegh een pad is , 
Maer Dorp der Steden een daer yeder S t r ee t een Stad is , 
De rondom groene Buert, het rondom steenen Hout, 
Des Boers verwonderingh, a l komt hy uyt het woud, 
Des Stémans steedsch vermaeck, a l komt hy uyt de mueren, 
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Der Vyanden ontsagh, De Vrijster van de Bueren. 
De Werelds leckerni], des Hemels welgevall; 
I s 't daer met a l l geseght, soo ben ick meer dan a l l . 
(Huygens, 's Gravenhagé) 

Dit type omschrijving (periphrasis) heeft Huygens ook gebruikt in 
de drievoudige opsomming in regels 6-7 van het gedicht op 
Amsterdam en aan het begin van Aen de Vrye Nederlanden (Worp 
2, 24-25 <1623)): 'Laegste Landen, hoogste roem, van der Landen 
luysterbloem, S t r ae t van Steden, S tad t van Dorpen' (zie De 
Kruyter 1981, 14-15) . 'Het heele Land in ' t klein' is een variat ie 
op urbs-orbis, 'de Schole van de Daed' herinnert aan Perikles ' lof 
van Athene a l s de leerschool van Hellas (Thoukydides 2, 41); de 
zinsnede 'daer yeder S t r ae t een Stad is ' lijkt op Mart ial is 7, 61 
(et modo quae fuerat semita, facta via est): 'wat pas nog pad was, 
i s weer s t r a a t geworden' en 'nu is het weer Rome, eers t was het 
één grote winkel' (лилс Roma est, nuper magna taberna fuit); het 
Voorhout i s het park van Karthago uit Vergilius, Aen. 1, 441 
(lucus in urbe fuit media, laetissimus umbrae: 'een park was er, 
midden in de s tad, zeer гЦк aan schaduw'). De verzen 6-9 brengen 
de lezer s teeds verder buiten Den Haag: ze gaan over de boer, de 
stedeling van e lders , het buitenland (vyand en vriend), de wereld 
en de hemel. De verbazing van het boert je in de grote s tad gaat 
op Vergilius of op Galpurnius Siculus terug (Ecl. 1, 19-20 of Ecl. 
7, 40-43); de associatie van Den Haag met 'leckernlj' vindt men, 
behalve in de kroniek van Holland van Johannes van Leyden, ЬЦ 
Junius en Hendrik Hondius, ook weer in Huygens' gedicht op 
Scheveningen. 

Barlaeus heeft pas na het verschijnen van de eerste editie van 
zijn Poemata besloten dat er toch een lofdicht op Den Haag hoort 
t e zijn in de ser ie Urbium praecipuarum Hollandiae Encomia, ook al 
i s Den Haag dan geen s tad, en ook een op Geertruidenberg, ook a l 
l igt dat niet in Holland: 

Sedes prisca Ducum, non urbs, tarnen urbibus ipsa 
major, et a Batavo principe nomen habens: 

s t o Thetyn Faunumque inter . Latus inde procell is, 
par te al ia umbrosum robore cincta l a t u s . 

Hic Themis, et s a c r a s loquitur Prudentie leges, 
e t t répidos insons excipit aula reos . 

Hic edicta Patrum, et magni decreta Senatus 
colligit , et patr iae prospicit una suae. 

Auriacusque meis accedens laudibus heros, 
a l t ius augustum to l l i t ad a s t r a caput. 

Quas aquilas, quae signa vides, vexilla, tr iumphos, 
haec sunt Nassovia par ta trophaea manu. 
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Cum sociae pugnant urbes, pugnantibus adsum: 
et partem pugnae, consuluisse, puto. 

(Barlaeus, Hagä) 
Oude residentie van de graven, geen s tad , toch zelfs g ro te r 
dan steden, en genoemd naar de graaf van Holland: 
zo s t a ik tussen zee en bos. Enerzijds een kant met stormen, 
aan al le andere zijden omgeven door eiken: mjjn lommerrijke kant. 
Hier huist Themis, hier bespreekt Wijsheid gewijde wetten, 
en hier ontvangt mijn onschuldig hof sidderende aangeklaagden. 
Hier verzamelt het de vonnissen der vaderen en de besluiten van 
de grote senaat: alleen dit hof zorgt voor heel het vaderland. 
En de Oranjeheid, die nog toevoegt aan mijn lof, 
heft zijn verheven hoofd boven a l les uit, to t bij de s te r ren . 
De adelaars , veldtekens, vaandels, overwinningstekens die je ziet, 
dat zUn allemaal trofeeën verworven door Nassouws hand. 
Wanneer de verenigde steden strijden, s t a ik hen by in de strijd: 
ook een deel van de strijd is , vind ik, raad gegeven te hebben. 

Met Thetys , Faunus en Themis heeft Barlaeus zijn mythologische 
schulden weer afgelost . In to taa l laa t hij negentien mythische f i 
guren of groepen optreden, tesamen 31 keer (alleen Amsterdam, 
Rotterdam en Hoorn ЫЦ еп hiervan гЦ). De krijgsgod Mars spant 
de kroon, net a l s bij Scaliger: in vjjf gedichten wordt hl] genoemd; 
de l a a t s t e keer gebeurt dat bij Geertruidenberg (de Spanjaard 
wordt ook weer toegesproken), het voor laat s te gedicht van de u i t 
gebreide serie en tevens het k o r t s t e : 

Nescio, num c l a r i s Brabantum debear or i s , 
an me Battavici vindicet ora soli . ... 

Magna suum quondam me dixit f emina montem, 
nunc Mart i s potius Mons et arena vocer. 

(Barlaeus, Gertrudis Mons 1-2; 7-8) 
Ik weet niet of ik nu bij het vermaarde gebied der Brabanders 
hoor, of dat het gebied van Holland aanspraak op m IJ maakt. ... 
Een grote vrouw heeft eens тЦ haar berg genoemd; 
nu kan ik beter Marsenberg heten en Marseperk. 

Barlaeus' motief om een gedicht op Geertruidenberg op te nemen 
ondanks het feit dat het geen s tad van Holland was (ook Junius 
schrijft hierover), zal wel van persoonlijke aard zijn: deze s tad had 
aan Barlaeus in 1600 een beurs verschaft voor zijn theologische 
studies aan het Collegium Theologicum in Leiden (Van der Horst 
1982, 65; 71-72). 
's-Gravenzande, Rijswijk, Loosduinen, Scheveningen, Valkenburg 
Het belangrijkste motief van Huygens' gedicht op 's-Gravenzande is 
de vergelijking met 's-Gravenhage: 's-Gravenzande was vroeger de 
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residentie van de graaf van Holland, hoe ongelooflijk dat ook 
klinkt: 'Al swoer ick wat ick was, ick vonde nauw geloof' 
(Scaliger, Urbes [91J: Si referam, mihi quis credei?). Wat de naam 
betref t : 

Mijn' Sandvloed heb ick s in t s mijn' Sondvloed moeten noemen, 
En 'sGraven Marmeren in Duynen sien verdoemen. 
(Huygens, 's Gravesande 3-4) 

НіегЬЦ is te bedenken dat sintvloed de oorspronkelijke vorm is van 
zondvloed. Anderen zijn nu wat ik eer s t was ('Nu zijnder dat ick 
was'), met name Den Haag. De formulering i s vergelijkbaar met 
Roma quod es, fueram quae modo sum quod eras van Scaliger in 
zijn Urbes [42J: 'Rome, wat jl¡ bent, ben ik geweest, ik die nu ben 
wat jij was') . Zij is ook veelvuldig gebruikt in grafschrif ten, zowel 
in de oudheid a l s l a t e r (een geraamte uit 1660, in de grote kerk 
van Breda, heeft a l s bijschrift: 'O mens, dat gy sy t ben ick g e 
weest en dat ick ben da t suit gy worden'). Een toespeling op 
Herakleitos' panta rhei ('Zijn en is maer vlieten') onderstreept deze 
gedachte van vergankelijkheid nog een keer. 'Marmeren in Duynen' 
verdoemd: dat komt overeen met Mart ia l i s 8, 3: Martial is ' werk 
zal nog gelezen worden 'wanneer het hoge marmer van Licinius a l 
lang stof zal zUn' Caltaque dum Licini marmora pulvis erunf). 

BIJ Rijswijk ('de Wijck Daer de Rijsen Droevigh rljsen': Worp 2, 
118 (1625)) gaat de annominatio via het woord rffs, da t behalve 
tak, twijg ook skepter betekent (de uitdrukking een rijs dragen b e 
tekent de kroon spannen: WNT rijs I, 389 sub 2b): 

Myn Rijs en wijckt voor geen, soo langh Gastilien wljckt 
Voor Nassaus hooger hand, die 't dagelicks verrljckt. 
Men moght my op de r y van mijns gelljcken tellen; 
Maar MAURITS is te verr voor sljns gelljck te stellen; 
Die luys ter hangt my aen. Men noeme my dan stof, 
Ick noeme my sljn Hof, ten minsten sijnen Hof. 
(Huygens, Ryswyck 1-6) 

Dit is het enige gedicht van de Dorpen waarin de strijd met Spanje 
een rol speelt , via Rljswljks re la t ies met Mauri ts . Die resideerde 
daar niet (niet het hof), maar hij had er wel een paardenfokkerij 
(de hof); deze paarden, 'sljn' l iefste Hovelingen', deden dienst in de 
oorlog. Mauri ts ' devies Tandem fit surculus arbor vormt de andere 
re la t ie tussen hem en Rijswijk: 'Uiteindelijk wordt een rljsje een 
boom': zo verrijkt 'myn RUs' dagelijks Mauri ts ' hand, die machtiger 
i s dan Spanje. 

In het gedicht op Loosduinen keren duin, zand en stof uit de 
twee vorige gedichten terug: 'Geen looser Duyn dan 't mijn, geen 
graselooser stof'. Het dorp t roos t zich met een vergelijking met 
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Rome, dat men ook 'viert ' om wat geweest is, 'om dat was': 'Dat 
was een schooner Vyer, maer wat verschi l t de roock?' . 

De annominatio ЬЦ Scheveningen lijkt op het eers te gezicht een 
beetje flauw, omdat Huygens daarvoor de naam moet veranderen 
(bovendien heeft hU verderop mijn' Schepen in de definitieve versie 
gewijzigd in mün' Pinckeiù: 

Al waer ' t oock Scheperingh, de naem betaemde my; 
Soo pas ick op het net t en 't s i l t ige gety. 
(Huygens, Scheveringh 1-2) 

Maar in de zeventiende eeuw luidde de naam ook wel Scheperingh 
en Schepeningen. Bovendien gaat het spel niet alleen om de v i s s e r s 
schepen, maar ook om de scheper, de schaapherder, de pastor: 'Soo 
pas ick op het net t en ' t s i l t ige gety' . Ten derde kan ook - via 
pastor of rech ts t reeks - het Griekse επίσκοπος (of σκέπτομαι: 
le t ten op, passen op) meespelen; het aardige hiervan is, dat de 
etymologie van Scheveningen volgens sommigen naar het Oudengelse 
woord sceavian leidt, dat uitkijken betekent. Den Haag wordt 
toegesproken met 'leck'ren Haegh': Huygens en andere stedelingen 
prefereren in een mand gedragen vissen (uit Scheveningen afkom
s t i g ) boven per kar aangevoerde vissen, die van ver komen en dus 
minder vers гЦп (ook e lders r o e r t de dichter het verschil tussen 
verre en verse vis aan). De overige verzen, 5-10, gaan over de 
zeilwagen van Simon Stevin, die nog sneller is dan 'fcols hollen 
aem', de wind: natuurkundig een wonder, dus. Samen met 'Titans 
helle t r e d t ' vormt 'Aeolus' de enige mythologische geleerdheid die 
Huygens zich in deze gedichten p e r m i t t e e r t . 7 9 

Het oudste gedicht van de vierentwintig (geschreven op 12 a u 
gustus 1624) i s het l a a t s t e van de Dorpen: het Hollandse Valken
burg. Het onderwerp i s de jaarlijkse paardenmarkt: zo befaamd dat 
het dorp beter Paerdenburgh had kunnen heten. Huygens eindigt 
met een bescheiden variant van urbs-orbis, gericht t o t de 
vreemdeling: 'Heel Nederland vult my, en ick heel Nederland'. Een 
paardendokter en een paardendief kunnen bij 'ick heel Nederland' aan 
heel andere vormen van "helen" denken. 

Kijken we even terug naar Huygens en Barlaeus. De Dorpen onder
scheiden zich van de gedichten op de steden, zeker indien ' s - G r a -
venhage a l s geval a p a r t mag gelden. De naam van het dorp en één 
eigenaardigheid zijn voor Huygens stof genoeg. Over de ligging van 
de dorpen horen we nagenoeg niets (Scheveningen blijkt aan zee te 
liggen), over s t r a t e n of speciale gebouwen evenmin ( 's-Gravenzande 
heeft vroeger een paleis gehad); de omgeving is zand, stof, duin of 
s t rand (en rijshout in RiJswyk). De act iefs te dorpelingen zijn die 
van Scheveningen: zij vissen, verkopen vis en exploiteren een ze i l -
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wagen; a l s versiering bevat het gedieht een apostrophe. Ook actief 
zijn de Valkenburgers: zij organiseren een paardenmarkt; in het b e 
treffende gedicht s t a a t dan ook een apostrophe t o t de vreemdeling. 
Naam en vergaan verleden zijn de motieven voor de lof van ' s - G r a -
venzande (vergelijking met 's-Gravenhage) en van Loosduinen 
(vergelijking met Rome), naam en re la t ie s met Maurits voor het 
prijzen van Rijswijk. 

Vervolgens de zes steden die ЬЦ Huygens wel, bij Barlaeus niet 
voorkomen. Schoonhoven en Edam zijn de enige waarbij zowel over 
de ligging a l s over de vruchtbaarheid van de omgeving ie t s verteld 
wordt; s lechts bij Purmerend is van huizen en stadsmuren sprake. 
Schiedam alleen ontbeert elke verwijzing naar het verleden, Schoon
hoven verdient a l s enige lof van zowel bekwaamheden (zalmvangst) 
a l s daden (oorlog); Schiedam en Edam zijn de s tad jes die niet op 
daden kunnen bogen. Schiedam en Purmerend vergelijken beide zich
zelf met een andere s tad; zij r ichten het woord echter alleen maar 
t o t de lezers in het algemeen. De overige vier vergelijken zichzelf 
met vroeger en richten zich via een apostrophe t o t anderen (en 
eenmaal t o t een meer). Deze combinatie van apostrophe en 
vergelijking en komt bij de Dorpen niet voor. 

Tenslotte de twaalf steden die Huygens en Barlaeus allebei 
loven, plus Den Haag. Net zoals deze steden zelf, zijn ook hun lof
dichten rijker: aan onderwerpen. Indien a l s maatstaf mag gelden de 
indeling in hoofd topoi' van Menandros (ligging, natuurlijke ges te ld
heid, oorsprong, bekwaamheden en daden), dan krijgen de dorpen er 
twee of drie, de kleine steden drie of (enkele) vier, maar de grote 
steden bijna allemaal vier of zelfs vijf. Die topoi zijn evenwichtig 
gespreid: bij de groep van dertien komt elk van de vijf in negen, 
tien of elf gedichten aan de beurt . Voor Barlaeus geldt hetzelfde, 
maar zijn gedichten zijn langer: daardoor komen bij hem vaker vijf 
topoi voor (bij elke s t a d snijdt hij daden aan). Huygens gebruikt in 
zeven gedichten een apostrophe (11 keer in to taa l ) , Barlaeus in 
negen (20 keer in t o t a a l , waarvan dr ie keer t o t een niet nader 
gespecificeerde 'jij'). Zes van de elf gevallen van Huygens s taan in 
de lof van Amsterdam en Rotterdam; dat zijn ook de gedichten 
waarin een apostrophe t o t de vreemdeling gericht is (in t o t a a l 
komt de vreemdeling vijf keer voor). Barlaeus heeft dus vaker een 
apostrophe (maar hij gebruikt niet overal een prosopopoiia): één 
keer to t de vreemdeling en drie keer to t een 'jij' (in nog twee 
andere gedichten vinden we de vreemdeling). Voor de r e s t i s het 
woord gericht to t Spanje, Farizeeën, Amsterdam, buren van Gorin-
chem, muren, grond en rivieren van Rotterdam, to t de Nijd en to t 
Noordholland (Huygens) en to t Delft, Philips, de Nederlander 
(viermaal), de Spanjaard (driemaal), de Waal, de Linge, Spanje, 
Latium, Griekenland, Brescia, Enkhuizen en de zee (Barlaeus). 
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Spelen met de naam van de s t a d (etymologie, annominatid) doen 
Huygens en Barlaeus ieder in acht gedichten. 

Het excentrieke gedicht van de dert ien i s ЬЦ beide d ichter s dat 
op Delft: noch over de ligging, noch over de omgeving, noch over 
muren, gebouwen of s t r a t e n vernemen we iets . Dit hangt natuurlijk 
samen met het speciale van Delft: het familiegraf van de Oranjes. 
Over de his tor ie van Hoorn en over handel of nijverheid in Brielle 
zwijgen beiden. Huygens' Amsteldam bevat niets over het verleden, 
niets over daden en niets over Spanje (dit l a a t s t e geldt ЬЦ hem 
verder Rotterdam en Hoorn; ЬЦ Barlaeus Amsterdam en Gouda). De 
samenhang van Huygens' cyclus is veel groter dan die van Barlaeus' 
cyclus, alleen al op grond van de uniformiteit van de stededichten. 
Barlaeus' werk lijkt wat dat betref t meer op dat van Ausonius 
(diens Ordo Urbium Nobilïvm t e l t ook 14 gedichten) en van Sca l i 
ger. Een ander verschil i s het vertoon van geleerdheid: bij Huygens 
vinden we nauwelijks mythologie. НЦ is over het algemeen veel 
speelser dan Barlaeus. Tenslotte besteedt ЬЦ veel meer aandacht 
aan de s lot rege l : zeven keer in 24 gedichten is dat een vraagzin, 
vijf keer een antwoord op een onmiddellijk voorafgaande vraag en 
verder komt daarin altijd een tegenstell ing, paradox, spreuk of 
woordspeling voor (de zwakste slotverzen in d i t opzicht zijn die bij 
Delft en Medemblik). Huygens schreef ook naar een verrassend s lot 
toe: "Ik durf gerust te stel len dat ik nooit ie t s heb uitgegeven 
wat geen behoorlijke indeling had, zelfs niet a l s het om niet meer 
dan een speels gelegenheidsvers ging. Ik heb mij erop getraind om 
bij het begin van het schrijven de diverse onderdelen en vooral het 
s lotstuk en niet zelden zelfs het s lo tvers in mijn hoofd t e h e b 
ben.", verzekert hl] ons in zijn autobiografie (Heesakkers 1987, 59). 

De grote overeenkomsten tussen de twee d ichters zijn ЬЦ de b e 
spreking van de afzonderlijke lofdichten al belicht. Het gaat n a -
tuurlHk over dezelfde steden in dezelfde tUd, beiden hebben groten
deels dezelfde kennis en ze gebruiken dezelfde bronnen: his tor ische 
bronnen (zoals Guicciardini en Junius), s tadswapens en het devies 
van de s tad . Toch is di t niet voldoende a l s verklaring voor a l le 
geconstateerde overeenkomsten; de gedichten over Delft en de b io
grafische gegevens maken echter zo goed a l s zeker dat Barlaeus 
Huygens' Stede-stemmen kende. Op die gronden kan ЬЦ de eers te 
navolger van Huygens' stededichten worden genoemd. Zelf werd ЬЦ 
in dit genre overigens spoedig ook nagevolgd: de Schot Ar thur 
Johnston schreef Celebriorum aliquot Scotiae Urbium Encomia; ЬЦ 
was een vriend van Barlaeus (zie Nichols 1967, 211-212, waar ook 
op Ausonius en Scaliger wordt gewezen). 

Barlaeus is niet de enige geweest die Huygens met stededichten 
naar de kroon probeerde te steken. Er was a l rond 1600 blijkbaar 
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vraag naar stededichten. We vinden ze op schilderijen (het beleg 
van Alkmaar 1573: een schilderij van Pieter A. Cluyt met een ge
dicht in het Nederlands), op prenten met stadsgezichten (Den Haag 
van Hondius, 1598) of met oorlogstaferelen (.Ostenda loquitur van 
Grot ius, 1603), in his tor ische werken en streekbeschrijvingen (Juni
us met eigen gedichten, Guicciardini met Scaliger), in at lassen en 
op s tadsplat tegronden (.Toonneel der steden van Blaeu). Vooral in 
Amsterdam zijn in de zeventiende eeuw veel prentsnijders en 'kunst-
vercopers' actief geweest die stadsgezichten te koop hadden. ВЦ het 
snijden van een prent had de e t se r of graveur (of zijn opdracht
gever) de keus tussen wel of niet een gedicht a l s onderschrift of 
bijschrift; koos hij voor een gedicht, dan kon hij zelf gaan dichten, 
de hulp van vrienden inroepen, een opdracht verstrekken of een 
bestaand gedicht nemen. In het l a a t s t e geval nam men het niet zo 
nauw met het vragen van toestemming aan de dichter en met het 
vermelden van diens naam. Zo is ook Huygens' en Barlaeus' poëzie 
in verscheidene boeken en op al ler le i prenten terechtgekomen, al 
dan niet verminkt of geplagieerd, en al dan niet voorzien van ver 
talingen. De prentsnljder die voor drie gedichten in drie verschi l 
lende talen koos, verdrievoudigde zijn probleem. Het gevolg van de 
vraag naar stededichten is , dat er veel van dergelijke poëzie is 
geschreven in de zeventiende eeuw. De re la t ie l ig t echter niet zo, 
dat het genre onts taan zou zijn uit onderschriften ЬЦ prenten van 
gezichten op steden, zoals Smit heeft beweerd (Smit 1980, 122).во 

Ook gelegenheidsdichters waagden zich aan ser ies stededichten. 
Eén voorbeeld: Frederick van Stralen, burgemeester van Wageningen. 
HIJ heeft in 1647 in het Nederlands 21 gedichtjes van vier regels 
gemaakt op de 21 grote en kleine steden van Gelderland. Dat zo 
iemand Huygens' poëzie kent, l igt voor de hand; dat hij haar 
imiteert , i s in zijn kwatrijnen naspeurbaar (alle steden spreken). Ik 
citeer het versje op Venlo. Slechts dankzij de t i t e l en een annotatie 
in de marge weten we dat het een lofdicht is op Venlo en op de 
Venlonaar Erycius Puteanus (1574-1646): Puteanus heette helemaal 
niet 'Aernt' - zijn vader ook niet - maar Erik of Eerrljk (zijn 
pseudoniem was Honoriue. van den Born; 'de roem van 't oude r o e 
men' lijkt toch aan die naam te refereren). Misschien hoorde de 
dichter in Aernt wel 'Erend'. HIJ s t e l t Puteanus op één lijn met 
Daniel Heinsius, Erasmus, Hugo de Groot en Elber tus Leoninus; de 
l aa t s t e , afkomstig uit Bommel, was een leerling van Macropedius.81 

Gent, Rotterdam, en Delft, en Boemel hoort men roemen 
Op haeren Heyns, Erasm', de Groot, en Leonijn: 

lek roem op eenen Aernt, de roem van 't oude roemen, 
Een Hemels Voedsterlingh, en maer een mensch in schijn. 

(Van Stra len, Veenloë) 
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5. Algemene terugblik 

Wanneer we nu terugkijken op deze studie van ruim twintig eeuwen 
stededicht, dan valt a l le reers t de uniformiteit op. Deze berust op 
twee pijlers, die onderling weer verbonden zijn: lectuur en onderwijs 
(of, anders gezegd, aemulatie en rhe tor ika) . Uit de geconstateerde 
uniformiteit, het l i t t e ra tuurh is tor i sche gegeven van het aemulatio-
ideaal en de feiten van de geschiedenis van het onderwijs in de 
rhetorika volgt de conclusie, dat er in het geval van het s t e d e -
dicht een continuïteit van twintig eeuwen bes taa t . De uniformiteit 
en het aemuiatio-ideaal zijn duidelijk aan het l icht gekomen in de 
hoofdstukken over de praktijk. De continuïtei t van het onderricht in 
de rhetorika to t in de zeventiende eeuw en de aandacht die de r h e 
torika s teeds aan stedenlof heeft besteed, zUn in het eers te 
hoofdstuk belicht. 

Het stededicht i s a l s subgenre van het lofdicht een soor t door 
snede van de mogelijkheden van stedenlof en epigram; stedenlof in 
het algemeen is de vereniging van mensenlof en lof van een p laa t s . 
Lof van een s tad blijft vanaf het begin op deze twee benen s taan: 
burgers , en s tad met omgeving. Loven is het opsommen van en het 
uitweiden over ju is t de positieve kenmerken van ie t s . Hoe positief 
men ie ts waardeer t , maakt men gemakkelijk duidelijk door vergeli j
king: in di t geval met andere steden of andere tijden a l s maatstaf. 
Lof van het verleden van een s tad loopt uit op a l ler le i vormen van 
s tadsklacht . Het epigram draagt zijn eigen vormkenmerken by, plus 
de figuren van het spelen met de naam, apostrophe en prosopopoiia. 
Deze figuren horen in de nieuwe tijd bij de bijna verplichte onder
delen van een stededicht . De redenen die d ich te rs gehad hebben om 
stededichten te schrijven, zijn velerlei en voor de hand liggend (a l s 
ze a l te achterhalen zijn). Het genre heeft ook invloed gehad op de 
l i t t e ra tuur in de volkstaal , al was het alleen maar via het ondei— 
wijs: wie schrijft, heeft onderwijs genoten en is dus in de rhetor ika 
onderricht . In het geval van Huygens en Barlaeus is de omgekeerde 
re la t ie bewijsbaar: invloed van de volkstaal op het Neolatljn. 

Om de rol die het onderwijs in de rhetor ika heeft gespeeld in de 
continuïteit van het stededicht ex t r a te benadrukken, hebben 
Macropedius en Scaliger een centrale p laa t s gekregen. Van Auso-
nius, Astesanus, Huygens en Barlaeus is voldoende bekend om te 
onderstrepen dat ook zij in de rhetorika thu is zijn geweest, terwijl 
de s tededichter uit de kroniek van Johannes a Leydis (Poeta 
Quidam) er niet geheel onkundig van lijkt te zijn. In de bespreking 
van de praktijk van het stededicht vormen ju is t zJJ naast Macro
pedius en Scaliger de prominente figuren. Voor Gonstantljn Huygens 
geldt natuurlijk bovendien, dat de vragen die zijn Stede-stemmen en 
Dorpen opriepen, uiteindelijk de prikkels zijn geweest to t d i t boek. 
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Voor de sche t s van het fenomeen stad is gebruik gemaakt van de vol
gende boeken en art ikelen: Carlo M. Cipolla, 'The Origins ' , in: Carlo M. 
Cipolla (ed.), The Fontana Economic History of Europe. The Middle Ages. 
([Glasgow] 1972), 11-24; Richard Duncan-Jones, The Economy of the 
Roman Empire. Quantitative Studies. (Cambridge 1982), 259-287; 
R. Duthoy, 'Saxa Loquuntur . Uit het r i jke buiten-Roomse leven 
(Tergeste, 2e E. na Chr.) ' , Didáctica Classica Gandensia 23 (1983), 127-
162; R. Duthoy, 'De Griekse polis' , Didáctica Classica Gandensia 23 
(1983), 251-285; Victor Ehrenberg, The Greek State. (London 1974); 
M.I. Finley, 'The Ancient City: From Fustel de Coulanges to Max Weber 
and beyond' , Comparative Studies in Society and History 19 (1977), 305-
327; Pierre Grimal, Roman Cities. G. Michael Woloch (ed.), Madison 1983; 
S.C. Humphreys, Anthropology and the Greeks. (London 1978), 130-135; 
A.H.M. Jones, The Greek City. From Alexander to Justinian. (Oxford 
1940); Frank Kolb, Die Stadt im Altertum. (München 1984); Hans Lauter , 
Die Architektur des Hellenismus. (Darmstadt 1986), 64-92; Lewis 
Mumford, The City in History. Its origins, its transformations, and its 
prospects. (Harmondsworth 1966); G.E.M. de Ste. Croix, The Class 
Struggle in the Ancient Greek World from the Archaic Age to the Arab 
Conquests. (London 1981), 9-19. Zie nu ook A.B. Breebaart , 'De Griekse 
stad en haar ommeland', Lampas 20 (1987), 4-15. 

Le Goff noemt he t gewone antagonisme tussen stedeling en pla t te lander , 
dat bijvoorbeeld tot uiting komt in taalgebruik ( ru s t i cus tegenover 
urban us), een teken van een dichotomie van stad en platteland. Behalve 
'dichotomie' han tee r t hij de termen ' an t i these ' en 'opposit ie ' voor dit 
antagonisme. Hij cons ta tee r t wel het in de t eks t genoemde verschil t u s 
sen oudheid en twaalfde eeuw: Jacques Le Goff, 'The Town as an Agent 
of Civilisation 1200-1500', in: Cipolla 1972A, 71-106, 71. 
Rik Zaal, 'Urbi et Urbi ' , de Volkskrant 4 november 1989. 
Over oorsprong en ontwikkeling van het epigram zijn geraadpleegd: 
James Hutton, The Greek Anthology in Italy to the Year 1800. (I thaca -
London 1935), 1-10; 55-74; Albin Lesky, Geschichte der griechischen 
Literatur. (Bern - München 1963), 197; 689; 789-795; Konrat Ziegler, 
Walther Sontheimer (eds.), Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. 
(München 1975) 2, 308-310; Gerhard Pfohl (ed.), Das Epigramm. Zur 
Geschichte einer inschriftlichen und literarischen Gattung. (Darmstadt 
1969); CA. Trypanis , Greek Poetry. From Homer to Seferis. (London -
Boston 1981), 91-92. 
Zie over grafschr i f ten en subs t i t uu t sp reke r s : Francis Cairns, Generic 
Composition in Greek and Roman Poetry. (Edinburgh 1972), hfdst . 8 
(Speaker-var ia t ion) , hfdst . 9 (Addressee-variat ion); Richard Lattimore, 
Themes in Greek and Latin Epitaphs. (Urbana 1962), speciaal 230-237; 
Emily Vermeule, Aspects of Death in Early Greek Art and Pottery. 
(Berkeley - Los Angeles - London 1979), 27; 187 (grafs teen als s u b s t i 
tuu t voor het lichaam van de overledene) . Voor de humorist ische manier 
waarop ook la ter nog vaak van alle mogelijkheden gebruik werd g e 
maakt, zie men Geoffry Grigson (ed.), The Faber Book of Epigrams and 
Epitaphs. (London 1977). 
Ter i l lustratie de epigrammen uit AP 9 met subs t i t uu t sp reke r : 3, 4, 6, 
27, 30, 32-36, 38, 40, 41, 47, 60, 75, 78, 79, 88, 105-107, 121, 130, 131, 
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162, 192, 204, 210, 218, 222, 224, 231, 232, 247, 257, 258, 261, 282, 288, 
299, 347, 370, 374, 376, 406, 414-416, 418, 532, 549, 552, 587, 624, 625, 
629, 631, 651, 656, 660-662, 665-668, 674-677, 679-681, 684, 706, 707, 713, 
719-721, 723, 729-732, 742, 752, 754, 762-766, 770, 772, 778, 781, 787, 789, 
792, 794, 797, 808, 811, 814, 817, 819, 826, 827. In de gedichten met de 
nummers 3-88 t r eden als subs t i t uu t sp reke r op: bomen, de echo, boten, 
een fontein, schilden, een geit, een v u u r t o r e n , een wijnstok en een 
vogel. 

7. De Egyptische vers ie s taa t in E. Brunner -Trau t , Egyptische Sprookjes. 
(Utrecht - Antwerpen 1974), 113-114 (Nederlandse vertal ing van Alt
ägyptische Märchen. (Düsseldorf - Köln 1963)). De Romeinse vers ie in 
Livius 2, 32; Corippus, In laudem lustini Aug. min. 2, 178-274. Zie voor 
commentaar op dit "misbruik van de fabel door de heersende klasse": 
De Ste. Croix 1981, 444-445. 

8. De term 'prosopopoüa' r e se rvee r ik voor de figuur van een sprekende 
personificatie. De genoemde voorbeelden van personificatie en prosopo
poüa: Horneros, II. 19, 408-417 (de dichter ve r te l t erbi j dat de godin 
Hera de r ivier menselijke spraak gaf) en 21, 214-232 (de rivier kr i jg t 
ook een menselijke gedaante); Korinna, Carm. 4; Plato, Krit. 50a-54c; 
Kallimachos, Iamb. 4 (= frgm. 194 Pf.; PGV 315-319). In de bijbel vinden 
we een prosopopoüa van 'wijsheid' in Spreuken 8. Enkele voorbeelden 
van sprekende personificaties in Latijnse t eks ten : een deur in Catullus 
67 en Proper t ius 1, 16; een boek in Ovidius, Am. 1, epigr. en in Marti-
alis 10, 1; een r ivier in Ovidius, Am. 3, 6 en Ausonius, Epigr. 31. 
Deuren en boeken worden ook toegesproken (iets wat men ook wel 
prosopopoüa noemt): Plautus , Cure. 147-154; Martialis 3, 2; 3, 4; 3, 5; zo 
ook verzen en schri jfpapier: Catullus 42; Ausonius, Epigram. 1. In de 
middeleeuwen zijn dialogen of twis tgesprekken populair: tussen lente en 
winter , au t eu r en boek, persoon en mantel, Maria en het k ru i s , ha r t en 
oog, wijn en water: OMLV n r s . 75, 104, 176c, 256, 257; CB 193; MLL 82-
86. Voor een verdediging van personificaties, zie Dante, La Vita Nuova 
25. Neolatijnse voorbeelden: Erasmus, Laus Stultitiae; Carm. 16, 45, 50-
57, 103 (nummering volgens Reedijk 1956); Alciatus, Emblematum Libellus 
n r s . 9, 75, 91; Grotius, Currus loquitur (de zeilwagen van Stevin; nr . 14 
in de serie In currus veliferos, in Poemata Omnia. (Editio quarta). 
Leiden 1645); Huygens, Erasmi statua (in Momenta Desultoria; Poematum 
Libri XIV. (Editio altera, multo priore auctior). ' s -Gravcnhagc 1655); 
Barlaeus, Prosopopoeia Mortis (in Poematum Editio Nova, Priore 
castigatior et altera parte auctior. Leiden 1631). Voorbeelden uit de 
Nederlandstalige l i t t e ra tuur : Jan van Leeuwen, Een zoete Scheldinghe 
(een kok en de Minne Gods); Guido Gezelle, De Slekke; W.J. Otten, IJs 
(in de bundel Het Ruim, 1976). 

9. De kenmerken van een priamel: William H. Race, The Classical Prianiel 
from Homer to Boethius. (Leiden 1982), 13; de overeenkomst tussen een 
re is en een priamel: Race 1982, 50. Als geslacht van het woord priamel, 
dat onts taan is uit he t Latijnse praeambulus, v indt men zowel vrouwe
lijk (in het F rans en Duits) als onzijdig (in he t Duits en Nederlands). 

10. Zie over de ontwikkeling van het epigram naas t de in noot 4 hierboven 
aangehaalde l i t t e ra tuur ook: Trypanis 1981, 329-340; 354-357. 

11. Het epigram in de renaissance wordt besproken in Hutton 1935, 43; 59-
65. De uitvoerige behandeling door Scaliger v ind t men in J.C. Scaliger, 
Poetices libri Septem. Editio Quarta. (Heidelberg 1607), 3, 125. In de 
ee r s t e editie (Lyon 1561) is het nummeren van de capita misgegaan: op 
hoofdstuk ix volgt daar xi. Wat de nummering betref t geldt dus vanaf 
hoofdstuk 10: cap(1561) = cap(1607) + 1. Een fotografische he rd ruk van 
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de eers te editie is A. Buck (ed.), J.C. Scaliger. Poetices libri Septem. 
(S tu t tgar t 1964). 
De genoemde personificaties van landen en s teden: Henri Frankfor t et 
al., Before Philosophy. The Intellectual Adventure of Ancient Man. 
(Harmondsworth 1968), 81; Klaagliederen 1; Hom. hym. 3, 61; Herodotos, 
Hist. 5, 80; Plato, Menex. 273c-238b en 249a; Herodotos, tfj'st. 6, 82 en 7, 
140; Plato, Kritias l l l a - l l l c . Zie ook Emanuel Kienzle, Der Lobpreis von 
Städten und Ländern in der älteren griechischen Dichtung. (Kallmünz 
1936), 8-11. Over de functies van personificatie van de stad, zie Arie-
Jan Gelderblom, 'Woeste Noormannen En Geile Spanjaards . Ie ts over de 
topiek van het s tededicht in de Renaissance' , Renaissance Studies 
Utrecht 3 (1984), 7-30, speciaal 18-20. 

N O T E N B I J H O O F D S T U K 1 

Over de relatie tus sen epideiktiek en l i t t e ra tuur zie men: Theodore С. 
Burgess 'Epideictic Li terature ' , Studies in Classical Philology 3 (1902), 
166-180; Joachim Dyck, Ticht-Kunst. Deutsche Barockpoetik und r h e l o -
i-ische Tradition. (Bad Homburg vor d e r Höhe - Berlin - Zürich 1969), 
13-15; George Kennedy, Classical Rhetoric and Its Christian and Secular 
Tradition from Ancient to Modern Times. (Chapel Hill 1980), 110-112; 
Eduard Norden, Die antike Kunstproza. Vom vi. Jahrhundert v.Chr. bis 
in die Zeit der Renaissance. (Leipzig - Berlin 1909), 30-41; D.A. Russell, 
N.G. Wilson (eds.) , Menander Rhetor. (Oxford 1981), xxxi-xxxiv. Er zijn 
wel enkele speciale poetika's geschreven (Aristoteles' Poetike, vooral 
over drama, en Horatius' j4rs Poetica), maar over stedenlof bieden zij 
niets nieuws. Overigens zijn de overeenkomsten met rhe tor ika ' s groot: 
zie hierover J.H. Brouwers, 'De terminologie voor de genera dicendi in 
de Romeinse re tor ica en poetica', Lampas 9 (1976), 196-212. 
Het demonstratieve genus is een r e s tg roep : soms wordt deze o n d e r g e 
brach t bij een van de twee andere gen res , soms wordt zij in twee 
groepen gespl i ts t (Quintilianus, Inst. 3, 4; Burgess 1902, 91-97). Het 
woord enkoomion be tekende aanvankeli jk: overwinningslied gezongen op 
de plaats van de overwinning; daarna overwinningslied zonder meer, 
vervolgens een lied dat erg veel l i jkt op een overwinningslied, weer 
later een loflied; tenslotte kan elke lofprijzing, in dichtvorm of in 
proza, zo betiteld worden (Georgius Fraus tad t , Encomiorum in Litteris 
Craecis usque ad Romanam Aetatem Historia. (Leipzig 1909), 20). 
Isokrates is de ee rs te , zegt hi j zelf, die een zelfstandige lofrede in 
proza componeert op een individuele persoon en diens voortreffel i jk
heid: I sokra tes , Euag. 8; F raus tad t 1909, 57-60. In verband met het 
prijzen van een s tad wordt het woord enkoomion bijvoorbeeld door 
Plato gebru ik t (Plato, Menex. 235d). In het Latijn is het woord 
overgenomen als encomium; de eigen Latijnse term voor lofrede is 
laudatio of 2aus. Zie over het enkoomion ook Th. Payr, 'Enkomion', in: 
Th. Klauser et al. (eds.), Reallexikon für Antike und Christentum. 
Stu t tga r t 1950-..., vol. 5 (1962), 331-343. 

Zie over epideixis G.B. Kerferd, The Sophistic Movement. (Cambridge 
1981), 28-29; Pauly 2, 306; D.A. Russell, Criticism in Antiquity. (London 
1981), 27-28. Voor het woord sons t , zie Kerferd 1981, 24-41; voor de 
sofistiek, zie naast Kerferd 1981 Carl Joachim Classen (ed.), Sophistik. 
(Darmstadt 1976) en W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy. Vol. 
3 (Cambridge 1969), 27-54; 176-225. 
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Over wedstri jden t u s s e n r e d e n a a r s en d i c h t e r s : Paul Fr iedlander, 
Johannes von Gaza Paulus Silentianus und Prokopios von Gaza. Кчпьі-
beschreibungen justinianischer Zeit. (Hildesheim - New Yoi к 1969), 102-
103; W. Kroll, 'Rhetorik ' , in: A. Pauly, G. Wissowa et al. (eds.), 
Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. Neue 
Bearbeitung, S t u t t g a r t 1894-..., Suppl. 7 (1940), 1131; Payr 1962, 334. De 
bedoelde inscr ipt ie is te vinden in W. Dit tenberger (ed.), Sylloge 
Inscriptionum Graecarum. (Leipzig 1915-1924) 2, 44 (nr. 1059). 
Hét art ikel over deze adoxografie is Ar thur S. Pease, 'Things without 
Honour', Classical Philology 21 (1926), 27-42. Voor een lijst van 
speeches met bui tenissige onderwerpen, zie Burgess 1902, 165-166; een 
opsomming geven ook Erasmus in zijn opd rach tbne f in Laus Stultitiae 
en VA 476, s.n. loannes Carnarius . Enkele voorbeelden van adoxografie 
door humanisten: Jul ius Caesar Scaliger, ¿ a u s /Inserís; loannes 
Carnarius , De Podagrae Laudibus; Conradus Goddaeus, ¿aus ululae ad 
conscriptos ululantium patres et patronos; Erycius Puteanus , Encomium 
Ovi; Daniel Heinsius, Encomium Pediculi. Zulke grappen bleven niet 
beperk t tot de kr ing der humanisten: u i tgevers en ver ta le rs zagen hier 
blijkbaar brood in, getuigen publicaties als Caspar Dot navius, 
Amphitheatrum sapientiae Socraticae loco-senae (Hanau 1619, Frankfui t 
a. M. 1670); Argumentorum Ludicrorum et Amoenitatum scnptores vani 
(Leiden 1623); Admiranda rerum admirabilium Encomia (Nijmegen 1666, 
1677, 1679); Veeier Wonderene Wonderbaarehjck Lof (vertalingen door С 
Poelhuys; Amsterdam 1664). Ook in de acht t iende eeuw is zoiets nog 
leuk: in 1730 verschi jnen van Louis Coquelet L'Eloge de Quelque Chose, 
dédié à Quelqu'un. Avec une Préface chantante, en L'Eloge de Rien 
dédié à Personne. Avec un postface. (Parijs 1730). Dit laatste wei к is 
weer in het Nederlands vertaald. Over Barlaeus ' br ieven aan Huygens. 
Piet van der Sluijs, 'Constanti jn Huygens en de Muidei kr ing ' , in. Hans 
Bots (ed.), Constantijn Huygens. Zijn Plaats in Geleerd Euiopd.. 
(Amsterdam 1973), 206. 

Vergelijk de terminologische ophelderingen van Scaliger, Poetice 3, 108-
109 (in de editie van 1561: 3, 109-110). 
Over de Atheense epitafen: F r a u s t a d t 1909; Otto Schroeder, De kiudibiib 
Athenarum a poetis tragicis et ab oratonbus epidicticis excultis. 
(Gottingen 1914); Joachim Soffel, Die Regeln Menanders fur die Leichen
rede m ihrer Tradition dargestellt, herausgegeben, übersetzt und 
kommentiert. (Meisenheim am Gian 1974). Over de politieke functies van 
welkomstspeeches en dergeli jke redevoeringen: E.W. Bowie, 'Greeks and 
their Past in the Second Sophistic ' , in: Finley 1974, 169-170; 206-207; 
George A. Kennedy, Greek Rhetoric under Christian Emperors. 
(Princeton 1983), 23-25; F e r g u s Millar, The Emperor ¡n the Roman Woild 
(31 ВС - AD 337). London (1977), 6-9; 618. 
Zie Kennedy 1980, 116-119; A.D. Leeraan, 'Het systeem van de ant ieke 
r h e t o n c a ' , Lampas 9 (1976), 138; A.D. Leeman, 'Het rhetor i sch onderwijs 
in de Oudheid: zijn inhoud, zijn doel, zijn didactiek', Lampas 14 (1981), 
188-189. Vergelijk ook Horatius, i4rs 268-269. 
Gorgias is geciteerd naar Ludwig Radermacher (ed.), Artium Scnptores. 
(Reste der voraristotehschen Rhetorik). (Wien 1951), 52-53. Hutton 
c i teer t twee navolgingen van AP 9, 65: uit de middeleeuwen een Grieks 
epigram van Cottumus, waarin een zekere Cibranus een sieraad voor 
Venetië genoemd wordt (Hutton 1935, 269); uit de zestiende eeuw een 
Latijns epigram van Adolf van Meetkercke, waarin de b u r g e r s van 
Brugge een sieraad voor deze stad heten (hun deugdzaamheid is weer 
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hun sieraad): James Hutton, The Greek Anthology in France and in the 
Latin Writers of the Netherlands to the Year 1800. (Ithaca 1946), 233. 

10. Vinzenz Buchheit, Untersuchungen гиг Theorie des Genos Epideiktikon 
von Gorgias bis Aristoteles. (München 1960). Over de Rhetorica ad 
Alexandrum zegt Buchheit: de au teu r is niet Anaximenes; hij is niet 
identificeerbaar; he t geschrif t da tee r t wel van rond 300 v.Chr. of e e r 
der (Buchheit 1960, 189-205). Wat betref t zijn "voorzichtigheid": ' n a t ü r 
lich', ' se lbs tvers tändl ich ' , 'nicht ohne theore t i sche Unterweisung ' , 'wird 
e rkann t worden sein ' , 'gewiß nicht ' , 'keinen Zweifel', 'bestimmt', 'gewiß 
nicht ' , 'wir können mit gutem Grund annehmen' (dit allemaal op pag ina ' s 
76-77 van Buchheit 1960, in de premissen van "Der Schluß ist 
unausweichlich ... " ) . Eenzelfde conclusie t r e k t Russell op grond van 
Plato's Symposion: Russell 1981, 158. 

11. Mario Talamanca, 'Su alcuni passi di Menandro di Laodicea relat ivi agli 
Effetti della 'Constitutio Antoniniana", in: Studi in Onore di Edoardo 
Volterra. (Milaan 1971), vol. 5, 433-560. 

12. Buchheit ziet deze passage als een schi jnbare tegenspraak met du r e s t 
van het werk, immers "Aristoteles hat sich also eindeutig be sch ränk t 
auf die Lobrede, die einem Menschen zukommt. Nur sie ist Gegenstand 
seiner Theorie, und darin handelt e r , wie wir feststel l ten, in vol ls ter 
Übereinstimmung mit seiner in der Ethik ve rkünde ten Loblehre. Nicht 
einmal andeutungsweise kam er auf die anderen Möglichkeiten einer 
Lobrede zu sprechen ." (Buchheit 1960, 152-153). Maar een polis vali 
natuurli jk niet onder de levenloze dingen. Ook Talamanca beweer t da l 
Aristoteles, zoals menig ander au t eu r die toepassing van epideixis op 
nie t -personen vermeldt, geen acht slaat op de s tad: "non p rende in 
considerazione, come possibile oggetto d' elogio, la cit tà." (Talamanca 
1971, 521, voetnoot 104). 

13. Over Aristoteles ' onderscheid tussen epainos en enkoomion zie men 
Buchheit 1960, 158-159. 

14. Voor het probleem van de dater ing van dit geschrif t vergel i jke men 
onder andere de art ikelen 'Auctor ad Herennium', 'Rhetorik ' en 
'Rhetorica ad Herennium' in Pauly 1, 728; 4, 1404; 4, 1415. 

15. Zie over deze ui tbreiding van de be tekenis van het woord: Dyck 1969, 
174-176 (Exkurs I) . Nog enkele voorbeelden van de onvermogen- topos: 
Vergilius, Aen. 6, 625-627 (een Homerosimitatie); Stat ius , SJ7V. 4, 2, 7-10; 
Dante, Inf. 28, 1-6 en Par. 23, 55-59; Erasmus, Laus Stultitiae 41 
(Clarence H. Miller (ed.), Moriae Encomium id est Stultitiae Laus, in: 
Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami. vol. 4, 3 (Amsterdam - Oxford 
1979), 126, regels 1011-1013: een nagenoeg letterlijk ci taat van Vergi
lius, Лел. 6, 625-627); Chris tophorus Vladeraccus, Apotheosis D. Georgii 
Macropedii. (Antwerpen 1565), [A] 7V. Zie ook E r n s t Robert Curt ius , 
Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. (Bern - München 
1965), 168-171. 

16. Cicero bijvoorbeeld maakt van conformatio gebruik in Cat. 1, 11, 27-28: 
de stad Rome sp reek t tot Cicero: 'M. Tulli, quid agis? ' . Dit wordt later 
het s tandaardvoorbeeld in rhe tor ika- en grammatikaboeken. 

17. Zie de discussie in de Loebeditie van H. Caplan (1954), Introduction 
xxv-xxxiii. De met de Rhetorica ad Herennium overeenkomende passages 
ui t Cicero, De Inventione over de a t t r ibu ten van personen en over 
daden: Inv. 1, 26, 34 - 29, 43; over lof en blaam: Inv. 2, 59, 177-178. 

18. Quintilianus' beeld van de burge r s als s ieraad voor hun s tad: vergeli jk 
de al geci teerde opmerking van Gorgias, AP 9, 65 en noot 9 hierboven. 

19. De argumenta a persona ducenda somt Quintilianus nogmaals op in Inst. 
5, 10, 24-31. Beschrijvingen van lands t reken en s teden noemt hij in 
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Inst. 4, 3, 12; 8, 3, 67-69; 9, 2, 44. Over рюьороропа handelen ook de 
passages Inst. 6, 1, 25 en 11, 1, 41; over etymologia spreekt hij in Inst. 
1, 4, 25; 1, 6, 28-31; 5, 10, 30-31. 

20. Spengel zet in RhG het wooid voor afstammelingen, άπόγονο\, иіьымі 
t e k s t h a k e n : "nisi vacat, a n t e γένος ponendum e t a t , sed γΕνε\ umi tilt 
i n d i c a n t u r " (Praef. in) : hi j vat γένος bli jkbaar op als geslacht, familie. 
Zie voor de dater ing van Alexandros en zijn werk. Kennedy 1983, 123-
125; Pauly 1, 253. 

21. Zie over de auteurskwes t ie : Russell&Wilson 1981, xxxiv-xl; Soffel 1974, 
96-97; Talamanca 1971, 463-466; 522-529 (voetnoten 105-106). Dooi 
Burgess worden de twee tractaten als één werk beschouwd (Burgess 
1902, 110). 

22. Burgess acht het pri jzen van havens, baai of akropohs apat te o n d e i -
werpen: ten onrechte (Burgess 1902, 110). Hij maakt de zaken ietwat 
vet wat d door te zeggen, da t Menandros na de behandeling van god^n-
lof voorschuf ten geeft voor het componeren van dticentwintig vet schil
lende soorten toespraken, waarvan de e e i s t e zeven zijn. "(1) Ptaise of 
a count ry , its si tuation, i ts advantages of climate, pioducLs, etc. , its 
race, founders , government , histoiy; its advuncoment in science, l i toia-
t u r e , etc. ; its festivals, fine buildings, and any othet special at t i a c 
tions. (2) Praise of a ci ty, with τόποι almost identical with those 
employed in the pra ise of a count iy . (3) Plaise of a hai boi - veiy 
brief. (4) Praise of a bay - very brief. (5) Piaise of an асюроііь -
v e r y brief. (6) Praise of a city from its γένος, and (7) fiom its c h a i a c -
ter i s t ics or p u r s u i t s ( έτητηδεύσεων ). The τώποι here a i e natuial ly like 
those in the general praise of a city, except for the emphasis a t special 
points . " (Burgess 1902, 110). 

23. RhG 355, 29-32; vergeli jk 357, 9-11. Menandros is hier wel wat s t r e n g : 
veel d ichters vinden het gehad hebben van a n d e r e namen alleen al lof
waardig; het kan een argument voor de grote ouderdom zijn. Aitio-
logieen en etymologieën van stedenamen zijn al bij Hesiodos en Pinda-
ros te vinden, e n ' z i j blijven zeer frequent, zie Kienzle 1936, 67-68. 

24. RhG 365, 10-17. De t eks t is hier corrupt . Zie de commentaai ad locum in 
Russell&Wilson 1981, 268. 

25. Ook Is idorus geeft h ierbi j Cicero, Cat. 1, 11, 27-28, als voot beeld. 
Verdere korte besprek ingen van deze figuur in het werk van een An-
oonymos P e n Tropoon, RhG 3, 212, 14-17; Geoorgios Choitoboskos (zesde 
eeuw), RhG 3, 254, 14-15; Aquila Romanus, uit de derde eeuw n.Cht., in 
De Figuns Sententiarum et Elocutioms 3 (RhLM 23, 22-29): "De¿e figuut 
bevat het meeste waardigheid wanneer de s taa t zelf sp iekend door ons 
ten tonele wordt gevoerd." (Haec figura plutimum in se continet d igni
ta t i s , cum rem publicara ipsam loquentem inducimus.), l uhus Rufinianus, 
De Schematis Dianoeas 14 (RhLM 62, 26-28); Incei t i Auctoi is Schemata 
Dianoeas 6 (RhLM 72, 15-16), met het Cicero-voorbeeld, Chiiius 
For tuna t ianus , uit de v ierde of vijfde eeuw n.Chr., Лга Rhetorica 2, 19 
(RhLM 72, 15-16): deze figuur is te gebruiken "indien of door deze 
afwisseling de bevalligheid verhoogd kan worden of het beoogde effect 
van de v o o r d r a c h t deze f iguur vereist ." (si a u t elegantia se vai letatis 
obtuler i t au t u t ihtas actionis exegent.) . 

26. Men zou hier verwachten: opvoeding, groei naar volwassenheid (<J/I.J-
trophè); maar Menandros bedoelt blijkbaar: speciaal voedsel (trophè). 
Beide woorden kunnen beide zaken betekenen. 

27. Voor wat met die beelden is bedoeld, zie de commentant ad locum in 
Russell&Wilson 1981, 345-346. Bij de informele speech behandelt Menan
dros de afscheidsspeech weer, maar dan kort : RhG 393, 31 - 394, 12. 
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28. Gegevens over de recept ie van Menandros biedt N.G. Wilson, Scholars of 
Byzantium. (London 1983), 25; 184-185; 243-244; zie ook Russell&Wilson 
1981 xxxiv; xl-xliv. De dissertat ie van H. Gruber , Der Lobpreis von 
Städten und Ländern in der griechischen Dichtung dçr aiexandrinischen 
Zeit. (Graz 1939) (masch.), heb ik niet kunnen inzien. Classen 
kwalificeert haar als "ganz unzureichend" (Classen 1986, 76 noot 53). 

29. Halm meldt geen emendaties van de cons t ruc t ie Athenas dicitur consti
tuías in regels 21-22; één manuscript heeft de lezing constituía. 

30. Algemene besprek ingen van de Progymnasmata bieden Stanley 
F. Bonner, Education in Ancient Rome. From the elder Cato to the 
younger Pliny. (Berkeley - Los Angeles 1977), 250-276; Donald Lemen 
Clark, Rhetoric in Greco-Roman Education. (New York - London 1957), 
177-212; Kennedy 1983, 52-66. Zie nu A.D. Leeman, A.C. Braet, Klassieke 
Retorika. Haar inhoud, functie en betekenis. (Groningen 1987), 128-138. 

31. Over het toeschr i jven van deze Progymnasmata aan Hermogenes: 
Kennedy 1983, 58-59; Pauly 2, 1082. 

32. Wat in de ver ta l ing van het citaat in het Nederlands t u s sen haakjes 
staat , is door Pr iscianus in zijn Latijnse ver ta l ing toegevoegd aan 
Hermogenes. 

33. Hermogenes, RhG 2, 12,6 - 13,5 = Prise. Praeex. 7, 21-23: RhLM 556, 20-
42 (de Latijnse t eks t , voor zover hiervan gebruik gemaakt is in de s a 
menvatting in de t e k s t zelf): "Loca vero laudis vel v i tupera t ionis haec 
sunt: gens. . . , civi tas. . . , genus. . . Dices au te m etiam, si quid in nascendo 
evenit mirum... Deinde sequi tur victus. . . : hinc educatio, quo modo 
e rud i tus es t . Nee non etiam na tu ra animi corpor isque t r ac tc tu r . . . . 
Postea laudabis a professionibus, id est , quod officium professus est . . . 
In omnibus autem es t exquisitissimum de gest is dicere ... Laudabis etiam 
vel v i tuperabis extr insecus. . . . Praeterea et a tempore, quantum vixit... 
Ad haec a quali tate mortis... Exquires etiam quae secuta s u n t post 
mortem, si certamina in honorem eius sun t celebrata. . . ; si oraculum al i -
quod datum es t de oss ibus eius... , si laudabiles filios habuit . . . Maximam 
vero occasionem in huiuscemodi orat ionibus suppedi tan t comparaLiones, 
quas pones in quo loco tempus admoneat." 

34. Voor Aphthonios' succes: Kennedy 1980, 163-164; Kennedy 1983, 60; 
J.C. Margolin, 'La rhétor ique d'Aphthonius et son influence au XVIe 
siècle', in: R. Chevallier (ed.), Colloque sur la Rhétorique (Calliope I). 
Paris 1979, 239-269; P. Tuynman, 'Erasmus: functionele rhe tor ica bij een 
chr is ten-c iceroniaan ' , Lampas 9 (1976), 163-195, speciaal 191 (alwaar ook 
relevante l i t t e r a tuu r ) ; Wilson 1983, 25. De vertal ing van Aphthonios ' 
Progymnasmata door Agricola is te vinden in zijn De Inventione 
Dialectica, Lucubrationes. (Nieuwkoop 1967), 2, 1-75 (een facsimile van 
de uitgave Keulen 1539). Het citaat van Erasmus: Opera Omnia Desiderii 
Erasmi Roterodami. vol. 4, 3 (Amsterdam - Oxford 1979), 80, regel 136. 

35. Pauly 5, 24-25; Wilson 1983, 33-36. 
36. Over het voort leven van de antieke rhetor ika: G.J.M. Bartelink, De 

Geboorte van Europa. Van Laat-Romeins Imperium naar Vroege Middel
eeuwen. (Muiderberg 1989), 98-119; R.R. Bolgar, The Classical Heritage 
and its Beneficiaries. (Cambridge 1973), 26-45; Cur t ius 1965, 71-115 en 
155-175; Kennedy 1980, 173-194; James J. Murphy, Rhetoric in the 
Middle Ages. A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the 
Renaissance. (Berkeley - Los Angeles - London 1974), 89-132. Over 
Cicero: Bolgar 1973, 37 en 396; Murphy 1974, 106-111. Over Is idorus : 
Murphy 1974, 73-76; L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Scribes and Scolars. A 
Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. (Oxford 1974), 
74-75. Over Pr isc ianus: Murphy 1974, 131 (met voetnoot 126). Over 
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Quintilianus: Murphy 1974, 123-130; Reynolds 1974, 73 en 89. Over Ari
stoteles: Murphy 1974, 90-98. 

37. Over Matthias van Vendôme: Bolgar 1973, 211-213; Murphy 1974, 163-168. 
Over Godfried van Vinsauf: Murphy 1974, 168-173. Over beschri jving in 
de rhetor ische theorie van de oudheid en in de Middeleeuwen: Mennig 
Brinkmann, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung. (Halle an der 
Saale 1928), 61-68. Over beschri jvingen van landen en steden in 
middeleeuwse his tor ische bronnen handelt Hans Joachim Witzel, Der geo
grafische Exkurs in den lateinischen Geschichtsquellen des Mittelalters. 
(Frankfur t a. M. 1952). 

38. Over de geschiedenis van de epistolografie en de theorie daarvan, van 
de oudheid tot de renaissance: A. Cerio, 'Brief, Briefli teratur, Brief
sammlungen', in: Gloria Avella-Widhalm et al. (eds.), Lexikon des 
Mittelalters. Zürich - München 1980-..., vol. 2 (1983), 648-663; Kurt 
Smolak (ed.), Erasmus von Rotterdam. De Conscribendis Epistolis. An
leitung zum Briefschreiben (Auswahl). (Darmstadt 1980), IX-LXXXVI. 
Speciaal over de oudheid: Kennedy 1983, 70-73; Pauly 2, 324-327. 
Speciaal over de middeleeuwen: Curtius 1965, 85-86 en 158-163; Kennedy 
1980, 185-187; Paul Oskar Kristeller, Eight Philosophers of the Italian 
Renaissance. (Stanford 1964), 147-165; Murphy 1974, 194-268. 

39. Over de epistolografie en de theorie daarvan in de Renaissance zie men: 
F. Akkerman, 'De Neolatijnse epistolografie - Rudolf Agricola', Lampas 18 
(1985), 321-337; A. Cerio, 'De Ars Epistolica en het Opus De Conscrib
endis Epistolis van Erasmus' , Hermeneus 42 (1970-1971), 108-118; Smolak 
1980, XXXI-LXXIX. Zie nu ook Charles Fantazzi (ed.), J.L. Vives. De 
Conscribendis Epistolis. (Leiden 1989), 1-19. 

40. De t eks t van Verepaeus ' brief is ui tgegeven door M.A. Nauwelaerts, in 
'La Correspondance de Simon Verepaeus (1522-1598)', HL 23 (1974), 271-
340; het ci taat s taa t op pag. 309. Met be t rekk ing tot Macropedius is de 
informatie in Gerlo 1970, 116-117 en Smolak 1980, LXXVII ten dele v e r 
ouderd (Gerlo basee r t zich op het ar t ikel 'Macropedius' van Alphonse 
Roersch in de Biographie Nationale de Belgique, XIII 10-22, dat van 
1894-1895 is): de ee r s t e uitgave van de Epistolica is bijvoorbeeld niet 
Antwerpen 1554 maar Antwerpen 1543; Macropedius' geboortejaar is 1487 
in plaats van 1475, zo is inmiddels vas tges te ld ; Gerlo vermeldt het 
bes taan van s lechts 16 ui tgaven en h e r d r u k k e n van de Epistolica; 
Smolak denkt bovendien da t de Traiectina Schola van de titel een 
school in Antwerpen is. 

41. Voor verwijzingen naar dit werk heb ik geb ru ik t gemaakt van de vol
gende ui tgave: Epistolica Ceorgii Macropedii, Studiosis Traiectinae 
scholae Tyrunculis nuncupata, quae nihilominus quicquid ad prima Rhe-
torices elementa attinet, brevibus praeceptis plane complectitur, 
Antverpiae, loannes Withagius MDLVI (Antwerpen, J. Verwithagen 1556). 
Exemplaren h iervan bevinden zich in elk geval in Gent (univers i te i t s 
bibliotheek) en in Leiden (Bibliotheca Thysiana). Ik verwijs e rnaa r met 
Epist., gevolgd door de pagina-aanduiding. De spelling heb ik enigszins 
genormaliseerd (dit betref t l igaturen, abbrev ia tu ren , accenten, ij, u, v). 
In dit ee r s te ci taat zijn twee drukfouten ve rbe t e rd : uuguem tot unguem 
en r e c t u s tot rectj'us. 

42. Personen loof je, zegt Macropedius, volgens de chronologische indeling: 
geboorte , jeugd, adolescentie, volwassenheid, ouderdom, laatste l evens 
dagen en dood (Epist. [A 8 ] v - В l r ) . Iemand aanbevelen geschiedt 
volgens de indeling: volk, vaderland, lichamelijke kenmerken, maat
schappeli jke positie, roem, overige omstandigheden van personen {Epist. 
В l r ) . Deze li jst van ioci' personarum komt ook in Macropedius' Simplex 
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Disserendi Ratio voor (62v-63 r van de ui tgave ' s -Hertogenbosch 1549), 
waarnaar hij de lezer verwijst. 

43. De naam van Hegendorphinus wordt ook wel gespeld als Hegendorff en 
Hegendorfinus (Fantazzi 1989, 8). De hier gebruikte u i tgave is: 
Methodus de Conscribendis Epistolis, a Ceorgio Macvopedio secundum 
veram artis rationem tradita. ... Accessit Christophori Hegendorphini 
Epístolas Conscribendi Methodus. Keulen 1568, Erven A. Birckmann. Een 
exemplaar h iervan bevindt zich in Wolfenbüttel (een uitgave met veel 
zetfouten); de universi tei tsbibliotheek Tilburg bezit een he rd ruk van de 
gecorr igeerde ui tgave (Keulen 1570): Keulen 1582, Erven A. Birckmann. 
Een volledige u i tgave van Erasmus' epistolica is: Jean-Claude Margolin 
(ed.), De Conscribendis Epistolis. in: Opera Omnia Desiderii Erasmi 
Roterodami. vol. 1, 2 (Amsterdam 1971), 153-579; het hoofdstuk De 
Demonstrativi Generis Epistolis bevindt zich op pag. 513-516. 

44. Eén drukfout is ve rbe te rd (genere tot gerere, in het Exordium) en 
alpes is van een hoofdletter voorzien. De t eks t van deze brief en een 
vertal ing in het F rans zijn in 1892 gepubliceerd door Alphonse Roersch 
in het Bulletin de ¡a Société liégeoise de Bibliographie 1 (1892-1893), 
177-185: 'Une Description de la Ville De Liège au seizième siècle' . 
Roersch baseer t zich op de uitgaven Dillingen 1564 en Leiden 1564. 

45. Een lijst van in Polen gebruikte epistolica's biedt Lidia Winniczuk in 
haar art ikel 'The Latin Manuals of Epistolography in Poland in the Fif
teenth and Sixteenth Centuries ' , in: McFarlane 1986, 557-558: h ie ronder 
de werken van Erasmus, natuurl i jk, en van Hegendorphinus. Een korte 
geschiedenis van een klein werk van Erasmus over het schr i jven van 
br ieven geeft A. Jolidon: 'Histoire d 'un opuscule d'Erasme: La Brevissi
ma maxime que compendiaria conficiendarum epistolarum formula', in: 
McFarlane 1986, 229-243; in de appendix van di t ar t ikel is te zien, dat 
Brevissima ... formula ook gecombineerd met de epistolica van 
Hegendorphinus is gepubliceerd, en dat dit he t werk van Erasmus is 
dat ook in Brandolinus ' De Ratione Scribendi was opgenomen (evenals 
Hegendorphinus, t rouwens) . 
Over de leerplannen in Engeland biedt Baldwin ui tgebreide informatie, 
ook over het gebruik van Macropedius' epistolica: T.W. Baldwin, William 
Shakspere's Small Latine & Lesse Greeke. (Urbana 1944), deel 1, 363; 
413; 425; 517-522; deel 2, 258; 265-271. Een in te ressan t voorbeeld van 
bewaard gebleven huiswerk is gepubliceerd door Marie Delcourt en Jean 
Hoyoux: 'Documents inédits su r le Collège Liégeois des Jéromites (1524-
1526)', in: L'Annuaire d'Histoire liégeoise 5 (1957), 933-979; in een 
gedeelte van deze periode was Macropedius voor kor te tijd docent in 
Luik. Utrecht , de s tad waar hij ongeveer 25 j aa r docent en rec tor van 
de Hieronymusschool was, komt in zijn Epistolica eveneens voor: in een 
voorbeeldbrief bij het genus familiare s taa t tussen allerlei " p r i v é -
zaken" een beschr i jv ing van de toestand in Ut rech t in 1543, o n d e r 
verdeeld in Respublica profana, Respublica sacra, Res scholastica, Res 
bellica en Mala belli (Epist. G 5V - [G 6] r) . Ook in ande re epistolica's 
staan voorbeelden van stedenlof en s tadsbeschr i jv ing : Brandolinus 
schenkt aandacht aan de Jaus Italiae, Urbanus de Pochyech aan Jihlava, 
Albrecht von Eyb aan Bamberg, Bernard Feyge (Bernardinus Caricinus) 
aan Wroclaw: zie William Hammer, Latin and German Encomia of Cities. 
(Chicago 1937), 47-48; 9; 59. 

46. Cornelius Loos Callidius, Illustrium Germanise Scriptorum Catalogus, 
(Mainz 1581); over Macropedius: F 2 (= pag. 83); Gemert ligt over igens 
op ±30 km afs tand van 's-Hertogenbosch. De tabel van Sweert ius s taa t 
op pag. 11 van de editto auctior, Keulen 1625. 
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47. In de index van Scaligere boek komt de naam van Menandros niet voor, 
evenmin als die van Genethlios, een rhe tor uit de derde eeuw aan wie 
het tweede t rac taa t van Menandros ook wel is toegeschreven. Hardison 
geeft in een appendix t e r vergelijking een l i js t van Menandros' en 
Scaligers typen lofrede of lofdicht: O.B. Hardison j r . , The Enduring 
Monument. (Chapel Hill 1962), 195-198; in de t e k s t zelf vind ik geen 
ve rde re aanwijzingen voor Scaligers kennis van Menandros. Hammer 
schri jf t hierover: "Greek, Roman and Byzantine wr i te rs followed 
Menander and even the grea t Italian theor is t of the sixteenth cen tu ry , 
Jul ius Caesar Scaliger (1484-1558), founded his work largely on Me-
nander ' s theories ." ; hij verwijs t te r s taving hiervan in een voetnoot 
naar Scaligers hoofdstuk over stedenlof: Hammer 1937, 3. 
Over Georgios van Trebizonde en de ve r spre id ing van de Byzant i jns-
Griekse rhe to r ika -kenn i s in Italië: Kennedy 1980, 195-205; John 
Monfasani, George of Trebizond. A Biography and a Study of his 
Rhetoric and Logic. (Leiden 1976). 

48. De teks t van het gedicht is genomen uit: J.C. Scaliger, Poemata. In 
duas partes divisa. (Heidelberg 1574), Urbes [2] (pag. 583). 

49. Deze opmerking herhaal t Menandros in RhG 357, 9-10. De door Scaliger 
hier genoemde naam 'Carthmia' voor Athene of Attika is verder 
onbekend. 

50. Een priamel wordt in de oudheid niet als een zelfstandig type ve r 
gelijking genoemd: Race 1982, 17. Tussen voorbeelden van verge l i j 
kingen komt hij wel in geschriften van rhe toren voor: bijvoorbeeld 
Menandros, RhG 3, 382, 19-23. 

51. Zie over de onvermogen-topos en over vergel i jkingen: Curt ius 1965, 
168-174. 

52. Erasmus noemt in het hoofdstuk De Demonstrativi Generis Epistolis: 
sierlijke woorden, feestelijke opsmuk, annominaties, gelede zinnen, 
parallelle woordgroepen, tegenstell ingen, poëtische woorden ("Quare ut 
in pic tura , i ta in demonstratione conveniet adh ibere sermonis var ie -
tatem, verborum apparatum, exornationum festivitatem, annominationes, 
membra, comparia, contrar ia , verba poetica.": De Conscribendis Epistolis 
(Smolak 1980), 247; in de editie van Erasmus ' Opera Omnia (Amsterdam 
1971): 513-514). 

53. Over de schoolboekenstij l , zie Erwin Fens ter , Laudes Constantino-
politanae. (München 1968), 6-7. Over het ae/nu/ati'o-ideaal zie men 
Curt ius 1965; Kennedy 1980, 116-119; Leeman 1976, 135-136; C S . Lewis, 
The Discarded Image. An Introduction to Medieval and Renaissance 
Literature. (Cambridge 1964), 198-215. 

54. Zie bijvoorbeeld Fr iedländer 1969, 1-103, speciaal de opmerkingen op 
pagina 's 66, 69, 72, 83, 85, 102-103. 

N O T E N B I J H O O F D S T U K 2 

1. Gilgamesj-epos (geciteerd naar achtereenvolgens tablet, kolom, regel) , in 
de vertal ing van F.M.Th. De Liagre Böhl: Het Gilgamesj Epos, Nationaal 
Heldendicht van Babylonië. Amsterdam 19583. De gekozen fragmenten 
zijn: I 1, 9-15; I 5, 6-12; XI 303-308. Korte lof van de stad Uruk en 
epitheta ornantia lezen we verder nog in I 2, 14 en I 2, 24 (het 
ommuurde Uruk); I 4, 36-39 en I 4, 44-46; II 5, 9-11; III 4, 39-42. De 
stad S jur r ipak in XI 11-13. Een vertal ing in he t Engels: ANET 72-79, 
83-90, 92-97, 514-515 en ANE 40-75. Zie voor de dater ing ANE 40. 
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Een ander voorbeeld uit de epiek is de beschr i jv ing van Nippur in de 
Mythe van Enlil en Ninlil: al ternatieve namen, r ivier , kade, haven, bron, 
kanaal (allemaal met namen), omvang landbouwgrond. Een ver ta l ing 
hiervan is te vinden in Samuel N. Kramer, Sumerian Mythology: A Study 
of Spiritual and Literary Achievement in the Third Milennium B.C. 
(Philadelphia 1944), nr . 47. 
Een represen ta t ieve selectie uit Turmenuna of de Nippurklacht , in het 
Nederlands ver taald en voorzien van commentaar, is te v inden in 
H.L.J. Vanstiphout, 'Een Sumerische Stadsklacht uit de Oudbabylonische 
Periode: Turmenuna, of de Nippurklacht ' , in: SV 330-341. Vanstiphout is 
ook de bezorger van de editio princeps van deze s tadsklacht . De 
volledige t eks t is ongeveer 330 regels lang. In de ee rs te regel van het 
citaat is wier gesubs t i tueerd voor wiens. De ver ta l ing van de passages 
uit de klaagzang over Ur is geciteerd naar A.B. van Gooi, llelkis en 
Rome met hun voorgeschiedenis. (Utrecht 1984; vijfde geheel herz iene 
ui tgave) , 48. De gehele klaagzang is in he t Engels ver taald door 
S.N. Kramer, in ANET 455-463. 
Zie C.J. Gadd, S.N. Kramer (eds.), Ur Excavations Texts VI 2. (London 
1966), pag. 1-2: Nos. 124-134, 135-139, 141, 142, 143; 140 en 145 zijn 
twijfelgevallen. Een vertaling in het Engels van De Vervloeking van 
Agade (No. 45) s taa t in ANET 646-651; regels 1-53 hiervan vormen een 
pracht ige beschr i jv ing van de stad Agade in voorspoed. Vergelijk voor 
de zesde s tadsklacht Raphael Kutscher, Oh Angry Sea (a-ab-ba hu-luh-
ha): The History of a Sumerian Congregational Lament. (New Haven -
London 1975), 1. 
Geciteerd is de Nederlandse vertal ing in de ui tgave van de Katholieke 
Bijbelstichting: Het Oude Testament. (Boxtel 1966-1973). Een s tudie van 
deze teks t is: Antoon Schoors, / Am God Your Saviour. A Form-critical 
Study of the Main Genres in Is. XL-LV. (Leiden 1973). Over parallellen 
met Babylonische bouwinscripties, zie pag. 141; over de personificatie 
van Jeruzalem, zie pag. 171. 
Vergelijk v e r d e r uit de zevende en zesde eeuw: Nah. 3 (met 
vergel i jking Thebe - Niniveh); Jer . 49, 23-27 (orakel tegen Damascus); 
Jer. 50-51 (Babel verwoest); Jes. 23 (orakel over Tyrus en Sidon); Tob. 
13, 17-18 (het hemelse Jeruzalem); Klaagl. 1 (Jeruzalem voorgesteld als 
vrouw), 2 (de ondergang van Jeruzalem), 4 (orakel over Jeruzalem); Ez. 
16 (Jeruzalem als overspelige vrouw). Van veel la tere datum is 1 Makk. 
8, 1-16 (een lof van het Romeinse Rijk, nagevolgd door loosephos: los . 
Ant. lud. 12, 44), van vroegere datum is Ps. 48 (lof van Sion, speciaal 
in 2-4 en 13-15). 
Over de wederzijdse beïnvloeding van de cu l tu ren in het Nabije Oosten, 
zie Cyrus H. Gordon, Voor de Bijbel. Het gemeenschappelijk verleden 
van de Griekse en de Hebreeuwse beschaving. (Utrecht - Antwerpen 
1966; Nederlandse vertal ing van Before the Bible. (New York 1962)); 
H.E.L. Mellersh, Wat aan Homerus vooraf ging. Over de oude oosterse 
culturen. (Utrecht - Antwerpen 1966; Nederlandse vertal ing van From 
Ape Man to Homer. (London 1962)). Vanstiphout verwijs t naar P. 
Zumthor, W. Noomen: 'Un prê t re montheysan et le sac de Liège en 1648. 
La complainte de la cité de Liège', Annales Valaisannes 1963, 67-155. 
Zie voor de t rans l i t te ra t ie van Griekse eigennamen de opmerkingen van 
Ja spe r Griffin in de Times Literary Supplement, 28 juni 1985, pag. 714; 
een schets van Victoriaanse opvat t ingen hierover geeft Richard 
Jenkyns , The Victorians and Ancient Greece. (Oxford 1980), 160-161. 
Consequent zijn is moeilijk: ik schrijf dus toch, bijvoorbeeld, Athene, 
Delphi, Mykene, Syrakouse of Syracuse , Thebe en Plato. 
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8. Over de improvisatietechmek van de ependichter : CM. Bowia, Homer. 
(London 1979), 1-53; G.S. Kirk, Homer and the Epic. A shortened version 
of 'The Songs of Homer'. (Cambridge 1965), 1-32; Denys L. Page, History 
and the Homeric Iliad. (Berkeley - Los Angeles 1959), 222-225. 
I l lustrat ies van deze techniek in Page 1959: algemeen 277-280 [= noot 
63]; de zee 225-226 en 266-267 [= noot 18]; Hector 248-251 en 286-288 [= 
noot 90-91]; Troje en de Trojanen 251-252 en 291-294 [= noot 109-111]. 
Voor mogelijke invloed van het Nabije Oosten op Horneros en voor pa
rallellieën, zie Bowra 1979; Gordon 1966; Kirk 1965, 70-82; Mellersh 1966. 

9. Over de epitheta in de scheepscataloog: Page 1959, 123-124. Over het 
dist inctieve ka rak te r hiervan: Page 1959, 159-160 [= noot 22-23]. Via 
lexika op Horneros zijn bij een stad horende adjectieven te vinden, via 
Kienzle 1936 de vaak aan een bepaald adjectief gekoppelde s tad. 

10. Verdere lofprijzingen op s teden (de mythen zijn veelal e rbui ten g e 
laten) in Pindaros ' oden: Olympia Olymp. 8, 1-11; Opous Olymp. 9, 13-29, 
Aitna (Katane, Catina) Pyth. 1, 19-40, 75-80; Syrakouse Pyth. 2, 1-12; 
Kyrene Pyth. 4, 4-12, 251-262; Pyth. 5, 81-93; Athene Pyth. 7, 1-fl; 
Akragas Pyth. 12, 1-8; Argos ЛГелі. 10, 1-18; Thebe Isth. 1, 1-13; Isth. 7, 
1-15. Ook eilanden zijn met lof vereeid · Rhodos Olymp. 7, 54-80; Aiginn 
Olymp. 8, 20-30 en Pyth. 8, 21-32; Sicilie Nem. 1, 13-18. Ook oldei s, 
buiten de oden, pr i j s t Pindaros steden en ei landen: Thebe Pa. 1, 6-11; 
Abdera Pa. 2, 1-5, 24-31, Karthaia op Koos Pa. 4, 13-15, 21-31; Dclos Pa. 
5, 38-42; Delphi en Algina Pa. 6, 1-18 en 123-140, in de fnigmoiiteri 
(nummering van Bergk). Algina 1, Athene 75, 7b, 77, Dolos 87, 88, Su ilic 
106, Rhodos 119, Thebe 194, 195, 198, Spat tu 199. Echo's van het be
roemde frgm. 76 (ώ το\ λ,χπαραΐ xaa χοστέφανοχ xa\ άοίδιμολ , ' Ελλάδος 
ερε\σμα> χλε\ναΐ 'А й а і , δοημόνιον ττολίεθρον . Ό glanzend en met 
viooltjes b e k r a n s t en veel bezongen, beroemd Athene, Hellas' btuL, 
goddelijke s t a d ' ) : Pindaros, Nem. 4, 18-19; IsoktaLes, Antid. 160, 
Aristophanes, Ach. 639 (parodie) en Hip. 1329. Zie ovei Pinduios m h< t 
algemeen C.M. Bowra, Pindar. (Oxford 1964). 

11. Zie Kienzle 1936, 14-18; Denys L. Page in zijn Medeia-commentaai 
(Oxford 1938, 1976) ad locum en Anstoteles, Pol. 1327b. Voor een 
hei leving van deze theorie in de zestiende eeuw zie John Wands: 'The 
Theory of Climate m the Englibh Renaissant ι> and Міітіиь Altri ri 
Idem', in McFarlane 1986, 519-529. 

12. Voor v e r d e r e lof van Athene bij de t ragediedichtei s, zie Bui goss 1902, 
154-155, Butts 1942, 54-56, 96-98, 171-175. Vooi boolden van lol ші 
Athene, al dan met in de votm van een pai odie, /ijri ook in komedies 
te lezen. Aristophanes, Sph. 300-313 (ovei betaling van jui yleden van 
r e c h t b a n k e n in een demoki atie) en Ach. 636-648. Vooi een 
afscheidsgroet aan het eiland Lemnos, zie Sophokles, Phil. 1452-1462. 
Beschri jvingen die beginnen met het es i /осиь-signaal komen ook bij 
deze a u t e u r s voor: Aischylos, Pers. 447; Eunpides , El. 1258; 
Aristophanes, Orn. 1473; 1482. 

13. Carl Joachim Classen, Die Stadt im Spiegel dei Desciiptiones und 
Laudes urbium in der antiken und mittelalteilichen Liteiatiii bis zum 
Ende des zwölften Jahrhunderts. (Hildesheim - New Yoi к 1986), 4-5 en 
noten 28, 29, 48; het aantal van de "talri jke vooi beelden van stedenlof 
in de Griekse l i t t e r a t u u r " die in Hammer 1937 te vinden ?oudon zijn 
volgens Classen 1986, noot 30, valt tegen· Hammer noemt in feite alleen 
Xenophanes, Sophokles, Thoukydides, I sokratcs , Ploutaichos, Dioon, 
Anste ides , Himerios en Libamos. Zie over de v toegs te geogiafon en 
s c h r i j v e r s van s tadss t icht ingen ook Pauly 2, 977-978. 
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14. Vergelijk Herodotos, Hist. 1, 98 over de zevenvoudige r ing van muren 
van Agbatana, met elk kantelen in een ande re felle kleur: denk hierbi j 
aan de edels tenen van het hemelse Jeruzalem. 

15. Voor deze t radi t ie , zie ook hetgeen Perikles zegt aan het slot van 
Thoukydides 2, 35 en aan het begin van 2, 46. Een vertal ing in he t 
Nederlands van Perikles ' rede geeft D. Loenen in Hermeneus 46 (1974-
1975), 256-275. 

16. Verdere p laa ts -descnpt iones in Thoukydides ' werk: 2, 102 (Oimadai); 3, 
92 (st ichting Herakleia); 4, 53 (Kythera); 4, 102 (Amphipohs). In de vol
gende eeuw beschri j f t Xenophoon Attika in zijn Poi. 1, 2. 

17. Voor een overzicht van de problemen die " this s t r ange product ion" met 
zich mee brengt , zie Guthrie 1975 (vol. 4), 312-323. 

18. Zie van Plato ve rde r de beschri jving van Atlantis in Krit. 114c-12]e. 
19. Voot de lijn Ans te ides - Btuni, zie Hans Bat on, The Cusís of the Eni ly 

Italian Renaissance. Civic Humanism and Republican Liberty m an Age 
of Classicism and Tyranny. (Princeton 1955), 163-168. Verdete 
voorbeelden van lofpiijzingen van Athene dooi IsoUiaLcs: Antid. 29 i-29(> 
(Athene als leerschool); 299-300, Panath. 35-62 (met een vergel i jking 
Athene-Spar te in 41-61); Areop. 73-75; P e n En: 94. 

20 Over Hegesias, zie Norden 1909 1, 136-139, Pauly 2, 969; Ниььеіі 1981, 
173-176. 

21. Het fragment over Athene is, met een vertal ing in het Duits, a f g e d i u k t 
in Herwig Gorgemanns (ed.), Die griechische Literatur m Text und 
Darstellung, deel 4: Bernd Effe (ed.), Hellenismus. ( S t u t t g a r t 1985), 294-
296, Mumford 1966, 191 geeft van een passage een vertal ing in he t 
Engels. 

22. Over Polemoon van Ilion: Wilhelm Schmid, Wilhelm von Christs Geschichte 
der griechischen Literatur. Zweiter Teil: Die nachklassische Periode der 
griechischen Literatur. (München 1913s), 1, 154; Pauly 4, 972; Rudolf 
Pfeiffer, History of Classical Scholarship. From the Beginnings to the 
End of the Hellenistic Age. (Oxford 1968), 247-249; George Sarton, A 
History of Science. Hellenistic Science and Culture m the Last Three 
Centuries B.C. (New York 1970), 414 en 441. Algemeen over geografen: 
Sarton 1970, 413-424. Over plaatseli jke geschiedenis: Bowie 1974, 184-
188. Over Straboon: Edward Charles Leonard van der Vliet, Sfcrabo over 
Landen, Volken en Steden, bezien tegen de historische en sociale 
achtergronden van zijn leven en werken. (Assen - Amsterdam 1977). 

23. Over Dioon, zie Classen 1986, 18 en noten 105-110; Fned lande r 1969, 87 
en 96-97; Talamanca 1971, 539-541 [= deel van voetnoot 111]. 

24. Over Aihos Anste ides : Classen 1986, 18-21 en noten 111-127 (een 
drukfout in de nummering van Ans te ides ' orat ies in noot 127); 
Fned lander 1969, 97-98; Norden 1909 1, 420-421; Talamanca 1971, 542-548 
[= deel van voetnoot 111]; J.M. Bremer, 'Griekse intellectuelen in hun 
relatie tot Rome', Lampas 15 (1982), 283-297, speciaal 287-297 (op pag. 
289 vergee t Bremer echter de door Menandros genoemde v ierde 
hoofd topos, 'daden ' , te vermelden); F.J. Meijer, 'Vrijheid in o n d e r 
worpenheid: De Grieken in het Imperium Romanum', Lampas 18 (1985), 
53-65, speciaal 56-57 en 61. Over de bewondering voor Athene: Bowie 
1974, 195-197. 

25. Een, met complete, lijst van epideiktische r edenaa r s met hun onderwerp 
s taa t in Burgess 1902, 249-254; zie ook Classen 1986, 18-24 en noten 
105-164. Over Prohairesios: Kennedy 1983, 138-139; over Himenos: 
Kennedy 1983, 141-149, over Libamos: Kennedy 1983, 150-163, speciaal 
154-157; Fned lande r 1969, 98-99; Talamanca 1971, 548-551 [= voetnoot 
112]; voor een vertal ing in het Engels van enkele passages van Liba-
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m o s ' Or. 11, zie Mumford 1966, 247-248; over Synesios: Kennedy 1983, 
22 en 35-45; over deze sofisten in het algemeen: Bowie 1974, 168-174. 

26. Zie voor de lof van Konstantinopel door Themistios, Himenos, Libamos, 
Gregorios van Nazianze, Prokopios, en Paulos Silentiaiios: Fenster 1968, 
28-37, 37-42, 42-55, 57-82, 83-87, 87-96. In Prokopios ' panegyncus voor 
keizer Anastasius komen enkoomia voor op Epidamnos, de geboorteplaats 
van Anastasius, en Korinthe, de moederstad van Epidamnos, (Kennedy 
1983, 174: "The speech.. . closely accords with the rules of Menander.") . 

27. Polybios: Sicilie (1, 42), Eryx (1, 55), Noord-Itahe (2, 14-17), Campanie 
en Capua (3, 91), Byzantion (4, 38-46), Akragas (9, 29). Diodooros: 
Alexandrie (17, 52, 2), Rome (12, 414; navolging van 1 Makk. 8, 12-44). 
loosephos: Jeruzalem (Bel. lud. 5, 4), Rome (Ant. lud. 12, 44; ook een 
Makkabeeen-navolging); voor andere s teden, zie Classen 1986, 31-32 en 
noten 226-227. Herodianos: Byzantion (3, 1) en Aquileia (8, 2, 3-6). 
Aihanos: Italie (Var. Hist. 9, 16); zie voor a n d e r e Giiekstalige 
lofprijzingen van Italie en plaatsen in Italie nu ook Bernhard Kytzler, 
Laudes Itahae. Lob Italiens. Griechische und lateinische Texte. 
( S t u t t g a r t 1988). 

28. Van Loukianos bes taa t v e r d e r een lof van Athene en Hellas ( tegenover 
Rome gesteld) in Nigr. 12, 51 - 17, 56, en een beschri jv ing van een 
villa, P e n Oikou (zie hiervoor Friedlander 1969, 86-88). Op zijn naam is 
ook een Patndos Enkoomion overgeleverd, een algemene uitwerking van 
de stelling 'Oost, west, thu i s best ' . 

29. Zie voor biografie in de oudheid en hagiografie, Payr 1962, 335-343, en 
G.J.M. Bartehnk, 'De oudchristel i jke biografie en haar lezers ' , Lampas 17 
(1984), 381-400. Enkele voorbeelden ook in Classen 1986, noot 139. 

30. In de brieven van l u h a n u s bevindt zich v e r d e r een gedetail leerde 
lovende beschri jv ing (τα χαθ'εχαστα) van een landgoed van hemzelf in 
Bithyme (Ep. 25, 426d - 428b); een descnptio van Besançon (Ер. 8, 
414cd; vergelijk Caesar, Gall. 1, 38); tens lotte een korte lof van 
Damaskos, 'het oog van het Oosten', in een apokryfe brief met lof van 
de vijg (Ep. 80,· 392cd: een begeleidingsbrief bij een cadeautje van 
honderd vijgen). 

31. Zie voor het probleem van de dater ing v e i d e r de inleiding in Loeb-edi-
tie, door A.W. Mair; J. Mehler, 'Lykophroon's Alexandia', Hoi menens 33 
(1961-1962), 97-104. De betreffende passage s taa t ook in RA 27-30. Uomo 
als tweede Troje is in de Latijnse l i t teratuui nutuuil i jk cliche·, Uoinc 
wordt later ook nog het tweede Babyloon uit de Apokiüy рь. De 
u i t d r u k k i n g "Ιλχος άλλη, 'tweede Tioje', іь in het Gnekb ook een keei 
gebezigd voor een grote ramp: AP 9, 289. 

32. Over Apollomos. Pfeiffer 1968, 144, Trypurus 1981, 289-292. О <ч 
Rhianos: Pfeiffer 1968, 148-149, Pauly 4, 1415-1416. Fen onbekende 
grammaticus heeft rond 100 v.Chr. een dichtei l i jk enkoomion op een 
stad gemaakt en laten voordragen: Kroll 1940, 1131, Payi 1962, 334; 
Talamanca 1971, 537-538 [deel van voetnoot 111]; zij verwij/en naai de 
inscript ie in W. Dit tenberger (ed.), Sylloge Insctiptionum Gtaecnrum. 
(Leipzig 1915-1924), nr . 721 (het Dioskoundes-citaat) . 

33. De totale collectie, Palatina plus Planudea, wordt ook wel Anthologia 
Graeca genoemd. Zie voor de geschiedenis van de Anthologia Palatina: 
Hutton 1935, 1-39; Pauly 1, 375-377. Haitigan geeft in PC tekst, vei ta
ling en commentaar van veel epigrammen met stedenlof uit de antholo
gie, namelijk die op Griekse steden. Ovei de bloemlezeis Agalhuib, 
Kephalas en Planoudes, zie Wilson 1983, 56-57; 138; 17-18 en 230-241. 

34. Vandaar het verschi l met de collectie van Hartigan. Met betrekking tot 
S p a r t a in AP 7 is dit bijvoorbeeld heel duidelijk, tei wijl hiei alleen 7, 
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723 als s tededicht beschouwd wordt, ziet Hartigan ook lof van Spa r t a in 
de volgende epigiaminen van boek 7: 229, 230, 243, 244, 249, 301, 430-
434, 436, 437, 52b, 531, 720, 721. In totaal b e s p t e e k t ZIJ ±90 
s tededichten. Van sommige gedichten blijft onduidelijk waarom zij ze 
niet heeft opgenomen, zoals van AP 7, 705 (ovei Amphipolis); 9, 213 
(Kolophoon), 9, 413 (ovei het teipentijnboomeilarid); 9, 647 (over Kon-
btanlinopel en Home); 12, 58 (ovei Tioi¿eii). Ik beschouw de volgende 
gedu hlen uls s lededichl . uit AP 7: 1, 2, 4, 297, 299, 379, 705, 709, 714, 
718, 723, 748. Uit AP 9. 28, 58, 62, 100, 101, 102, 103, 104, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 178, 213, 216, 219, 236, 250, 253, 284, 291, 297, 387, 408, 
413, 421, 423, 424, -125, 426, 427, 501, 550, 553, 555, 645, 646, 647, 672, 
678, 686, 698, 790. Uit AP 12: 58. Uit AP 14: 73 (een laakdicht , met lof 
in het piiamel), 115. Uil AP 15: 2, 4, 11. Uit AP 16: 1, 42. Buiten de 
anthologie heb ik gevonden. EG 957-960, EG 5297-5304; o v e n g e n s zou 
het ee ibte epigiain luei van in de Anihologia Plana dea s laan (3, 56, 
volgens de Loeh-udilie vun Diogenes Laeil ios), maar in de AP is het 
onvindbaar . Een papyi usfiagmenl (Pap. Gronmgen inv. 66) met een 
lofdicht op Alexandue (of een parodie daaiop) is kor t besproken door 
С Joachim Classen, 'Das Encomium Alexandiiae und die Tiadit ion der 
Dest ι iptiones und Laudes Uibiuni', ZeiLschnft fur Papyrologie und 
Epigtaphik 45 (1982), 85-87. Enkele vooi beeiden van epigiammen die 
veel inet s iededichten gemeen hebben, zijn de volgende lofdichten op 
een pai к of locus апюеішь: AP 9, 667-669, 9, 680. 

35. Voor een citaal met heL ubi sunt '-motief uit de Egyptische l i t t e i a t u u r , 
zie Fiankfort 1968, 114-115. Zie ovet dit molief: J . Huizinga, ¡leifsttij 
der Middeleeuwen. Studie ovei levens,- en gedachtenvoimen dei veer
tiende en vijftiende eeuw ui Fianknjk en de Nedeilanden. (Haarlem 
19476), 192-195; N. van dei Blom, 'Hel t/bi-simt-motief bij Erasmus en 
Leopold's Laatste Wil van Alexandei' , Hei menens 39 (1967-1968), 23-29; 
W. Dekkei, 'Ubi Sunt...'?·',·:>,, lleiiiieneus 39 (1967-1968), 60-62. t eks t en 
vci laling in hel Latijn van l'i lenden van Vtoeger ( t eks l van Lennard 
Nijgh). Enkele a n d e i e vindplaatsen van dit motief zijn Mai cus Auiel ius, 
Eis Heaut. 10, 31; Gtegoiius de Gioie, In E¿ech. Il, hom. 6; Michael 
Akoominatos (twaalfde eeuw) in een gedicht over Athene (PGV 445-446). 

36. Polyst iatos: AP 7, 297; EG 3950-3955, PC 9. De beginregels van het 
epigram, τον μέγαν 'AxpoxöpivOov "Αχαχχχοόν, 'Ελλάδος αστρον, xat 
&\ηλ(|ν ΊσΟμοΟ σύνδρομον ή\όνα Λεύχχος έστυφέλχξε ('De grote Achaiische 
Akiokoi iiilh, Hellas' s t e i , en de dubbele, pai alleile I s thmoskust : Lucius 
b i a c h t hem len val '). 

37. Twee Latijnse vei Lahngen, van Hemicus S l e p h a n u s en Franci scus Belh-
c a n u s , zijn Ie v inden in RA 587. Zie over deze vei tal ingen en die van 
Buchanan:Bei nhai d Kytzléi, 'Buchanan 's Poeti у on Rome', in: McFarlane 
1986, 61-67. 

38. HeL citaal van Rheinvis beilh is naar de t e k s l in E. van Vriesland (ed.), 
De Spiegel van de Nedei lariJse Poëzie Van de Middeleeuwen tot en met 
de 'lachtigeis. (AnibLeidaiu 1986*), 431-432, de t eks t van Waar moet dat 
heen s laal in. Vie van de Reijt (ed.), Toen wij van Rotterdam 
veitiokken. Nedei landre liedeien uit de 20ste eeuw. (Amsteidam 1987), 
241-242 ( lekst : J acques Plafond (Wim T. Sch ippe is ) en Gied J a s p e r s ) . 
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1. Zie over het "gezonde" klimaat Léon Homo, Rome impériale et 
l'urbanisme dans l'antiquité. (Paris 1971), 48-50; 579-580; 586. 

2. Meer s tadsbeschr i jv ingen en stedenlof van Cicero: Verr. 2, 1, 24, 63 
(Lampsacus: es t /ocus-signaal); 4, 33, 72 (Segesta); 4, 48-49, 106-110 
(Henna); Leg. agr. 2, 40 (Mytilene); Pro Flacc. 61-62 (Hellas); Epist. ad 
Q. fr. 1, 1, 6; 1, 1, 27-29 (Hellas); Brut. 7, 26-29; 13, 49-51 (Hellas en 
Athene, onts taan van de rhetor ika) . 

3. François Paschoud, Roma Aeterna. Études sur le patriotisme Romain 
dans l'Occident Latin à l'époque des grandes invasions. (Neuchâtel 
1967). Bibliografische detai ls van het onderzoek van de ere t i te ls van 
Rome v indt men bijvoorbeeld in RA 649-656. Een verzameling Griekse en 
Latijnse teks ten met lofprijzingen van Italië en plaatsen in Italië biedt 
nu Bernhard Kytzler (ed.) , Laudes Italiae. Lob Italiens. Griechische und 
lateinische Texte. ( S t u t t g a r t 1988). 

4. Voor de Annales van Ennius is gebruik gemaakt van de Loeb-oditic: 
Remains of Old Latin, vol. 1 (van E.H. Warmington). Enkele andere 
plaatsen met Rome als caput: Livius 21, 30, 10 (uit de mond van 
Hannibal); Ovidius, Am. 1, 15, 26; Gratt ius, Суп. 324; Ausonius, Mos. 409. 
Vergelijk Gernentz 1918, 124-125. Voor caput mundi van de vierde tot 
de t iende eeuw, zie Percy Ernst Schramm, Kaiser Rom und Renovatio. 
Studien zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende 
des karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit. (Darmstadt 1962), 
31-32; 37. Wat de toneel l i t te ra tuur betreft , Varrò geeft in zijn LL 7, 11 
enkele citaten uit Accius' Philoctetes Lemnius die Lemnus beschr i jven; 
in LL 7, 18 c i teer t hij een regel van Pacuvius over Kalydoon in Aitoliö. 

5. Een ande r voorbeeld van ontlening aan Catullus door Marullus: De 
Morte lani Fratris (ANLP 226-228), te vergel i jken met Catull. 101. 

6. Commentator Fordyce kan ons hier niet helpen: Catull. 67 hoort bli jk
baar bij diens "few poems which do not lend themselves to comment in 
English": C.J. Fordyce, Catullus. A Commentary. (Oxford 1973, 1981), 
preface, pag. [v] . 

7. In Catull. 44 sp reek t de dichter zijn landgoed toe; in Catull. 4 ver te l t 
hij wat zijn zeilboot allemaal te zeggen heeft, met een opsomming van 
ooit bere isde zeeën en havens . Reizen zijn vaker aanleiding voor korte 
lof of beschr i jv ing: Catull. 31; 46. In Catull. 11 s taat een geografisch 
priamel (Nijl, Rijn, Indie, Arabie, Britannië): reizen als beeld van 
gevaarl i jke ondernemingen. 

8. Een ver ta l ing in he t Nederlands van Vergilius, Ecl. 1 geeft H.W.A. van 
Rooijen-Dijkman in Hermeneus 59 (1987), 242-243. 

9. Voorbeelden van he t gebru ik van het es t iocus-signaal in de Aeneis: 1, 
159; 1, 530; 2, 21; 2, 713; 3, 163; 5, 124; 7, 563; 8, 597; 11, 522. Een 
var ian t van dit signaal, in een iets andere woordvolgorde, is te vinden 
in Aen. 1, 12 (Urbs fuit); 1, 441 {Lucus fuit); 3, 104 {Creta iacet); 8, 
193 (Spelunca fuit). Soortgelijke signalen aan het begin van een 
beschr i jv ing zijn 7, 59, een beschri jving van een laurierboom, begin
nend met Laurus e ra t ; 7, 170, een beschr i jv ing van het dak van een 
paleis (tectum fuit); 7, 607, een beschri jving van de deuren van de 
tempel van l anus ( sun t geminae Belli portae), en 9, 530, een toren 
(Turn ' s erat ) . In 7, 601 beschri jf t Vergilius een gewoonte: ingeleid mot 
Mos erat. 
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10. Vergilius beschri j f t de Tiber in Aen. 7, 29-36; in 8, 77 wordt de rivier 
betiteld als ' hoorndragende stroom, hee r se r van de wes terse wateren ' : 
corniger Hesperidum fluvius regnator aquarum. Een descriptio van 
Kreta is Aen. 3, 104-113. Korte stedenlof, zoals die in een epos te 
verwachten valt , is te lezen in de catalogus van de in oorlog zijnde 
part i jen (Aen. 7, 647-817, voorafgegaan door het aanroepen van de 
Muzen: 7, 641-646) en de catalogus van de schepen van Aeneas' E t r u s -
kische bondgenoten (i4en. 10, 163-212, eveneens met het aanroepen van 
de Muzen); daarin s taan ook allerlei details over de s tad jes waaruit de 
helden afkomstig zijn en aitiologieën van bi jzonderheden van oude 
Romeinse families. Zoete her inner ingen aan Napels (Parthenope) haalt de 
dichter op in Georg. 4, 563-564; Tarente looft hij in Georg. 2, 195-202 
en in Georg. 4, 125-146. In he t pseudo-Vergil iaanse Ciris s taat in de 
passage over de zeereis een s tedencatalogus met epitheta ornantia: 
Ciris 463-477. 

11. Aldus Nisbet en Hubbard in hun commentaar bij deze ode, pag. 94 
(Oxford 1970). Zie ook Eduard Fraenkel, Horace. (Oxford 1957), 231; Race 
1982, 126-127. De ti tel van het geci teerde lied is Jimmy's Texas Blues, 
geschreven door Jimmy Rodgers (de ver tolking door Doc Watson is te 
horen op Doc Watson on Stage, Vanguard VSD 9-10). 

12. Zie Fraenkel 1957, 267-273. Verdere Romelof van Horatius: C. 4, 3, 13-15: 
lof van zichzelf en Rome, princeps urbium (Fraenkel 1957, 407-410); 4, 
4, 50-76: lof uit de mond van perfidus Hannibal (Fraenkel 1957, 431-
432); 4, 15, 13-16: Augustus en het rijk van oost tot west (Fraenkel 
1957, 449-453); C. Saec: passim (Fraenkel 1957, 364-382); Ep. 16: een 
visioen van de ondergang van Rome, en het eiland der gelukzaligen 
(Fraenkel 1957, 42-55). 

13. Zie voor de titel u r b s aeterna: Gernentz 1918, 40-46. In proza komt hij 
bijvoorbeeld bij Livius voor: 4, 4, 4; 5, 7, 10. 

14. Het motief van he t wereldrijk: Fraenkel 1957, 451; Gernentz 1918, 118-
122. 

15. Dit motief 'Waar eens , daar nu' pas t Proper t ius ook op Rome toe in 4, 4, 
1-14. Zie Gernentz 1918, 33-40 voor meer verwijzingen naar dit motief 
in verband met Rome in gedichten van Tibullus, P roper t ius , Ovidius en 
Martialis. 

16. Een langer wereldwonderenpriamel is Prop. 3, 2, 19-26 (zijn poëzie zal 
langer s tandhouden dan de genoemde wereldwonderen); zie Race 1982, 
139-140. In Prop. 3, 21, 10 bezet het woord amor dezelfde positie in he t 
ve r s als hier, eveneens in verband met het weg zijn uit Rome: als hij 
uit Rome weggaat naar Athene, zal Cynthia uit zijn ogen zijn en amor 
uit zijn har t : animo tam procul ibit amor. Verdere Romelof van 
Proper t ius : 3, 9, 49-56, over de geschiedenis van Rome als mogelijk 
onderwerp van zijn poëzie; 3, 11, 57, de ere t i te ls Septem urbs alta 
iugis, toto quae praesidet orbi (en toch bang van een vrouw); 4, 2, 6-8 
en 49-56, over he t Forum en de Tiber, met een in te ressan te dubbe l 
zinnigheid door het woord remorum (roeiriem en Remus), een apostrophe 
tot Rome en de karakter is t iek turba togata. Tot slot zijn t ro tse opmer
king: velen zullen nog Romelof schri jven {multi, Roma, tuas laudes an-
nalibus addent), maar dit werk van mij is iets totaal nieuws (opus Лос 
de monte Sororum detulit intacta pagina nostra via: Prop. 3, 1, 15-18). 

17. Enkele voorbeelden van plaatsen uit Ovidius' werk met de tegenstel l ing 
v r o e g e r - n u : Лі-s 3, 113-128; Fast. 1, 191-226; 1, 243-252; 2, 280; 2, 391-
392; 3, 179-182; 5, 93-94; 5, 639-642; 6, 261-264; zie v e r d e r Gernentz 
1918, 33-38. Een voorbeeld van een rondleiding: Trist. 3, 1, 25-72 (zijn 
boek wordt rondgeleid; het s p r e e k t zelf). Voorspelling: Metam. 15, 431-
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449. Rome-Troje: Metam. 15, 431; 15, 450-452; Fast. 1, 523-528. 
Wereldformaat: Ars 1, 55-59; 1, 173-174; Fast . 1, 85-86; 2, 137-138; 4, 
857-862; zie ve rde r Gernentz 1918, 103-104. 

18. Volgens Varrò en Is idorus komt het woord urbs ofwel van ovbis ofwel 
van urbum of urvum (ploegschaar): Varrò, LL 5, 32, 143: "Quare et 
oppida quae p r ius e r an t circumdata a ra t ro , ab orbe et urvo urbes ." ; 
I s idorus , Etym. 15, 2, 1-5 (bij de definities van civitas, urbs en 
oppidum): "Urbs vocata ab orbe ... vel ab u rbo par te a ra t r i . " Voor
beelden van de combinatie urbs-orbis in ve rband met Rome: Cicero, Cat. 
1, 4, 9; Cat. 4, 6, 11; Fam. 4, 1, 2; Ovidius, Ars 1, 174 (vergelijk 1, 56); 
Seneca, Epigr. 36, 10; Rutilius Namatianus 1, 66; Hieronymus, Epist. 127, 
12, 1; Ad lov. 2, 38; Epitaph. Paulae 3, 3; Orosius, 1, 1, 14; zie ve rder 
Gernentz 1918, 136-137, met voetnoot. Voorbeelden van de combinatie 
urbs-orbis buiten verband met Rome zijn Lucanus, 2, 643; 7, 400-402 en 
Paul inus, Epist. 10, 206. 

19. Ovidius ' heimwee naar Rome: Pont. 1, 8, 33-38 (vergelijk Sulpicia's 
heimwee, in haar gedicht dat te vinden is in he t corpus van Tibullus, 
Tib. 3, 14: dulcius urbe quid est?); beschr i jv ing van Tomi: Pont. 3, 1, 
1-30; een invectief tegen Tomi: Trist. 3, 10; Font. 1, 3, 49-60. Andere 
voorbeelden van stedenlof van Ovidius: bij Kreta "met zijn honderd 
s t e d e n ' verwijs t hij terloops naar de reputa t ie van de Kretenzers als 
l eugenaars (Epimenides): Ars 1, 297-298. De vl iegreis van Daedalus en 
I ca rus biedt gelegenheid epitheta ornantia t e gebruiken bij de namen 
van eilanden. Een descriptio van Tempe s t aa t in Metam. 1, 568-582, van 
Gargaphia in Metam. 3, 155, beide met e s t /ocus-signaal . In Metam. 15, 
426-430, waar het gaat over de stelling da t alles ve rande r t en niets 
bli jvend is, komen de bloei en de val van Troje en van de beroemde 
Griekse s teden Spar ta , Mycene, Athene en Thebe t e r sp rake : 'Wat zijn 
die s teden nu, behalve namen?' {quid sunt, nisi nomina, Thebae?); deze 
passage wordt over igens als een interpolatie beschouwd (RA 585). Over 
Troje v e r d e r de brief van Paris aan Helena (Яег. 16, 175-1780. 

20. Zie Ramsay MacMullen, Roman Social Relations 50 B.C. to A.D. 284. (New 
Haven - London 1976), 60, waar ook nog een inscr ipt ie uit Mustis in 
Noord-Afrika in verta l ing geciteerd wordt met een lofprijzing vnn 
Mustis. Een a n d e r voorbeeld, uit Pompeii, van een graffito met lof van 
Rome: RA 114. 

21. Thebe heet Ogygisch vanwege een mythologische koning Ogygos: Kicnzlc 
1936, 66-67; Aischylos, Kept. 321; Statius, Theb. 2, 208. Zie over Aetna 
ook P.H. Schr i jvers , 'De mens als toeschouwer. Een cul tuurhis tor i sche 
v e r k e n n i n g in de Latijnse l i teratuur ' , Lampas 13 (1980), 272. Tussen de 
regels 574 en 575 van het geciteerde fragment zit een lacune. 

22. Andere gedicht jes hierover : Epig. 29, 30, 33, 34, 35, 36 (PLM 4, 69-71). 
Verdere stedenlof van Seneca of op zijn naam overgeleverd: Epig. 19 
(PLM 4, 62), een apostrophe tot Cordoba; Epig. 71 (PLM 4, 84), over 
Athos; Phaedr. 85-88, over Kreta; Tixi. 1-27, een s tadsklacht over Troje; 
Tro. 814-860, een catalogus van Griekse s teden; Epist. 91, over de 
b r a n d van Lyon in het kader van beschouwingen over de vergankel i jk
heid van alles; Dial. 11, 1, 1-4, het t roost p u t t e n uit de vergankel i jk
heid van wereldwonderen en van grote s t e d e n als Carthago, Numantia 
en Corinthe (waar Rome bepaald niet onschuldig aan is geweest; deze 
zelfde dr ie s teden komen ook voor in de Auctor ad Herennium 4, 53, 66: 
in het voorbeeld van het sprekende Rome). Positieve p u n t e n van een 
s t reek somt Seneca op in Dial. 12, 9, 1. 

23. Α. Ernout in zijn Budé-edit ie (1923, 1974) zegt over onder andere dit 
epigram, op pag. 201: "cum Petronio nil commune habere verisimillimum 
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est ." Petronius lever t in zijn Satyricon een parodie op Lucanus ' epos, 
die begint met: 'De hele wereld al had de Romein als overwinnaar: waar 
zee is, waar landen zijn, overal waar de morgen- en avonds te r v e r 
schi jnt ' (Orbem iam to tu m victor Romanus habebat, qua mare, qua 
terrae, qua sidus curnt utrumque: Pet ronius , Satyr. 119, 1-2; RA 118-
124). Acht eeuwen la ter c i teer t Heine van Auxerre deze regels in zijn 
Vita S. Germani (RA 324; 617). Over de luxe in Rome en de 
'bovennatuur l i jke ' p res ta t ies van de Romeinen handelt een andere p a s 
sage in dit gedicht: Satyr. 120, 84-93. 

24. Lucanus ' epos bevat , behalve Romelof, ook een beschr i jv ing van Blindi
si met haven (2, 610-624: Urbs est), en van I lerda in Spanje (4, 11-16). 

25. Epitheta ornantia bij Thebe: Theb. 1, 680; 2, 208; 3, 39; 4, 610. Slatiub 
heeft ve rde r twee gedichten met lof van een landgoed: Süv. 1, 3 (Villa 
Tiburt ina); 2, 2 (Villa Surrent ina) , zie hierover Fned lander 1969, 66-69. 
Beknopte lof van allerlei s teden (in een re i svers lag) : SÍÍV. 3, 2, 136-141. 
Een beschri jving van een feest in Rome in Silv. 1, 6, 93-102. Lof van 
Rome is ook verspre id ovei Si/v. 4, 1. 

26. Het lied Grand Coolie Dam is te beluis teren op 7'he Greatest Hits of 
Lonnie Donegan (Ronco RTL 2017). Verdere Romelof van Martiahs: 4, 64 
(Rome, gezien vanaf een villa op de lamculus) ; 5, 7 (volk van Mars én 
van Venus; het nieuwe Rome, vergeleken met een feniks); 7, 61 (de 
s t r a t en van Rome zijn weer s t ra ten in plaats van paadjes , Rome is weer 
Rome in plaats van één grote winkel). In 10, 2 sp reek t Rome tot Mai l ia-
lis; in 10, 51 beschri j f t de dichter de lente in de stad; in 12, 157 gaat 
het over de schaduwzijden van Rome. Altinum en Aquileia worden g e 
prezen in 4, 25 en 14, 155. Toulouse k r i jg t in 9, 99 een epitheton 
ornans. Ook de lof van het landgoed is door Martiahs enkele keren be 
oefend: een villa van Apollinaris bij Formia (10, 30; met stedenpriamel) 
en een van Faus t inus bij Anxur (10, 51). Beiden hebben het helaas te 
druk in Rome om langere tijd van hun villa te kunnen gemeten . 

27. De Taag had over igens concurrent ie van de Paktolos in Klein-Azie. 
Enkele voorbeelden: Catullus 29, 19; Vergihus, Catal. 11, 52; Ovidius, 
Am. 1, 15, 34; Sta t ius , Siiv. 1, 2, 127; 1, 3, 108; Lucanus 7, 775; Seneca, 
Thy. 353-355; Яегс. Fur. 1325; Martiahs 1, 49; 4, 55 (geen goud); 12, 2; 
12, 18 (wel goud, geen r ivier); l u v e n a h s 3, 55; 14, 298; P r u d e n t i u s , С 
Symm. 2, 605; Claudianus, Stil. 230; Rutilius Namatianus 1, 356, Boethius, 
Cons. 3, 10, 7; Plinius, Nat. 4, 115; Paneg. Lat. 8, 14 (hier worden beide 
r iv ieren genoemd). Latere voorbeelden: J a n u s Secundus, Epist. 1, 12, 6; 
Regmae Pecuniae Regia 6 (beide in Opera. (Utrecht 1541)); Hugo 
Grotius, Ode in fihum Caspans Euseniu 10 (De Dichtwerken van Hugo 
Grotius I 2A 2, 97); Silvae 2, 1 (Patria); 2, 2 (Historia Borni); Epigr. 2, 
Instrumentum Domesticum 3 (Gladius Toletanus) (alle in Poemata Omnia. 
Editio quarta. (Leiden 1645)); Georgius Buchanan, Silvae 1, 13-14 (in 
Poemata quae exstant. Editio Postrema (Leiden 1638)); Caspar Bailacus, 
Manes Aunaci (in Poematum Editio Nova. (Leiden 1631)). 

28. Zie over het gedicht Phoenix: Robin Lane Fox, Pagans and Christians. 
(Harmondsworth 1988), 639-641. Ammianus Marcellinus heeft twee grote 
excursen over Rome: 14, 6 en 28, 4. Voorbeelden van s t a d s b e s c h r i j v i n -
gen van a n d e r e historici: Caesar, Gall. 1, 38, over Besancon; Tacitus, 
Ann. 12, 63 over Byzantium (12, 61 en 12, 62 zíjn in dit ve rband ook 
in teressant : een voorstel van keizer Claudius in de senaat om aan het 
eiland Cos belastingvrijdom te ver lenen, met he t mythologische ver leden 
van Cos als argument , en een rede van een Byzantijnse delegatie ter 
verkr i jg ing van verl icht ing van de be las t ingdruk , met een hele reeks 
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ve rd iens ten van Byzantium jegens Rome als a rgument ) . Sallustius, lug. 
17-19 is een beschr i jv ing van Afrika. 

29. Opmerking geci teerd in de hier s teeds gebru ik te Ausoniuseditie van 
R. Peiper (Leipzig 1868, Darmstadt 1976), xxxviii: "nos decern et octo a b 
soluta Urbium Epigrammata edidimus." Nog merkwaardiger is Peipers 
opmerking op pag. Ixxxvi: de editie van Thadeus Ugoletus (Parma 1499) 
bevat te dankzij T n s t a n u s Chalcus als eers te "Catalogum Urbium totum": 
volgens Peipers editie zijn e r veert ien gedichten op twintig s teden. 

30. Enige algemene l i t t e ra tuur over s teden en hun groot te in de keizertijd: 
Duncan-Jones 1982, 259-277 (speciaal 260-261 voetnoot 4: de weinige 
expliciete gegevens ui t de oudheid zelf over aantallen inwoners van 
s teden; 275: de g ro te re s teden in Italie, afgezien van Rome, zijn Milaan, 
Padua, Aquileia, Verona en Capua; beide malen wordt te r ads t ruc t ie 
naar Ausomus' Urbes verwezen); Grimal 1983, 1-91; Jones 1940, 90; 261; 
268 (grote s teden in Azië zijn Cyzicus, Pergamum, Ephese, Apamea, 
Tralies, Tarsus) ; A.H.M. Jones , The Later Roman Empire 284-602. A 
Social, Economic, and Administrative Survey . (Oxford 1964), 712-722 
(deel van hoofdstuk 19: 'The Cities'); 1040-1045 (over de ontvolking van 
s teden) ; Kolb 1984, 141-160 (speciaal 176-178: grootte van s teden in 
Klein-Azie; 190-192: de grootste s teden in het Котешье iijk, met hel 
voorbehoud "Wahrend wir über die Sozia ls t ruktur der Städte durch In 
schrif ten und l i te rar ische Quellen relativ gu t un te r r i ch te t s ind, stell t 
sich die Bestimmung der Einwohnerzahl ähnlich problematisch dai wie 
bei der griechischen Stadt ." ; 204-222: de s teden in Noord-Afrika; 222-
238. de s teden in Gallie); Adolf Lippold, Theodosius der Große und seine 
Zeit. (München 1980), 80-107 (korte schetsen van de zes grootste s teden 
rond 400 AD; Millar 1977, 40-57 (de keizerlijke res ident ies) ; Wilson 1983, 
28-60 (de scholen in de vijfde eeuw in de Griekse provincies); 
G. Michael Woloch, Roman Cities. Les Villes Romaines by Piene Gì ¡mal. 
Translated and edited by G. Michael Woloch. Together with a Descriptive 
Catalogue of Roman Cities. (Madison 1983), 111-301 (deze catalogus is 
alfabetisch geordend, dus verwijzing naar pagina 's blijft achtet woge), 
334-335 (oppervlakte van stedelijke bebouwing binnen de muien, onder 
andere op de lengte van de s tadsmuur gebasee id ) , 335 (grootte van de 
bevolking). 

Over de s teden uit Ausomus ' cyclus· 
Rome: Homo 1971; John E. Stambaugh, The Ancient Попит City. 
(Baltimore - London 1988); Woloch 1983; Constantinopel: Joños 1964, 687-
689; Lippold 1980, 81-86; Millai 1977, 50-53; 53-57; Wilson 1983, 49-60; 
Carthago: Kolb 1984, 208-210; Woloch 1983; Antiochie: Kolb 1984, 191; 
Lippold 1980, 89-93; Millar 1977, 48-50; Wilson 1983, 28-30; Alexandrie: 
De Ste. Croix 1981, 129; Kolb 1984, 191; Lippold 1980, 86-89; Millar 1977, 
43-44; Wilson 1983, 42-49; Trier: De Ste. Croix 1981, 128; Kolb 1984, 191; 
229-232; Lippold 1980, 103-107, Millar 1977, 45-46; Woloch 1983; MiUan: 
Kolb 1984, 191; Lippold 1980, 100-103; Millar 1977, 45; Capua: Woloch 
1983; Aquileia: Alberto Grilli, 'Aquileia negli Scr i t tor i Latini di Gallia e 
Spagna' , in: A. Grilli (ed.), Aquileia e l'Occidente. (Udine 1981), 89-104; 
Kolb 1984, 191; Millar 1977, 44-45; Arles: De Ste. Croix 1981, 128; 
Stambaugh 1988, 275-280; Kolb 1984, 228-229; Woloch 1983; Sevilla: 
Woloch 1983; Athene: Wilson 1983, 36-42; Syracuse : Pauly 5, 460-469; 
Toulouse: Kolb 1984, 237; Woloch 1983; Narbonne: De Ste. Croix 1981, 128, 
Kolb 1984, 228-229; 237-238; Woloch 1983; Bordeaux: Woloch 1983. 
Over andere grote of beroemde steden: 
Autun: Woloch 1983; Beiroet: Pauly 1, 872, Cirta: Kolb 1984, 191; 206, 
Woloch 1983; Comuni: Duncan-Jones 1982, 264; Djemila: Gnmal 1983, 83-87, 
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Kolb 1984, 215-217; Woloch 1983; Edessa: De Ste. Croix 1981, 537; 561, 
Kolb 1984, 240-241; Ephese: Kolb 1984, 175-176; Gaza: Wilson 1983, 30-33; 
Keulen: Kolb 1984, 232-235; Woloch 1983; Korinthe: Kolb 1984, 85; 171; 
Londen: Kolb 1984, 191; Woloch 1983; Lyon: De Ste. Croix 1981, 128, 
Grimal 1983, 87-90; Kolb 1984, 191; 224; Woloch 1983; Nikaia: Kolb 1984, 
176-177; Millar 1977, 51; Nikomedeia: Kolb 1984, 176; Millar 1977, 51; 
Padua: Kolb 1984, 191; Palermo: Pauly 4, 465-467; Palmyra: De Ste. Cioix 
1981, 129; Kolb 1984, 240-241; Petra : De Ste. Croix 1981, 129; Ravenna: 
Millar 1977, 45; Woloch 1983; Rems: Kolb 1984, 224; 236; Seleukeia: De 
Ste. Croix 1981, 536-537; Thessalomke: Kolb 1984, 168; Millar 1977, 53; 
Vienne: Kolb 1984, 222-223; Woloch 1983; York: Millar 1977, 42. 

31. Over het begr ip ' h e t tweede Rome' is al veel geschreven (een kleine 
bibliografie v indt men m RA 655-656). Cicero noemt Capua altera Roma 
in Leg. agr. 2, 32, 87; Florus noemt Cyzicus quasi alteram Romani 
(Florus 1, 40, 15). Keizer Constantijn noemde Serdica in Thracie eens 
'mijn Rome' (Millar 1977, 48; zie Millar 1977, 12, voetnoot 45 voor 
verwijzingen naar die u i t spraak) . Zeer vaak d r a a g t de stad ConslunLin-
opel deze titel: Constanti jns t i jdgenoot Pubhlius Optatianus P o r f y n u s 
noemt haar al altera Roma in zijn Car/n. 4, 6 (Millar 1977, 55, alwaar in 
voetnoot 23 ook naar latere voorbeelden wordt verwezen). Enigszins 
a n d e r s formuleert P a u h n u s hetzelfde: Constantmopolis, mag пае caput 
aemula Romae (Paulin. Carni. 19, 338). Hammer, die s lechts naar de 
u i tdrukkingen Roma secunda en Roma nova aan he t zoeken was, vond 
als vroegste verwijzing het voorkomen daarvan in C o n p p u s ' In laudem 
Justmi. Zie William Hammer, 'The Concept of the New or Second Rome in 
the Middle Ages', Speculum 19 (1944), 50-62. 

32. Zie over het archeologische onderzoek van het Romeinse Arles: 
M. Heijmans, 'Duplex Arélate. De topografie van Tnnqueta i l le (Arles) in 
de late oudheid' , in: R.J.H.G. Bemelmans et al. (eds.) , Mixta ex Diversis 
Viribus Astra. Een bundel opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 
derde lustrum van het Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L. (Leiden 
1985), 55-71. Hierin wordt ook Ausonius' epigram op Arles geci teerd en 
vertaald. Een van de conclusies van het ar t ikel is, dat Ausomub' 
gebruik van duplex niet aangehaald kan worden "om, samen met de 
vondsten van r i jke mozaïeken, te i l lus t reren hoe in de vierde eeuw 
Tnnquetai l le bloeide van het leven." (pag. 63-64); vergeli jk nu 
Stambaugh 1988, 275-280. 

33. De poëzie van Joost van den Vondel wordt s teeds geciteerd naar: Albert 
Verwey (ed.), Vondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. 
1937. Opnieuw ui tgegeven met een inleiding door Mieke B. Smits-Veldt 
en Marijke Spies, Amsterdam 1986. Korte titel voor verwijzingen: 
Volledige Dichtwerken. 

34. Verdere stedenlof van Ausonius: uit Mosella 448-455 blijkt dat Ausonius 
het plan had om later nog eens een gedicht te schr i jven waarin alle 
s teden langs de Moezel bezongen worden; zo'n gedicht is niet ove r 
geleverd. Mosella zelf bevat wel een loflied op Neumagen (Mos. 10-22), 
dat de dichter zozeer aan Bordeaux her inner t . De Herediolo is een 
lofdicht op zijn vaderl i jk landgoed. Verder is Epist. 6, Invitatio ad 
Paulum, 11-16 door Vondel vertaald als een gedicht op Blaye (Vondel, 
Volledige Dichtwerken 985). Lof in adjectieven lezen we van Boi dcaux, 
Agen, Arles, Vienne, Narbonne, Toulouse, Tarragona, en nogmaals Bot-
deaux in Epist. 27, 75-102. 
Giegler bespreek t in zijn disser ta t ie kor t drie van Ausonius ' s t ede -
dichten. op Trier , Milaan en Aquileia: Eugen Giegler, ü.is Gcnob der 
Laudes Urbiiim im lateinischen Mittelalter. Beiti age zui lopik deb 
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Stadtelobes und der Stadtschilderung. (Wurzburg 1953), 15-16. Vooi de 
popular i te i t en de invloed van Ausonius' werk in de renaissance: Rogei 
Green, 'Ausonius in the Renaissance', in. McFarlane 1986, 579-585; 
R.J. Schoeck, 'On the Editing of Classical Texts before Vinet: Early 
Pr inted Editions of Ausonius before 1580', in: Revard 1988, 137-144. 

35. Zie over Claudianus: Peder G. Christ iansen, The Use of Images by 
Claudius Claudianus. (The Hague - P a n s 1969), 49-75. De genoemde 
lofspraken van Claudianus: Olyb. 127 en Stil. 136; Olyb. 130; Gild. 459; 
Stil. 150-153; Got. 54. De laatste gedachte, dat Rome even lang zal 
blijven bes taan als de hemel, wordt flink ui tgesponnen: de i jzeren 
Lachesis zal pas dan haar rechten nemen tegenover Rome wanneer de 
n a t u u r w e t t e n zo v e r a n d e r d zijn dat r iv ieren hun stroomrichting om
keren, Eurus uit het westen gaat waaien en het in Noord-Afnka gaat 
vr iezen (Got. 54-60). Dit adynaton-motief is te vergeli jken met het 
motief in een epigram op naam van Seneca (Epigi. 50; PLM 4, 76-77). 
Claudianus over de nieuwe jeugd van Rome: VI Hon. 534-536 en Gild. 
208-210. Tenslotte zijn er van zijn hand een beschri jving van Аропиь 
bij Padua in 100 verzen (Carm. mm. 26), een beschri jving van een 
idyllisch landschap op Sicilie (De Raptu Pros. 2, 88-136) en een 
lofprijzing van Phrygie (In Eutrop. 2, 269-273). 

36. Zie A n d n e s Welkenhuysen, 'Regina Mundi Vale. Afscheid van Rome bij 
de laats te der Romeinen', Hermeneus 48 (1976), 239-257, met een l i t ic ia-
tuuropgave en met een vertal ing in het Nedei lands van RuLihub 1, 47-
164. Verder Paschoud 1967, 165-167; Gernentz 1918, 71-75 (een appendix 
over heimwee naar Rome: Rutihus ' gedicht en de voorschriften a a n 
gaande de syntaktikos logos van Menandros); Schri jveib 1980. Vei gelijk 
de editie met commentaar van E. Doblhofer (Heidelberg 1972-1977). 

37. Roland Mortier, La poétique des ruines en France. Ses origmeb, ses 
variations de la Renaissance à Victoi Hugo. (Geneve 1974). Dat het 
woord amor daar s taat , is gewoon toevallig volgens Doblhofer, die 
verwijst naar een plaats waar het woord ook op de laatste plaats van 
de vers rege l s taat , maar zonder dat er ve rband is met Rome (Rutihus 
Nam. 1, 586). Kytzler v ind t het niet toevallig: zie RA 608 en 575. 

38. Over de navolgingen van Sulpicius, zie G.J.M. Bartelink, 'Echo's van 
Sulpicius ' troostbrvef', Hermeneus 45 (1973-1974), 239-244, met een v e r 
taling in het Nederlands van de passage ui t de brief van Sulpicius. 
Over het s t e rven van s teden: Doblhofer verwijs t in zijn commentaar ad 
locum naar Cicero; verschi l lende epigrammen uit AP; Favorinus; Seneca, 
Epist. 91, 9; Seneca, Nat. Q. 6, 1, 14; 6, 32, 8; Loukianos, Char. 23; 
Marcus Aurelius, Eis Heauton 4, 48; Dante, Par. 16, 73-81 (ook door 
Paschoud genoemd, die echter de brief aan Cicero vergeet : Paschoud 
1967, 164 noot 44). Vergelijk ook Grotius, lambì Tragici 39-50 (De 
Dichtwerken van Hugo Grotius I 2 A2, 133). 

39. In deze Periegesis leest men natuurl i jk meer stedenlof: bijvoorbeeld 
495-499 over Akragas, 930-937 over Babylon. Lof van het Romeinse rijk 
van de hand van Pr iscianus vindt men in zíjn Panegyncus ¡n 
Anastasium 1, 130-132; 186-188; 2, 263-264. 

40. Voorbeelden van dergel i jke Romelof van Prudent ius : C. Symm. 1, 408-
409; 411; 414; 415-505 (een apostrophe tot 'mama Roma'; zie hierin 
speciaal 427-429; 455-460; 464; 496); 534; 541-543; 588; С. Symm. 2, 65; 
83-90 (een prosopopona van Rome); 586-591; 604-616; 635-648; 655-768 
(weer een prosopopona van Rome). Verder Penst. 2, 413-440; 473-484 
(christel i jke toekomst van Rome); 9, 3; 10, 167; 11, 1-6; 12, 29-30 en 47-
48 (over de St.-Pieter en de St.-Paulus buiten de muren). Brinkmann 
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wijst op Cathem. 3, een schildering van het paradi j s als ideaal land
schap (Brinkmann 1928, 106). 

41. Onder de gedichten met Romelof van Sidomus bevinden zich enige pan
egyr i sche liederen op keizers: op S idomus ' schoonvader Avitus, op 
Maioranus en AnthPimus. Regels 5-7 van de Paneg. m Avit. bevat ten 
een echo van Catull. 5 en van Rutili us Nam. 1, 140. Lof van Rome en 
het Romeinse rijk: C. 2; 5; 7. Lof van Constantinopel: С 2, 56-63. De 
brief over zijn landgoed is in het Nederlands vertaald in: Dr. Engelbert 
H. Ter Kuile, De Tijd van Rome's laatste Keizers. Veertien brieven van 
Apollmaris Sidomus uit de jaren 455-475. (Zutphen 1976), 13-19. In het 
geciteerde gedicht wordt Ausomus nagevolgd (Mosella 345-347: hier 
t r e e d t ook een vreemdeling uit Baiae op). Burgus Pontn Leontn (C. 22) 
is een navolging van de vil labeschri jvingen van S tali us (Silv. 1, 3; 2, 
2) en Plinius (Friedlander 1969, 69). 

42. Zie voor de Egyptische lof des s c h r i j v e r s : Bertus Aafjes, De Blinde 
Harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood m de poëzie der 
oude Egyptenaren. (Amsterdam 1955), 59-60. Vergelijk Ausomus, 
Epitaph. 35, 9-10. 

43. Zie Carl Hosius, Die Moselgedichte des Decimus Magnus Ausomus und 
des Venantius Fo r tuna ta s . (Marburg i.lï. 1926): De Castello Nicetu super 
Mosellam; Ad Vihcum Episcopum Mettensem; De Navigio Suo. Zie ook 
Giegler 1953, 18-19; Classen 1986, 37-38. Beschri jvingen beginnend met 
het est ./ocus-signaal leest men in Venantius ' Vita Martini 3, 269 en 4, 
689. Zie over dergeli jke geografische beschr i jv ingen in h i s tonsche 
werken uit de late oudheid en uit de middeleeuwen: Witzel 1952, 88-110; 
136-148. 

44. Voor woordspelingen op namen in de Latijnse epigrafische funerali e po
ëzie, zie M.T. Sblendono Cugusi, 'Un espediente epigrammatico ι ¡cor
rente nei CLE: L'uso anfibologico del nome propr io . Con cenni alla t r a 
dizione le t te rar ia ' , Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di 
Cagliari, N.S. 4 (1980), 257-281; vergeli jk nu ook Dorothy Pikhaus, 'Li te
raire belangstell ing in het Liberti-miheu te Rome', Hermeneus 60 (1988), 
310-313. 

I S T O T E l S r B I J H O O F - D S T U I C 4 

1. Omdat Gieglers werk met in boekvorm gepubhcee td is - en dus s lechts 
met moeite is te raadplegen - , geef ik hier een ovei zicht van de 
teksten die Giegler besproken heeft, a l thans de voor zijn onderzoek 
relevante passages daaruit ; de precieze vindplaatsen en eventuele 
l i t te ra tuur zijn te vinden in Classen 1986. Ik geef ee r s t de auteui sruuim 
(indien bekend) , dan de titel van he t werk, vervolgens eventuele 
bi jzonderheden als het aantal ve rzen , abecedai nis of 'proza ' , en 
tenslot te de naam van de geprezen of beschreven s tad. De eers te drie 
au t eu r s komen in hoofdstuk 1 aan de orde : Ausomus, Urbes, Trier , 
Milaan, Aquileia; Venantius For tunatus , Ad Vihcum Episcopum Mettensem, 
Metz; Gregorius van Tours, Historia Francorum 3, 19, proza, Dijon. 
Uit de achts te en negende eeuw: Versus de Mediolano Civitate, een 
abecedanus, Milaan; Versus de Verona, 33 strofen van 3 regels plus een 
slotregel, Verona; Paulinus van Aquileia, Versus de Destructione 
Aquilegiae, een abecedanus, Aquileia; Carmen de Aquilegia numquam 
Restauranda, een abecedanus , Aquileia; Vita Leudegaru Martyns, Autun; 
Heine van Auxerre, Vita S. Germani, Autun; Abbo van St.-Germain, Bella 
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Pansiacae Urbis, Pari js [in feite in de t eks t met besproken] , Milo van 
St.-Amand, Vita S. Amandi, Doornik; Karolus Magnus et Leo Papa 91-136, 
Aken. 
Uit de t iende en elfde eeuw: drie epigrammen op Trier; Gerhard van 
Seeon, Bamberg, een opdrachtgedicht bij een handschrif t , 54, Bamberg; 
Translatio S. Dionysu, inleidingsbnef, proza, Regensburg; Carmen de S. 
flavone, begin van een vita, Gent; Gozechinus (Gosewijn), Epistola ad 
Valcherum, brief in proza, Luik, Mainz; S igeber t van Gembloux (of. van 
Gembloers, t u s sen Brussel en Namen), Vita Theodonci, proza met 
poeziecitaten en een lofdicht, 100, Metz. 
Uit de twaalfde eeuw: Richer van Metz, In Ländern Ui bis Mettensis, 4 + 
59, Metz; Herman van Doornik, De Restauratone Monastem S. Mui Lim 
Tornacensis: Versus de Digmtate Urbis Tornacensis, een piosopopona, 
33, Doornik; Guido van Bazoches, Liber Epistolarum, 4, p ioza met 
poeziecitaten, 4 + 6, Parijs; Londoma, zeven strofen, 28, Londen; 
Anselmus van Mainz, Vita Adelberti II, 62, Reims; Archipoeta, Hymne aan 
de keizer, Novara, Pavia [de hymne is met in het deel tekston 
opgenomen]; Marbod van Rennes, De Civitate Redonis, een vitupeiatio, 
16, Rennes; Godfried van Viterbo, Pantheon, historisch proza met 
poeziecitaten en met poetische digressies in de vorm van epigrammen, 
Mainz, Trier, Keulen, Aken, Nijmegen, Utrecht , Wurzburg, S t r a a t s b u i g , 
Bamberg, Spiers [dit laatste gedicht is niet afkomstig uit het werk 
Pantheon]; Thomas, Tristan et Yseult, Londen [de t eks t hiervan is met 
in het deel t eks ten opgenomen]. 
De Griekse stedenlof telt voor Giegler in feite met echt mee: "Zwar 
finden wir theore t i sche Anweisungen fur die Komposition von S t ad t e -
loben schon in der Zeit vor Christi Geburt, doch ihre Wirksamkeit 
beginnt e r s t r icht ig in der Kaiserzeit. Dort t re ten dann auch die d u i c h 
den Zustrom gr iechischer Rhetoren ube ib rach ten Regeln fur Stadtclobe 
erstmal ausgep räg t auf, so daß der eigentliche Beginn des Stadtelobes -
als lobendes oder beschre ibendes Weik - in Theorie und Praxis von 
den Anfangen der romischen Kaiserzeit aus gerechnet weiden kann." 
(Giegler 1953, 10). Over de opstelling van regels voor het epideikt ische 
genre: "Die Zusammenfassung der in der Kaiserzeit aufgestell ten und 
teilweise in den Progymnasmata niedergelegten Regeln fui die Epi-
deiktik.. ." (Giegler 1953, 11). Het leggen van de theoiet ische basis voor 
stedenlof begint met de keizertijd "Denn die Grundlegung allei Thcoiie 
der S tad tbeschre ibung und des Stadtelobes beginnt seit dei Kaiseizeit, 
e rhal t ihre Ausfeilung in der Jungsophis t ik , e r f ah i t ihre Sammlung in 
dei Spatantike und gelangt von da zum Mittelaltei." (Gieglei 1953, 24). 
Griekse theorievorming tel t in feite met mee: "Seit Isola a tes ist 
das Stadtelob in rhetorischem, schon f rüher in dichterhchem Gebiauch. 
Es gelangt noch in vorchr is t l icher Zeit nach Rom, dor t vorwiegend 
verschmelzen die beide Trager Rhetorik und Poesie, do i t ei folgt in den 
e r s t en J a h r h u n d e r t e n nach Chris tus die Ausbildung der Theorie." 
(Giegler 1953, 84). 

Een ander voorbeeld van onhelderheid: het hoofdpunt 'daden ' heeft 
Giegler weggelaten bij zijn bespreking van Menandros. "Die hier von 
Menander entwickelten Gesichtspunkte en t sp rechen dem Schema des 
Menschenlobes und fallen daher hier weg." (Giegler 1953, 14). Ook 
Menandros' hoofdpunten 'oorsprong ' en 'bekwaamheden' zijn ech te r 
afkomstig van he t schema van personenlof. In feite onderzoekt Giegler 
het gebruik van deze topos natuurli jk toch. De topos van de ligging 
ten opzichte van land en zee t reed t "im Mittelalter fast nicht auf. Nur 
in dem Gedicht auf Gent lesen wir Hand piocul a magni ¡emotus litote 
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ponti." (Giegler 1953, 91). Toch lezen we over Utrecht bij Godfiied van 
Viterbo in wel 17 van de 27 ve r s r ege l s over de Rijn, de zee of de 
scheepvaar t , en v e r s 13 luidt: Distai ab occeano ti mis urbs ¡Ha dietib. 
Het e lders ontbreken van deze topos hangt ee rde r samen met de кеиге 
van de gedichten· de andere geprezen s teden liggen nu eenmaal met in 
de b u u r t van de zee. Verder doet Giegler een poging om op een vol-
s t i e k t onduidelijke basis een lacune te const i ueren t u s s e n Ausornus en 
de zesde eeuw wat betref t het vermelden van tempels of kei ken. "Dabei 
ist festzuhalten, daß wir noch bei Ausomus und seinen Nachfolgern 
höchstens einmal die kurze Bemerkung templa (Ausomus, Mailand) 
finden." (Giegler 1953, 98). Geen wonder als je de gedichten op 
Narbonne van Ausomus en Sidomus Apollinaris niet bekijkt . Tot slot 
een voorbeeld van een grotendeels onbegri jpel i jke opmerking: d ich te rs 
schri jven bijna allemaal s lechts over eén stad (zelfs in re isgedichten) , 
waar dit niet het geval is (indien werk of opdrachtgeve l zulks eisen), 
dan is daar geen sp rake van herhal ing, tenzij de au t eu r zichzelf wil 
imiteren of c i teren (Giegler 1953, 59). Hoewel Giegler in een voetnoot op 
pag. 85 schrijft . "Verfasser behalt sich die Weiterfuhrung des Themas 
auch fur diese Perioden (sc. Zeit des Humanismus und spa t e r in der 
Romantik) zu einem spateren Zeitpunkt vor.", zijn mij geen ve rde re 
publicaties van Giegler bekend. 

3. J.К. Hyde, 'Medieval Descriptions of Cities', Bulletin of the John Rylands 
Library 48 (1965-1966), 308-340. De vier door Hyde besp ioken poetische 
s tadsbeschr i jv ingen zijn: Laudes Mediolanensis Civitatis (Versuni de 
Mediolano Civitate); Laudes Veronensis Civitatis (Versus de Verona, 
Veronae Rythmica Descnptio); Liber Pergammus; De Laude Civitatis 
Laude. Wat proza betref t b e s p r e e k t Hyde beschri jv ingen van Milaan 
(vier), Modena, Rome (drie), Pavia (twee), Londen (met poeziecitaten), 
Chester, Padua, Senlis, Parijs (twee), Florence (twee). Tussen deze be
schri jv ingen ziet Hyde de volgende relat ies van bekendheid. Vier 
daarvan s taan op zichzelf, afgezien van eventuele r h e t o n k a b o e k e n en 
met precies te achterhalen voorbeelden uit antieke a u t e u r s 
("Occasionally, a medieval writer seems to have followed a simple plan 
which may have been derived from such a source. . ." : Hyde 1965, 310). 
De Laudes Mediolam Civitatis hebben s lechts invloed gehad op de 
Laudes Veronensis Civitatis en misschien op De Laude Civitatis Laude; 
Moses del Brolo's Liber Peiganiiniis heeft waarschijnlijk invloed gehud 
op de veert iende-eeuwse beschri jving van Milaan door Benzo d'Ales
sandria; het prozawerk De Situ ui bis Mediolanensis is bekend bij de 
a u t e u r s van alle verdere beschri jv ingen van Milaan, maar waarschijnli jk 
ook bij de schr i jver van De Laude Civitatis Laude; de ouds te 
middeleeuwse beschri jv ing van Rome laat haar sporen na in alle 
besproken werken vanaf 1150 AD. Ook het pracht ige werk De 
Magnahbus Mediolam van Bonvesm da la Riva is in de veer t iende eeuw 
zeer invloedrijk. Over de Mutmensis urbis Descnptio zegt Hyde wat dit 
betreft mets ; zie hierover Roberto Weiss, The Renaissance Discovery of 
Classical Antiquity. (Oxford 1988), 24-29. 

4. Hyde o n d e r s c h a t zowel het doorwerken van antieke voorbeelden van 
s tadsbeschr i jv ing als de invloed van het r h e t o n k a - o n d e r w i j s (vei gelijk 
Hyde 1965, 310; Classen 1986, 37-39). Hij gaat uit van een kloof t u s s e n 
christel i jke teks ten en antiek erfgoed: het gedicht op Milaan is diep 
christeli jk en daarom kan het hoogstens marginaal beïnvloed zijn door 
voorchristel i jke geschnf ten , het on tb reken van enige verwijzing naai 
christendom of zelfs maar naar de ke lk van de stad Bergamo wijst er 
op dat Moses del Biolo een klassiek model geb l ink t heeft (Hyde 1965, 
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313; 319; vergelijk Classen 1986, noot 262). Andeizijds legt hij veel 
nadruk op kleine verschil len: de s t r u c t u u r van Moses' Liber 
Pergaminus noemt hij uniek (driedeling: omgeving van de stad, uiterlijk 
van de stad, aard van de stedelingen via oorsprong en vroege geschie
denis) , terwijl hij zelf de propositie van De Situ urbis Mediolanensis 
c i teer t als situs, quahtas loei, causa vocabuli et dignitatis (Hyde 1965, 
317; 319; vergeli jk eenzelfde opmerking over het werk van Bonvesin da 
la Riva: 327). De topos van de beroemde b u r g e r s komt volgens Hyde 
voor het ee r s t voor in de beschrijving van Londen door Fitzstephen 
(Hyde 1965, 324); zelfs als je vermeldingen van bisschoppen en heiligen 
buiten beschouwing laat, is deze bewering onwaar (vergelijk Classen 
1986, 56). Ten slotte is Hyde er stellig van over tuigd dat ei aan 
zelfstandige s tadsbeschr i jv ingen in de middeleeuwen niets geschieven 
is dat hem in 1965 nog onbekend was (Hyde 1965, 326-327); maar als je 
ook "a topographical preface at tached to a local saint ' s life" in je 
beschouwing be t r ek t (Hyde 1965, 317), dan komen wel meer s t a d s -
beschr i jv ingen in aanmerking, naast die van Milaan, Modena en Londen. 

5. Paul Gerhard Schmidt, 'Mittelalterliches und humanistisches Stadtelob' , 
Wolfen butteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 1 (1981), 119-
128. Hartelijke dank ben ik de au teur verschuld igd , die mij reeds in 
j anuar i 1979 een kopie van de teks t van zijn voordracht , gehouden in 
Wolfenbuttel in 1978, t e r beschikking heeft gesteld. 

6. Classen 1986, 38-39; noot 268. Curtius 1965, 164-166. Giegler 1953, 31-35; 
Hyde 1965, 312-315; F.W. Lenz, 'Laudes Veronensis Civitatis ' , in: 
Opuscula Selecta. (Amsterdam 1972), 322-325; PC 29-31. Zie over de 
e igenaardigheden van he t middeleeuws Latijn het handige overzicht van 
L.J. Engels, 'Verschijnselen die in het Middeleeuws Latijn regelmatig 
voorkomen', dat voorafgaat aan L.J. Engels, 'Humanisme in de Middel
eeuwen' , Lampas 10 (1977), 256-282 (het overzicht s taat op 249-255). 
Naast de verwisselingen van ae - e is het onverbogen blijven van 
plaatsnamen een opvallende afwijking. Waarschijnlijk uit de negende 
eeuw dateer t een p rozabeschn jv ing van Milaan, geschreven als een 
soort voorwoord bij De adventu Barnabae Apostoli et de vitis pnoi urn 
pontificum Mediolanensium; de titel luidt De Situ urbis Mediolanensis of 
Libellus de Situ urbis Mediolanensis; hierin is één van de onderdelen 
causa vocabuli, allerlei verk lar ingen voor de naam van de s tad. Zie 
Classen 1986, 39-40; noot 269; Hyde 315-317. 

7. Classen 1986 40-41; noot 275; Giegler 1953, 35-40; 123-126; Hyde 1965, 
313-314; Lenz 1972; PC 29-31. Lenz vindt , heel fraai, alle aspecten van 
Pindaros ' lof van Athene (frgm. 76) in het Veronagedicht te rug. 

8. Het gedicht wordt aan Pauhnus toegeschreven op grond van de v e r s 
maat. Zie Classen 1986, 40; noot 274; Giegler 1953, 40-42; PCR 28-29. Op 
naam van Pauhnus s taa t ook een lofdicht op S t r aa t sbu rg , Urbb dives 
Argentea: een citaat daaru i t geeft J. Marouzeau, Inleiding tot het 
Latijn. Uit het F rans vertaald door Christ ine Mohrmann (Amsterdam 
1948), 57. Zie over de andere genoemde abecedanus over Aquileia, 
beginregel Aquilegia gloriosa quondam urbs et inclita, titel Carmen de 
Aquilegia numquam restauranda: Giegler 1953, 42-44. 

9. Zie voor de t eks t van he t gedicht op Milaan E. Dummler: 'Gedicht auf 
die Zerstörung Mailands', Neues Archiv der Gesellschaft fur altere 
deutsche Geschichtskunde 11 (1886), 466-474. 

10. De teks t van Versus Romae in RA 312-314; zie ook Hammer 1944, 53-54. 
11. Felix per omnes festum mundi cardines is te vinden in OMLV nr . 77; de 

lof van Rome in regels 31-35: О Roma felix. Voor О Пота nobilis, οι bis 
et domina zie OMLV n r . 101; RA 310; BURA 12.14. Over beide gedichten: 
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Schramm 1962, 32-35. Voor meer voorbeelden van lof van Rome in de 
middeleeuwen: Schramm 1962; RA 309-424. 

12. Alcuinus, De Clade Lmdisfarnensis Monastern 31-54 (PCR 126-138). 
Classen c i teer t van Alcuinus een korte Vergihaanse k a r a k t e r i s e r i n g van 
Trier uit zijn Vita Wilhbrordi, en b e s p r e e k t zijn beschri jv ing van York, 
een digressie in een biografie van de bisschoppen van York: De 
Sanctis Euboncensis Ecclesiae 19-45 (Classen 1986, 42; noten 286-288). 

13. De beschri jving van de bouw van Aken komt voor in het epos Karolus 
Magnus et Leo Papa 91-136 (OMLV nr . 67; PCR 196-206; RA 318-323). De 
bedoelde Vergihuspassages zijn Aen. 1, 423-428; 5, 755-761; Hammer 
wijst bij v e r s 27 van Moduinus op Calpurnius Siculus, Ecl. 1, 4 
(Hammer 1944, 56). Zie voor Vergilius in de middeleeuwen: G.J.M. 
Bartelink, 'Vergilius in de Middeleeuwen', Lampas 15 (1982), 43-67; voor 
de l i t teraire kr ing rond Karel en zijn opvolgers zie men de inleiding 
van PCR; MLL 304-313; J.W. Smit, 'De schepping van Euiopa' , in: Altena 
1983, J.W. Smit, 'Karel en zijn kr ing ' , Lampas 18 (1985), 98-108; voor de 
Latijnse l i t t e r a t u u r van de middeleeuwen in het algemeen. Engels 1977; 
W.T.H. Jackson, The Literature of the Middle Ages. (New Υοι к I960); 
J.W. Smit, 'De lati jnse l i teraire c u l t u u r vanaf ca. 750 tot ca. 1200', 
Lampas 10 (1977), 235-248 (hot gedeelte over de poi iodi> 1000-1200 
ontbreekt ) . 

14. Zie Eugippn Commemoiatonum vitae Sancii Sevenni. (Heidolbeig 1948) 
(Heidelberger Ausgaben zur Geistes- und Kulturgeschichte des Abend
landes, Heft Nr. 10). Het citaat s taat op pag. 6. Paschasio Diacono 
Eugippius § 7. 

15. Voor het citaat uit Vita Leudegarn Maityns, zie MGH PLAG 3, 9; voor 
Heine, MGH PLAC 3, 447; voor Milo, MGH PLAC 3, 589. Heine geeft in 
diezelfde vita bovendien een b e s c h n j v i n g van Auxerre en een lof van 
het oude Rome, met een citaat uit P e t r o m u s , Satyr . 119, 1-5: MGH PLAC 
3, 438; RA 324; Reynolds 1974, 93-94. 
Enkele a n d e r e vitae met stedenlof: Alcuinus, heilige Wilhbrordus, Trier; 
Alcuinus, bisschoppen van York, York; een anoniem gedicht, ovei gele
verd bij de Vita S. Bavonis, Gent (met est focus-signaal); S igeber t van 
Gembloers, Diedenk bisschop van Metz, Metz; Richer van Metz, heilige 
Martinus, Tours; Richer van Metz, gedichten, overgeleverd bij zijn Vita 
S. Martini, Metz; Anseimus, Adelbert II aar t sb i s schop van Mainz, Mainz 
en Reims, Thiofrid, heilige Wilhbrordus, T n e r . Enkele vjtae in proza met 
stedenlof: een topografische toevoeging aan De adventu Barnabae 
Apostoli et de vitis pnorum pontificum Mediolanensium, Milaan; Αι beo 
van Freising, Vita et passio S. Haimhrammi martyris, Regensburg; Vita 
S. Geminiani, Modena; Vita S. Agritii, Trier; Vita S. Petronn, Bologna; 
William Fitzs tephen, Vita S. Thomae, Londen. Ook in Translationes 
(verslagen van het overbrengen van reliquieen naar een a n d e r e plaats 
of stad) is vaak ruimte voor stedenlof: bijvooi beeld Tianslatio S. 
Dionysn, Regensburg; Translatio S. Delicianae, Wenen (Schmidt 1981, 120; 
126 noot 8). 

16. Zie over Trier in de middeleeuwse l e t te ien Hammer 1944, 57-60. De in 
het eer s te epigram genoemde Trebeta f igureer t in meer t e k s t e n als 
s t ichter . In de beginregel van het tweede epigram, Quam dispar tibi 
sum urbs Treveris, ampia ruma, is het woord sum een probleem: T n e i 
wordt toegesproken, maar door wie of w a f Misschien moet er sis s taan. 

17. Zie voor Milaan: Bonvesin da la Riva, De Magnalibus Mediolani. Mana 
Conti (ed.) (Milaan 1974, 1983), 1, 1, 8, 15; 8, 12; noot 4 op pag. 31. 
Voor Regensburg: Translatio S. Dionysn, inleidingsbnef, MGH ЬЬ 11, 
352-353. Het werk da teer t van de elfde eeuw (Gieglei 1953, 55-58). 
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18. De teks t van De Laude urbis Mettensis: MGH SS 4, 476-480. Zie hierover 
Witzel 1952, 121-123; v e r d e r e l i t t e r a t u u r in Classen 1986, noot 335. Zie 
voor Huygens' gebruik van annommatio (voor zijn gedicht op Leiden 
verz int hij via Lugdunum: " t nijdigh Duyn') : Th.H.J. Broekmans, 
P.P.G.H. van Dooren, F.P.T. Shts, 'Huygens'Delfft)', De Nieuwe Taalgidb 
80 (1987), 226. Giegler b e s p r e e k t dit gedicht over Metz op pag. 62-66. 
Hij para f raseer t regel 12 aldus: "wenn Kunst und Wissenschaft das 
verwalten, was die Natur bietet."; de regel luidt echter : Qua natura 
labat, vires man и s arsque ministrai (vergelijk v e r s 59). In v e r s 52 ziet 
hij een heilige Longius, terwijl het gaat om het toezicht van Sint 
Martinus, longius astantis sed de prope cuneta tuentis. Met alter 
Homerus in regel 93 is volgens Giegler Vergihus bedoeld; vergeli jk 
e c h t e r Horatius, Epist. 2, 1, 50. De slotregel ver taa l t hij met: "Gluckhaft 
mögest du immer übe r alle her r schen ." Er s taat echter : Te salvet 
semper regnans super omnia semper. 

19. Andere middeleeuwse namen voor Xanten: Troia Minor, Troia Nova, Troia 
Sanctorum, Troia Sancta. De naam 'Troje ' voor Xanten is ook te vinden 
op oorkonden en munten, in kronieken en gedichten: Chromcon 
Tielense, boek 6 § 75: 'Klein-Troje, dat is Xanten' (geciteerd uit Jan 
Kuys et al. (eds.) , De Tielse Kroniek. (Amsterdam 1983), 38; het gaat 
hier over de t iende eeuw); Das Annohed, s t rofe 23: de Trojaan Fianko 
bouwt met de zijnen aan de Rijn 'emi luzzele Troie, den bach hîzen si 
Sante nâ demi wazzere m in lante' (geciteerd uit Eberhard Nellmann 
(ed.), Das Annohed. (S tu t tga r t 1975, 1986), 32); het gedicht is nog uit 
de elfde eeuw, terwijl Anno, r i jksbisschop van Keulen, in 1075 is 
ges torven. Het ci taat uit de Fredegar-kromek is overgenomen van een 
u i tvergro te foto van een s tukje van een manuscript , in het museum van 
Xanten; de foto s taa t ook in de museumfolder voor de 'S tad tgeschich t 
liche Abteilung 2' van he t museum: Hilde Hiller, Xanten m Sage und 
Legende. (Regionalmuseum Xanten, Xanten - Bonn 1984). Daatin vindt 
men ook de passage van Macropedius' leerling Pighius over de Xanthos, 
uit zijn werk Hercules Prodicius. (Antwerpen 1587), 82-83. 

20. Hammeis opmerking bij dit epos "Never again did the city of Aix-la-
Chapelle find a poet to sing i ts praise." (Hammer 1944, 57) is onwaar, 
en is ook merkwaardig gezien zijn vei wijzingen in ditzelfde ai tikcl 
naar Pantheon van Godfried van Viterbo. Vergelijk ook Giegler 1953, 76: 
een citaat uit de hymne De S. Karolo Magno uit ±1165, met lof v.m 
Aken. Het citaat over 'het Athene van het Noorden' is uit J.P. Giicpin, 
'Nutteloos Getob over het Amsterdam van het Zuiden', Vtij Nedeiiand 22 
december 1984 (boekenbijlage, pag. 81). 

21. Over vergeli jking met Athene: Giegler 1953, 103-105. Voor Dumbetg 
betref t het een gedicht bij een manusenpt , van de hand van Gei hai d 
van Seeon: Hammer 1942, 4-5; Classen 1986, 46-47. Voor Luik een brief 
(proza) van een zekere Gozewijn aan een leerling: Classen 1986, 50. 
Voor Regensburg de inleidingsbnef (proza) bij de TiansUtio S. 
Dionysn: Classen 1986, 49-50. Over onderwijs in Reims. Balderik van 
Borgueil, Сагт. 161; Anseimus, Vita Adelberti II; over Paii js : Guido van 
Bazoches, Epist. 4; over Mainz: Anseimus; over Amiens: Hugo Pumas 
(Hugo van Orléans), Ambianis, urbs predives (gedicht 18 in: C.J. 
McDonough (ed.), The Oxford Poems of Hugh Primas and the Arundel 
Lyrics. (Toronto 1984)); over Salerno: de Archipoeta, Carm. 3(6). 
Balderik heeft in een ander gedicht (OMLV nr . 154) het lieflijke doi pje 
Borgueil beschreven , en in zijn geschiedenis van de eers te k m i s t o c h t 
de stad Antiochie; deze laatste beschri jving is vele malen nagevolgd: 
Classen 1986, 52; noten 345-352. 
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Gebruikte teks t : de editie van A.B. Scott, Leipzig 1969 (Teubner) . Zie 
voor besprekingen van de gedichten Mortier 1974, 23-24; Friedrich 
Ohly, Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung. (Darmstadt 
1977), 383-385; Schramm 1962, 296-305. Regel 2 van carmen 36 is ook 
geciteerd door Magister Gregorius in zijn Narracio de Mirabilibus urbis 
Rome 1 als: Fracta docere potes, integra quanta fores (R.B.C. Huygens 
(ed.), Leiden 1970); Gregorius geeft als commentaar: "Cuius ruina, u t 
a rb i t r e r , docet ev identer cuneta temporalia proxime ru i tu ra , prebertim 
cum capud omnium temporalium Roma tantum cotidie langucsci t et 
labi tur ." Voor de idee van een prosopopoiia van Rome, zie ook het tond 
het jaar 1000 geschreven Carmen m Assumptione S. Manae (RA 332-338, 
beginregel Sancta Maria, quid e s t ' Si coeli climata scandis): na een 
inleiding van 8 verzen spreek t de bezoeker de stad Loe (9-22: Allocutio 
Romae) en zij, beschreven als een t r eu rende , huilende vrouw, antwoordt 
hem (23-36. Respondet Roma); dan volgen nog 14 regels beschr i jv ing 
van een plechtigheid en een uitnodiging tot gebed, speciaal om de 
zegen af te smeken over Otto III (37-50; 51-66). De in spna t i e voor do/e 
personificatie van Rome is de godin Roma uit de ant ieke l i t t e ra tuur . Dit 
gedicht is t evens een voorbeeld van het motief van het boertje in de 
grote stad (vergeli jk Prudent ius , Penst. 12). Later vinden wo oen 
dergelijk paar gedichten bij Petrarca: Rome sp reek t tot de dichter , en 
in het volgende gedicht de dichter tot de stad (Carm. 1; 2). Op naam 
van Hildebert s taan ve rder twee epigrammen op Poit iers: Carmina 
Miscellanea 116; 117. In het laatste wordt de stad toegesproken. 
Tekst in Ph. Jaffé (ed.), Bibhotheca Rerum Germanicarum. (Berlijn 1864-
1873), vol. 3 (1866), 575. Zie Classen 1986, 58; noot 380. 
Zie voor Richer van Metz: R. Decker, 'Des Metzer Abtes Richerus Ein
lei tung zu der Vita S. Martini und Loblied auf die Stadt Metz', Jahres
berichte der Gesellschaft fur nützliche Forschungen zu Trier von 1878 
bis 1881, Trier 1882; R. Decker, 'Vita S. Martini a Richero abbate 
conscr ipta ' , in Trier Schulprogramm 1886. 

Zie voor de t e k s t van dit gedicht de ui tgave door W. Wattenbach in 
Neues Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtskunde 1 
(1876), 602. De overeenkomsten tussen de regels 17-26 van dit gedicht 
en passages in Ausomus ' gedicht op Bordeaux ( Urbes 138-156) vallen 
op. Nu gaan beide over een stad aan een r ivier dicht bi j zee, en dat 
ve rk laa r t veel: het voorkomen van vormen van de woorden adlabi, 
amms, unda, aqua, flumen, aestus in beide passages , bijvoorbeeld; 
in te ressan te r zijn de volgende paren woorden of woordgroepen (eers t 
Bordeaux, dan Londen): refluo - defluus, aquas ferre - aquas fert, 
aestifluique amnes - defluus amms, m amne tumor - mare detumuit, 
cursu - currat, meatus - meat et remeat; u i t e r s t merkwaardig zijn deze 
overeenkomsten: alveum, quem pater Oceanus refluo cum implevent 
aestu, adlabi tot и m spectabis classibus aequor - fit mai-is exorsus, qui 
dum fluviahbus undis obviât, hospitibus mongeratur aquis. ... civiles 
oculos remoratur flumen aberrane, dum meat et remeat, dum fugit atque 
fu gat De aansprek ing van de stad in de beginregels doet ook al aan 
Ausonius denken, terwijl het slot, terminât auctor opus, nu natuurl i jk 
Ausomus ' hie labor extremus in her inner ing roept . In het epigram van 
J.C. Scaliger op Bordeaux {Burdegala [Urbes 45]) komen t rouwens ook 
weer tumidus en refluus voor. Hoewel de overeenkomsten f rappant zijn, 
en John van Salisbury halverwege de twaalfde eeuw Ausonius c i teer t 
(Curtius 1965, 61; vergeli jk Reynolds 1974, 229; Schoeck 1988, 137-138), 
beschouw ik de parallel als voorbeeld van de invloed van gelijkheid 
van onderwerp . Vergelijk ook Hyde 1965 met de parallel Аиьошчь -
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Moses del Brolo en Lenz 1972 met de parallel Pindaios - Vet sus de 
Verona. 

26. Zie Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand, Nouveau Dictionnaiie 
Étymologique et Historique, (quatrième édition revue et corrigée: Panjs 
1977), 19 s.v. ajse. Zie over lofprijzingen van Bamberg: William Hammer, 
'Albrecht von Eyb, Eulogist of Bamberg', Germanic Review 17 (19Ί2), 3-
19. 

27. Zie over het kerkenkruis de catalogus van de expositie Utiecht, een 
hemel op aarde te Utrecht 1988: drs. Marieke van Vlierden, Utrecht. 
Een Hemel op Aarde. (Utrecht-Zutphen 1988), 26-42: drs. Maneke van 
Vlierden, met medewerking van dr. Aart J.J. Mekking, 'Utrecht als 
Hemelse Stad'. 

28. Voor het schimpdicht van Marbod op Rennes, zie Giegler 1953, 75 (met 
de opmerking: "Wir bemerken dabei ... daß dem Schmahgedicht sehi gul 
Zuge vom Tadel der Menschen anhaften, die eigentlich seine Einreihung 
unter Menschenlob und -tadel rechtfertigen."); Classen 1986, 51. Over 
Orléans en Parijs, zie John Boswell, Christianity, Social Tolerance and 
Homosexuality. Cay People m Western Europe from the Beginning of the 
Christian Era to the Fourteenth Century. (Chicago - Londen 1980), 261-
263. Over Erfurt in de Occultus, zie Schmidt 1981, 121-122, Classen 
1986, 63. Over Amiens en Reims: Hugo Primas, Ambiants, nibs piedives; 
Classen 1986, 57. Over Rome: Walter van Châtillon, Propter Sion non 
tacebo (CB 41; RA 360-372); Walter van Châtillon, Utar conti a vitia 
carmine rebelh (CB 42; RA 372-378; zie Jackson 228-232); van anonieme 
dichters: Roma, tue mentis obhta sanitate (CB 43; een politiek sLrijd-
dicht uit de twaalfde eeuw); Arjstippe, guamvis sero (CB 189, RA 380-
384; uit de dertiende eeuw; in regel 4-5 een luvenaliscitaat· luv. 3, 41); 
RA 386; RA 386-388. De tegenstelling tussen deze gedichten en de posi
tieve passages over Rome uit de kerkelijke hoek is groot, hier іь het 
christelijke Rome juist de vervolmaking van het antieke. Zie RA 328-330 
(Passjo S. Quintini, negende eeuw); Eugemus Vulganus (RA 330), begin 
tiende eeuw; Schramm 1962, 247-249 bespreekt uit de elfde eeuw 
Alfanus, Amatus (RA 342-344) en Petrus Damiani; Alexander Neckam, De 
Laudibus Divmae Sapicntiae 181-344 (RA 390-400), begin van de 
dertiende eeuw (lovend ovei het antieke en het chiistelijko Itoinc, пыпі 
eindigend met kritische noten in імь 335 woei het luvcriulis< lUuit J, 
41; in 325-344 komt twuulf keer Romii, vale vooi ). 

29. Bernardus van Morlaas (of: van Cluny) schildei t het hemelse Jeiu/alem 
in het begin van zijn De Contemptu Mundi (OMLV nr. 160). Zie ovei een 
kerkgebouw als beeld van het hemelse Jeruzalem: Ohly 1977, 191-190. 
Zie over de stad als beeld van het hemelse Jeruzalem: Le Goff 1972, 71-
106 (speciaal 72-73, over Philip van Harvengt, en 78-79, over Albeitus 
Magnus); vergelijk ook uit het voorafgaande Utiecht als hemel op 
aarde; Hyde 1965, 323; Schmidt 1981, 121-122; Classen 1986, 62-63. CB 52 
is een lied uit Solignac voor de verjaardag van de bevrijding van 
Jeruzalem in 1099; in de eerste strofe wordt de naam van de stad 
Solignac (Solemmacum) afgeleid van solemnis. Voor middeleeuwse 
beschrijvingen van het aardse Jeruzalem, zie Classen 1986, 31-33; 52-53; 
noten 225-253. 

30. De lijst van de fcopoj die Giegler apart bespreekt (Giegler 1953, 90-119): 
Ligging: klimaat, ligging ten opzichte van vasteland en zee, ligging in 
de vlakte, op een berg of heuvel, aan een rivier (rustig, wild, visrijk; 
handel, natuurlijke verdediging), in een dal. Uiterlijk van de stad: 
muren, torens, poorten, huizen. Algemene epitheta: edel, dichtbevolkt, 
oud, beroemd, groot, ruim, rijk, gelukkig. Religieuze sfeer - kerken, 
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heiligen, bisschop en clerus. Wetenschapsbeoefening. Bekwaamheden van 
de b u r g e r s : beroemde stedelingen, vroomheid, handel. Schat ten: r i jk
dom, overvloed door vruchtbaarheid van de omgeving. Historie: ontwik
kelingen of ve rander ingen (contrast v roege r -nu : ru ïnen, groei) , naam 
van de s t ichter , naam van de stad, naamsverander ing , s t ich ter of nieu
we s t ichter . Vergelijking: koninklijk, metropolis, moeder, hoofd; 
vergeli jking met Rome. Formele topoi: Überb ie tung , onzegbaarheid . 

31. Voorbeelden van inscript ies op bouwwerken: een tweeregelige pros-
opopoiia van Rome (Roma vetusta fui: sed nunc Roma nova vocabor; 
eruta ruderibus culmen ad astra fero: RA 352), volgens hoofdstuk 16 
van de Mirabilia Romae een opschrift op de tempel van Bellona te Rome; 
Milaan als tweede Rome op een van haar eigen s tadspoor ten , en Pavia 
met dezelfde inscript ie op een s tadspoor t (Hyde 1965, 326; 333). Auteurs 
van s tadsbeschr i jv ingen in proza ci teren vaak enkele d icht regels over 
de s tad: Mirabilia Romae; Bonvesin da la Riva in De Magnalibus 
Mediolani (de s tadspoor t van Milaan); Magister Gregorius in Narrado de 
Mirabilibus Urbis Romae en William Fi tzs tephen in Vita S. Thomae. Een 
fraai voorbeeld van stedenlof s taat in het univers i te i t spr iv i lege van 
Erfur t (1379 AD): Anton Blaschka, 'Von Prag bis Leipzig. Zum Wandel 
des Städtelobs - anläßlich der 550-Jahr-Feier der Karl-Marx-Univc>rsität 
Leipzig', Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 8 (1959), 1003-1007; Hermann Goldbrunner , 'Laudatio 
Urbis. Zu neueren Untersuchungen über das humanistische Städtelob ' , 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
63 (1983), 326-327. Over de traditionele lof en beschr i jv ing in h i s tor i 
sche werken van de twaalfde en der t iende eeuw, zie Classen 1986, 48-
49; noten 404 en 416-417; Witzel 1952. 

32. De lof van Konstantinopel is ui tgebreid onderzocht door Erwin Fens ter . 
De conclusies van zijn studie vindt men in Fens ter 1968, 316-325: ep i -
deiktiek volgens de regelen der kunst , en vaak in zo nauwe samenhang 
met de lof van de keizer dat stad en keizer één worden; Konstantinopel 
is dan ook de keizerss tad, de christel i jke s tad bij ui ts tek: tegelijk het 
nieuwe Rome, het tweede Athene en het nieuwe Jeruzalem. Vergelijk ook 
Classen 1986, 52-53; noten 139-140 en 356-360. Zie over stedenlof in de 
epistolografie van de Byzantijnse tijd Louis Robert, 'Les Kordiaka de 
Nicée, Ie Combustible de Synnada et les Poissons-scies . Sur des Le t t res 
d 'un Métropolite de Phrygie au Xe Siècle. Philologie et Réalités. ' , 
Journal des Savants 1961, 97-166; 1962, 5-74. 
Enkele van de vele namen van p roza -au teu r s , uit de t iende eeuw: Leoon 
van Synnada, Synnada (Robert 1961, 115-116; 151-162); Nikephoros 
Gregoras, Sincope (Robert 1961, 155); uit de elfde eeuw: Michael Psellos, 
Konstantinopel (Fenster 1968, 132-142; Wilson 1983, 156-166); uit de 
twaalfde eeuw: Kinnamos, Dorylaion (Robert 1961, 162-164); uit de d e r 
t iende eeuw: Gregorios Kyprios, Konstantinopel (Fenster 1968, 189-196; 
Wilson 1983, 223-224); Andreas Libadenos, lofprijzingen op verschi l lende 
s teden, ingebed in een reisverslag (Fenster 1968, 195); Manuel Holobolos 
(secre tar i s van de keizer), Genua, Konstantinopel (Fenster 1968, 195; 
318; Wilson 1983, 224); Nikephoros Choumnos, Thessalonike, in de inlei
ding van een redevoering (Fenster 1968, 195); Theodooros Laskar is , 
Pergamon (Wilson 1983, 219-221, met een citaat uit de betreffende 
brief); Theodooros Laskaris II, lofrede op Nikaia (Fenster 19C8, 318); uit 
de veer t iende eeuw: Theodooros Metochites, lofrede op Konstantinopel 
(Fenster 1968, 318; Wilson 1983, 256-264), Nikaia (Robert 1961, 105); 
Geoorgios Karbones, lofrede op Konstantinopel (Fenster 1968, 318; 327-
364: teks t van het overgeleverde fragment van de rede) ; Gennadios, 
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ingebedde klacht (Fenster 1968, 280-281); uit de vijftiende eeuw: 
Johannes Eugenikos, Imbros, Korinthe, Trapezous, Petr ina (Robert 1961, 
152; 155-160, met enkele citaten); monodieën op de val van Konstantino-
pel uit de vijftiende eeuw (algemeen: Fens ter 1968, 281-282; 287-289) 
van Andromkos Kalhstos (Fenster 1968, 282-284, met een ui tgebreid 
resumé), Johannes Eugenikos, Manuel Christonomos, Matthaios Kamariotis 
en van enkele anonymi (Fenster 1968, 282-287). 
Enige namen van d ich te rs , uit de negende eeuw: loosephos Hymno-
graphos , Ode 8, Korinthe; uit de tiende eeuw: Johannes Geoometios 
Kyriotes, epigrammen op Athene, Konstantinopel en Nikaia (T iypams 
1981, 473-474; Robert 1961, 158: Nikaia geci teerd) ; Konstantinos Rhodios, 
Konstantinopel, ingebed in een beschri jving van de kerk van de heilige 
apostelen (Trypams 1981, 481-482); uit de twaalfde eeuw: Theodooros 
Pródromos, Konstantinopel (RA 352; Fenster 1968, 143-146; T rypams 
1981, 483; 477-478: ook grafepigrammen met dialoog tussen het graf en 
een voorbi jganger) ; Michael Choomates, Athene (Classen 1986, noot 161; 
T r y p a m s 1981, 479; Wilson 1983, 204-206); Geoorgios van Kallipohs 
(archivar is van die stad; vandaar ook wel Chartophylax genoemd), Rome 
(RA 408-410; 626; T rypams 1981, 480: een dialoog tussen Rome en keizer 
F r e d e n k II); eind veer t iende eeuw: het verhaal van Ptoot holoon, Kon
stantinopel (Fenster 1968, 293: met citaat; T r y p a m s 1981, 523-524); uit 
de vijftiende eeuw: Venetië, 84 vers rege l s in de volkstaal (T iypams 
1981, 522-523); Athene, klaaglied van 68 verzen over de val van do stad 
(Trypams 1981, 587); klaagzangen over de val van Konstantinopel (alge
meen· Fenster 1968, 289-292; 300-301; zie v e r d e r Trypams 1981, 551; 
586-587), waaronder een dialoog tussen Venetië en Konstantinopel 
(Fenster 1968, 298-300, met citaat) en een gesprek tussen de vier zetels 
van de pa t r ia rchen (Jeruzalem, Konstantinopel, Alexandrie en Antiochie) 
en een vreemdeling (Fenster 1968, 297-298; T rypams 1981, 587). 

33. De vertal ing is genomen uit: Bert Teums (ed.), ¿evensroes . Verzen van 
Li T'ai Po. (Amsterdam 1943), 17; een let terl i jke ver ta l ing s taa t op pag. 
32, in de 'Uitleiding'. 

34. De t eks t van deze passages over Tongeren en Maastricht v indt men 
bijeen in de bundel Anton van Duinkerken (ed.), De Muze en de Zeven
tien Provinciën. (Boekenweekgeschenk 1962); die t eks t is naar de editie 
van G.A. van Es (Antwerpen 1950); zie ook d r s . Jef Notermans, Com
mentaren op Heinnc van Veldeken's Sint Servaaslegende. (Maastricht 
1974-1977) I, 48-49; I, 76-94; IV, 303-305. In de Eneasroman van Heinnc 
van Veldeken bevindt zich een ui tgebreide beschr i jv ing van Karthago, 
in de verzen 362-432. 

35. Het ci taat van Davanzati is, met de hier geci teerde ver ta l ing, te vinden 
in Hélène Nolthenius, Duecento. (Utrecht - Antwerpen 1977), 194 (met 
een verwijzing naar D'Ancona, Manuale della Letterature italiana. I 
(Firenze 1925), 97. 

36. Dante Alighieri, Divina Commedia. Geciteerd naar de ui tgave met een 
Nederlandse ver ta l ing door Frederica Bremer en inleidende vei klaringen 
naar aantekeningen van Wilhelmina Kuenen, 3 delen (Haarlem 1941, zesde 
d ruk 1965). Zie van Dante verder ovei Florence: Purg. 6, 127-142 
(vergeli jking met Spar ta en Athene); Pai: 15, 97-137 (beschri jving van 
de oude zeden van Florence); over Rome: Pai·. 6, 1-93 (geschiedenis van 
het Romeinse r i jk) ; Par. 31, 31-42 (verbazing van de barbaren bij het 
zien van Rome). 

37. Joseph Nef f, Helius Eobanus Hessus. Noribeiga Illustrata und andere 
Stadtegedichte. (Berlijn 1896), 'Einleitung' vn-xix; Georg Ellingei, 
' S t äd t e - und Landschaftsgedichte ' , in: Paul Mei ke i , Wolfgang Stammlet 
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(eds.) , Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Vol. 4 (Berlijn 
1931), 89-90; Archer Taylor, Problems in German Literary History of the 
Fifteenth and Sixteenth Centuries. (New York - London 1939), 117-123 
(met een overz icht van de naar voren gebrach te hypo theses over de 
oorsprong) ; 163-164. Over Huygens: F.L. Zwaan, Voetmaet, Rijm en 
Reden. (Culemborg 1973), 99; J. Smit, Driemaal Huygens. (Assen 1966), 5-
6; Jacob Smit, De grootmeester van woord- en snarenspel. Het ¡even 
van Constantijn Huygens. (Den Haag 1980), 122-123; vergeli jk nu 
C.W. de Kruyter , Constantijn Huygens. Stede-stemmen en Dorpen. 
(Zutphen 1981), 3-20. 

N O T E N B I J H O O F D S T U K : 5 

Dank zij bemiddeling van W. Patrick Leonard, associate provost van de 
Chicago State Universi ty, heb ik in 1983 een fotocopie van Hammers 
werk ontvangen uit de Regenstein Library van de plaatselijke 
zus te runivers i te i t , de Universiteit van Chicago. In bibliotheken in 
Nederland is de disser ta t ie niet aanwezig, in Leuven evenmin. Het lijkt 
erop dat de d isser ta t ie een aangevuld hoofdstuk is van een boek over 
lofdichten, dat de au teur in noot 2 op pag. 4 aankondigt : "Encomia from 
Antiquity to the Renaissance will be published in the near future."; 
aanwijzingen hiervoor zijn de verwijzingen naar 'di t hoofdstuk' , zoals 
op pag. 5: "The large number of minor encomia just i f ies our not 
t rea t ing or even mentioning them all in this chapter ." (zo ook op pag. 
14); ve rde r het on tbreken van een indeling in hoofdstukken. Bij mijn 
weten is het bedoelde boek nooit gepubl iceerd. Behalve de in de biblio
grafie opgenomen werken van Hammer (1937, 1938, 1940, 1942, 1944) zijn 
er van zijn hand: een kor t ar t ikel uit 1941 over de herkomst van een 
bepaald exemplaar van Margarita Poetica (Rome 1475) van Albrecht von 
Eyb; een ar t ikel uit 1954 over het onderwijs in het Latijn in T r a n s -
sylvanië van 1500-1800; tenslot te publicaties over Melanchthon, waarvan 
de belangr i jks te de twee delen zijn van Die Melanchthonforschung im 
Wandel der Jahrhunderte. (Gütersloh 1967-1968). Hammer is in 1976 
overleden. 
Ook invloed uit Frankr i jk wil Hammer uitsluiten: "As far as can be 
judged , there is no direct French influence on the encomia writ ten by 
the German humanists ." (Hammer 1937, 4). Bedoeld is natuurl i jk vooral 
Astesanus. 
De lijst van alle geprezen steden lever t geen exacte aantallen vanwege 
verg iss ingen als bij Godfried van Viterbo (de vermelding 'proza ' ) ; ook 
on tb reek t bij sommige werken de taaiaanduiding, bij ande re weer de 
genre -aanduid ing . Als Nederlandse s teden vinden we Haarlem (±1483), 
Roermond, Deventer, Thorn en Amsterdam (1664) in deze lijst. 
Het lofdicht op Iglau (Jihlava) van Urbanus de Pochyech (van vóór 
1418; 100 verzen; Hammer 1937, 47-48); Heidelberg van Gaguinus (±1492; 
44 verzen; Hammer 1937, 23); Wroclaw, Neumarkt en Krakow van 
Corvinus (±1496; 43 en 10 verzen, 100 verzen; Hammer 1937, 57-60); 
Neurenberg , Wiesbaden, Heidelberg van Celtis (1492; 4 verzen; Hammer 
1937, 20-21); Roermond van Buschius (±1500; 76 verzen; Hammer 1937, 
25) en van Murmellius (1503; 62 verzen; Hammer 1937, 29). 
Hammer bespreek t meer werken (lof van Jihlava, Bamberg en Wroclaw) 
die aanleiding geven tot dergelijke opmerkingen. Het lofdicht op Jihlava 
was waarschijnlijk bedoeld als een voorbeeld van dit poëtische genre; 
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het s taa t in een appendix bij het wei к Candela Rhetoricae· W. 
Wattenbach, 'Candela Rhetoricae. Eine Anleitung zum Briefstil aus Iglau', 
Archiv fur Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 30 (1864), 179-202; 
hierin v indt men ook een beschrijving van deze stad in pioza. De 
lofrede op Bamberg s taa t als zestiende narratio in de appendix van 
Margarita Poetica uit 1459: een handboek der r h e t o n k a , grotendeels 
gebaseerd op Artis rhetonce precepta, een werk dat toegeschieven is 
aan Aeneas Silvius (Hammer 1937, 9 noot 2). De Latijnse t eks t van deze 
rede , met een ver ta l ing in het Engels, v ind t men in Hammer 1942. De 
ode op Wroclaw van Bernardinus Cancinus (Feyge) s taa t in zijn rond 
1500 geschreven epistolica, waarin ze dient als voorbeeld van een 
epístola descriptiva (Hammer 1937, 59). 

6. Al deze voordrachten hebben betrekking op stedenlof. Die van Schmidt 
(over Cordus) , McLean (over More), en Arnold (over Celtis) zijn 
gepubl iceerd in de Acta van het congres : Paul Gerhard Schmidt, 
'Euricius Cordus ' , in: Revard 1988, 307-313; Andrew M. McLean, 'Thomas 
More's Utopia as Dialogue and City Encomium', in: Revard 1988, 91-97; 
Klaus Arnold, 'Konrad Celtis und sein Buch über Nürnberg ' , in. Revard 
1988, 7-15. De voordrachten van Carley (over Leland), Lentzen (over 
Decembno) en Manley (over Clemens, Sictor en Adamus) zijn mot in de 
Acta opgenomen. Verder worden natuurl i jk zo nu en dan nieuwe 
teks tu i tgaven gepubliceerd van gedichten met stedenlof, bijvoorbeeld in 
Humanística Lovamensia: 17 (1968), 18; 18 (1969), 7-20; 23 (1974), 205-
214; 24 (1975), 134-135; 26 (1977), 33-35; 27 (1978), 61-62; 27 (1978), 
208-210; 28 (1979), 210-211; 30 (1981), 186-188; 31 (1982), 190-196; 32 
(1983), 289-308; 34A (1985), 168-173. De volledige ti tels van de drie 
gepubl iceerde delen van het werk van Elhnger: Georg Elhnger, 
Geschichte der neulateinischen Literatur Deutschlands im sechzehnten 
Jahrhundert. Italien und der deutsche Humanismus m der neulateim-
sche Lyrik. (Berlin - Leipzig 1929); Geschichte der neulateinischen 
Literatur Deutschlands im sechzehnten Jahrhundert. Die neulateinische 
Lyrik Deutschlands m der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. 
(Berlin - Leipzig 1929); Geschichte der neulateinischen Literatur 
Deutschlands im sechzehnten Jahrhundert. Geschichte der neulateini
schen Lyrik m den Niederlanden vom Ausgang des fünfzehnten bis zum 
Beginn des siebzehnten Jahrhunderts. (Berlin - Leipzig 1933). 

7. Hammer 1937, 3, Zo ook Neff 1896, VIII-IX en Mortier 1974, 27. 
8. Een ver ta l ing in he t Nederlands van Fam. 1, 5: Frans van Dooren, 

'Pe t ra rca als br ie fschr i jver ' , Hermeneus 58 (1986), 309-318. 
9. Het gedicht is van 1353 of la ter . Navagero's groet aan Italie is van dit 

gedicht een navolging (een citaat in Jacob Burckhard t , De cultuur der 
Renaissance ¡η Italie. (Utrecht - Antwerpen 1960), I, 164). Zie voor 
P e t r a r c a ' s l ec tuur van klassieke schr i jvers : Bolgar 1973, 239-264 (over 
Catullus 262-263); Reynolds 1974, 110-119 (over Catullus: 111-113). Voor 
Weiss is het duidelijk: "... the reappearance about 1300 of the poems of 
Catullus in Verona. The arr iva l of a volume of his lyr ics from France 
proved an important event . . . " (Weiss 1988, 22). 

10. De teks t van Africa 8, 853-955 ook in RA 428-439; zie voor de juistheid 
van de beschri jving Weiss 1988, 35. De t e k s t van Epist. Metí. 2, 3 ook 
in RA 438-462. Verdere br ieven van Pet rarca over de antieke oveiblijf-
selen in Rome: Fam. 6, 2 en 22, 14; Senil. 4, 1 en 14, 1. Zie vooi zijn 
belangstell ing voor deze res ten : Weiss 1988, 30-39. Lof van de grootheid 
van Rome is ook te lezen in Fam. 2, 9. Voor twee andere beseht ijvingen 
van Rome uit Pe t ra rca ' s tijd, zie Weiss 1988, 60-62. Rome ьрі ekend LoL 
haar echtgenoot de paus (SJC) in pist. Mett: 2, 3; in Fam. 10, 1 bpieekt 
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de genius van de s tad, in de gedaante van een oude matrone, tot Kaïel 
IV. Een simpele dialoog tussen de dichter en Rome als oude vrouw in 
Carm. 1-2. Een ande r voorbeeld van de figuur prosopopoiia is een 
opschrif t voor een toren in Parma, Turns Parmensis: de toren spreek t . 
Ook in Fazio degli Ubert i ' s Dittamondo uit ±1360, "a poem now known to 
few and enter ta ining to none" (Weiss 1988, 46), t r eed t de personificatie 
van Rome als oude vrouw op (boek 2, 31): zij ver te l t in t ranen haar 
geschiedenis en laat in een rondleiding haar v roegere schoonheid zien. 
Volgens Mortier heeft Degli Uberti het idee van Pet rarca overgenomen 
(Mortier 1974, 27-28). Zie over dit dichtwerk ook Burckhard t 1960, I 
114; 177; II 17; 44; 185 noot 94; Claude Moatti, A la recherche de la 
Rome antique. (Paris 1989), 12-13. Onder de vele ande re s teden die hier 
worden beschreven , bevinden zich Arezzo, Ban, Bergamo, Bologna, 
Genua en Pari js . 
Het ubi suní ' -motief komt ook voor in De Otio Religioso. Over 
'docerende ' ru ines van Rome schri jf t Pe t ra rca in Senil. 10, 2· etsi... 
ruimsque p r é sen t i ons pretentam magmtudinem testaretur ('ook al ... en 
getuigde zij met haar huidige ruines van haar voorbije g ioothe id ' ) . 
Mortier zegt, op gezag van Heckscher, dat Pe t ra rca het woord ι шла 
zorgvuldig zou mijden en reliquiae zou gebruiken (Mortier 1974, 21-22); 
op pag. 28 c i teer t hij echter zelf Ep. Metr. 2, 15, waar Peti a rca in v e i s 
234 weer гита schri j ft . Het woordspel urbs-orbis komt voor in Africa 
8, 989 (in de afscheidswoorden van Hasdrubal) en in Fani. 2, 14. 
Vergelijk over de ru ines van Rome: William Hammer, recensie van: 
Wilhelm Sebastian Heckscher, Die Romruinen: Die geistigen Voiaus-
setzungen ihrer Wertung im Mittelalter und m dei Renaissance. 
(Wurzburg 1936), Classical Philology 33 (1938), 433-435. 
Baron 1955, 163-189, speciaal 163-168. Baron heeft in zijn from Poti arch 
to Brum. (Chicago and London 1968) de complete t e k s t van de Laudatio 
Florentmae Urbis uitgegeven; een verta l ing in het Engels s taa l in 
Benjamin G. Kohl, Ronald G. Witt, Elizabeth В. Welles (eds.), The Eaithly 
Republic. Italian Humanists on Government and Society. (Manchester 
1978), 135-175. De Oratio funebris voor Nanni degli Strozzi (1428) is een 
ander voorbeeld van navolging; ook daarin wordt de stad Florence 
geprezen. Baron hierover: "What he adopted from Pericles ' speech was 
Thucydides ' l i te rary scheme, and the spir i t of the Athenian funeral 
oration where the p ta i se of the fallen cit izen-soldiers was couched in a 
panegyr ic upon t h e city for which they had sacnf ied thei r lives: her 
origin, her political and cul tura l preeminence, her civic freedom, and 
t h e v i r tue of her cit izens in bat t le . " (Baron 1955, 359). Zie over Brum's 
beschri jving van een Romeinse boog en een b r u g bij Rimini: Weiss 1988, 
105-107. 
De onderdelen van de rede van Brum zijn: in t roduct ie en inhoud; 
qualis urbs ipsa est; quibus parentibus populus Florentmus ortus est; 
quibus artibus Florentin de prjncipatu m Italia certavit; de virtute 
urbis quahs fons fuit; quare Florentia disciplina institutisque domesti-
cis admirabihs est (Baron 1955, 514). Over verschi l len en o v e r e e n 
komsten tussen Bonvesin en Brum handelt ook Berthe Widmer, 'Enea 
Silvios Lob der S t a d t Basel und seine Vorlagen', Basler Zeitschrift fur 
Geschichte und Altertumskunde 58-59 (1959), 112-113. 
Zie over Brum en Decembrio: Baron 1955, 55-57; Widmer 1959, 119-129 
en Goldbrunner 1983, 316-317; 325. De v o o r d r a c h t van M. Lentzen in 
1985 in Wolfenbuttel, Die Verherrlichung Mailands ¡m Quattrocento, is 
met in de Acta (Revard 1988) gepubliceerd. Zie over de invloed op 
Chaundler: Goldbrunner 1983, 318; over die op Aeneas Silviub Widmer 
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1959. Over de Germania van Aeneas Silvius schri jf t Widmer: "Auch seine 
Schi lderungen der deutschen Städte, ihres Wohlstandes, ihrer Fieihcit 
und gerechten Regierung lassen vermuten, daß die Germania neben 
Strabo, Tacitus und ande rn auch Leonardi Bruni nicht wenig ve rdank te 
und durch ihn einem verbre i te ten , auch im Mittelalter nicht v e r g e s 
senen Schema lobender S tad tbeschre ibung , das von der antiken Rheto
rik ausgearbe i t worden war." (Widmer 1959, 138). 

15. Vertaling in het Nederlands door Gerrit Komrij: Poggio de Florcntijn, 
Moet een grijsaard trouwen'' Gevolgd door De baden van Baden en een 
kleine keus uit het Groot Grollenboek. (Amsterdam 1970). 

16. Verdere br ieven met lovende s tadsbeschr i jv ingen zoals Petrarca, ßruni , 
Poggio Bracciolini en Decembrio die geschreven hebben, zijn et van 
Benedetto Dei (Florence, 1472), Francesco Bandini (Napels, ±1476), 
Bernardino Barduzzi (Verona, 1489). Redevoeringen tot lof van een s tad, 
zoals van Bruni, zijn er van Lorenzo de Monacis (Venetië, 1421), 
Balthasar Rasmus (Pavia, ±1450), Giovan Mario Filelfo (Verona, ±1468), 
Giovan Antonio Panteo (Verona, 1484), Gianfrancesco Bracciolini (Venetië, 
±1495). Zie Goldbrunner 1983, 321-324; William Hammer, 'Balthazar 
Rasinus and his Praise of Studies a t the Umveis i ty of Pavia', Studies 
m Philology 37 (1940), 133-148; Barbara Marx, 'Venedig - .Altera Roma'. 
Transformationen eines Mythos', Quellen und Forschungen aus 
Italienischen Archiven und Bibliotheken 60 (1980), 336-337, 359-360; 
Weiss 1988, 117. 

17. De t eks t van Sparta is geciteerd uit Elisabeth Rawson, The Spartan 
Tradition in European Thought. (Oxford 1969), 123-124. Zie over 
Cynacus zelf ve rde r Weiss 1988, 137-144. Over zijn re i svers lag , 
Κ.Α. Neuhausen en E. T r a p p , 'Sprachl iche und sachliche Bemeikungen 
zu einer neuen Ausgabe des C y n a c u s von Ancona', HL 32 (1983), 45-74 
en HL 33 (1984), 22-70, alwaar ook gewezen wordt op C y n a c u s ' 
voorliefde voor woordspelletjes met s tadsnamen (in deel I, 47). Een 
a n d e r e re iz iger was Christoforo de ' Buondelmonti, die een Descuptio 
Candiae (Herakleion of I rakhon, op Kreta) heeft nagelaten: Rudolf 
Pfeiffer, History of Classical Scholarship. From 1300 to 1850. (Oxford 
1976), 29; 51. Ook de Duitser P e t r u s Luder (±1415-1474) heeft door 
Griekenland gezworven: Pfeiffer 1976, 63. 

18. Over dit gedicht van Aeneas Silvius: Mortier 1974, 32-33; over Aeneas 
en Rome: Weiss 1988, 99-100; over Aeneas en Romeinse ovei blijfselcn 
buiten Rome: Weiss 1988, 106-108; ovet zijn schilderingen vun land
schappen en ru ines in Italie: B u r c k h a r d t 1960 II, 17-20; 183 noot 41. 

19. Voor het Italiaanse Romegedicht van Aretino, zie Moi tier 1974, 41-42. 
Mortier b e s p r e e k t in zijn hoofdstuk 2 v e r d e r gedichten over ru ines 
van de hand van Baptista Mantuanus, Landino, Sannazmo en Atiosto 
(36-45); hij c i teer t ook de uitroep van Arnoldus Buchelius uit U t i e c h t 
(1565-1641), geslaakt bij de aanblik van het Colosseum. Qiiidne non 
consumitis, anni'' Hoofdstuk 3 van Mortier is gewijd aan J a n u s Vitalis' 
De Roma (46-56) en aan Supeibi Colli van Baldassare Castiglione (56-59); 
de t e k s t van De Roma is ook te vinden in CNLS 335, RA 476 en RLP 24-
26; de t e k s t van Superbi Colli ook in RA 636 (RA 478-480 biedt drie 
Latijnse vers ies) . Enkele navolgers van Vitalis, in het Frans , Latijn, 
Spaans of Pools: De Baif, Du Bellay (op zijn b e u r t nagevolgd door 
S p e n s e r ) , Cardulus (met een prosopopoua van Rome), Caio, Doublet, 
Grévin, Jacomotus, Quevedo (op zijn beu r t nagevolgd door Chênedollé), 
Szarzynski . Vitalis' motief 'midden in Rome is mets van Rome t e t u g te 
v inden ' zijn we al tegengekomen bij Michael Chooniates (PGV nr . 242, 
17: 'Wonend in Athene zie ik nergens Athene') en bij Pet ra ica in Senil. 
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10, 2: notam michi Neapohm non inveni. Een la te re echo s taa t in 
Sertorius van Corneille: Лоте n 'es t plus dans Rome (Ser t . 936). Enkele 
navolgers van Castiglione, in het Ital iaans of Spaans : Tasso, De Cetina 
(veel Spaanse navolgers), Lope de Vega (nagevolgd in he t Frans door 
Scarron), Paterno (nagevolgd in het Spaans door De Mesa). Zie ook M.C. 
Smith, 'Looking for Rome in Rome: J a n u s Vitalis and his Disciples', 
Яе ие Littérature Comparée 51 (1977), 510-527; F.J. Brevet , 'Een lati jns 
epigram van J a n u s Vitalis', Hermeneus 51 (1979), 210-215; F.J. Brevet, 
' Jacques Grevin in Rome', Hermeneus 52 (1980), 40-42. Volgens Brevet 
s taat Castiglione ook onder invloed van Vitalis, maar volgens Mortier 
gaat Vitalis niet aan Castiglione vooraf (Mortier 1974, 56). 

20. De prosopopoiia van Venetië door Filippo Morandi, uit 1440-1441, gaat 
gepaard met een personificatie van de stad als koningin: Urbs ego sum 
Venetum, pelagi regina sonori (Marx 1980, 351). Het gedicht waarin 
Antonio Loschi (±1360-1441) Florence in een monoloog haar eigen 
ondergang laat voorspellen (Ellinger 1, 22), heb ik niet kunnen a c h t e r 
halen, evenmin als de elegische brieven van de stad Konstantinopel aan 
haar zus ter Rome en het antwoord van Rome, van Nicolaus delle Valle 
(±1451-1473; een ci taat hieruit geeft Ellinger 1, 88) en Urbium Dicta van 
Caviceo (Taylor 1939, 163). Over de st icht ing van Pienza bes taa t ook 
een langer gedicht , van de hand van Lodrisio Crivelli, geschreven in 
1464: Goldbrunner 1983, 323. 

21. Zie over Marullus: M.J. McGann, '1453 and all that : The End of the 
Byzantine Empire in the Poetry of Michael Marullus', in: McFarlane 1986, 
145-152. Vergelijk met het begin van dit gedicht een ode van Aelius 
Lampridius Cerva, uit Ragusa (1463-1520), Ode in Rhacusam, beginregel 
Ocelle mi Rhacusa, ocelle mi patria (RLV 341). Verdere stedenlof van 
Marullus: Epig. 3, 10, De laudibus Senae (in Alessandro Perosa (ed.), 
Michaelis Marulli Carmina. (Turici (Zürich) 1951), 58-59); Epig. 4, 17, De 
laudibus Rhagusae (RLV 112-114). 

22. Over Ausonius-manuscripten, zie Bolgar 1973, 263 (vergeli jk ech te r 
Peiper in zijn editie van Ausonius, xxxviii); over de wiegedrukken: 
Schoeck 1988. 
Voorbeelden van ve rde re s tededichten van Italiaanse bodem uit de 
vijftiende eeuw zijn: Jacopo di Albizotti Guidi, Laus Venetiae, 1442: Marx 
1980, 353; Filippo Morandi, verscheidene lofdichten op Venetië, ±1450: 
Marx 1980, 351-353; Tito Vespasiano Strozzi (1424-1505), Liuidat 
Ferrariam ab exsilio rediens (ANLP 114-116); Giovanantonio Porcello de ' 
Pandoni, lofdichten op Venetië, ±1452: Marx 1980, 369-370; Bartolomeo 
Sulmonese (±1420-1491), Ad Illustrissimum militum Ductorem Comitum 
lacobum Barthelomaei Sulmonensis poema, lof van Sulnio (HL 34A (1985), 
168-173: speciaal v e r s 1-64); Raphael Zovenzonius, Urbs Venetum, 1457: 
Marx 1980, 351; een lofdicht op Ancona: Ellinger 1, 143; Giovan Mario 
Filelfo, De laudibus agri Veronensis, ±1468: Goldbrunner 1983, 321; 
Francesco Corna, Fioretto de le antiche croniche de Verona, een gedicht 
in het Italiaans van 256 coupletten uit 1477: Goldbrunner 1983, 321; 
Franciscus Brixianus, een ode aan Florence: Ellinger 1, 170; Marco 
Antonio Sabellico (1436-1508), Carmen in Utini originem, over Udine; De 
vetustate Aquileiensis patriae; De Venetae Urbis Situ; Genethliacon: 
Weiss 1988, 122-123; Burckhardt 1960 I, 46-48; Ugolino Verino (1438-
1516), De Gloria Urbis Florentiae; De pictoribus et sculptoribus 
Florentinis qui priscis Graecis aequiperari possunt (RLV 91-92); Antonio 
Urceo Codro (1446-1500), De Renovatione Bononiae (RLV 94-96); Angelo 
Poliziano (1454-1494), lofprijzing van Florence (Epigr. Lat. 17); 
Francesco Arrigoni, Poema de omni Venetorum excellentia, ±1500: Marx 
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1980, 372; Francesco de Narni, Italia congueritur de Gallis et Caesaieni 
alloquitur, ±1495 (HL 26 (1977), 33-35); Pietro Bonomo, Querela ш bis 
Romae ad divum Maximihanum Caesarem, ±1495: HL 26 (1977), 35; Iacopo 
Sannazaro (1458-1530), Ad rumas Cumarum, urbis vetustissimae (RLV 
149-150; RLP 68-70); I ^ n e s nocturnj Romae (RA 474); In theatrum 
Campan um (Epigr. 41). Zie voor enkele anonieme lofdichten op Venetië: 
Marx 1980, 351; een anonieme parafrase van Ausomus ' gedicht ovei Mi
laan, getiteld De urbe Mediolanensi: HL 27 (1978), 61-62; enkele vijf-
t iende-eeuwse s tadsbeschr i jv ingen met stedenlof: Weisb 1988, 122-130. 

23. De t e k s t van Astesanus ' gedicht, met inleiding, ver tal ing en com
mentaar, in A. Le Roux de Lincy, L.M. Tisserand (eds.), Histoire 
générale de Pans. Pans et ses historiens aux XIV et XV siècles. (Pans 
1867), 513-577. Over zijn overige werk: Ellinger 1, 74-75. 

24. Overzicht van Astesanus ' gebruik van de f iguur praetentio: de verzen 
11, 87, 134, 147, 149, 159, 164, 198, 232, 243, 246, 286, 374, 384, 572, 573, 
575, 578, 591, 593, 621, 635, 646, 649, 653, 655, 702, 733, 757, 764, 796, 
771, 777, 778, 790, 797, 800, 831. Hierbij komt de u i tdrukking transeo 
acht keer voor; praetereo of praeteream zeven keer; taceam of een 
synoniem zeven keer; longum esset of longum est ook zeven keer; ne 
dicam of een synoniem vijf keer. 

25. Het woord praestans is gebru ik t in: 7, 13, 55, 76, 84, 97, 149, 154, 159, 
168, 233, 239, 289, 449, 478, 499, 513, 532, 573, 642, 736, 796, 797. 
Woorden van de stam van mjrus, behalve de elf keer muor die de lof 
van Pari js s t r u c t u r e r e n : 15, 57, 69, 80, 107, 139, 152, 194, 257, 261, 291, 
299, 327, 327, 339, 357, 380, 402, 408, 420, 427, 439, 440, 503, 505, 535, 
564, 576, 583, 588, 643, 682, 756, 778, 783, 786, 789, 794, 822. 

26. Vergihus, Aen. 2, 40 wordt geciteerd in v e r s 185: magna comitante 
caterva; in 198-200 wordt Sallustius, lug. 19, 2 geci teerd, met naam en 
titel: silere esse puto melius, quam paucula dicere, sicut de bello clara 
sensit Cartagine Crispus; in 241 is luvenahs 6, 325-326 nagevolgd: ut 
Priamum aut veterem succendere Nestorem possmt. Klassieke historische 
en mythologische namen in Astesanus: P y r r h u s (17), Pallas en Arachne 
(36-39), Hercules, zoon van Juppi ter (62-63), Achelous, Hydra (65), 
Phoebus en Pytho (66), Aeneas en de Harpijen (145-146), de Cycloop en 
Galathea (161), Typhoeus en Enceladus (162-163), de blinde Longinus 
(165), Apelles en Alexander de Grote (169-170), Sallustius (200), Romulus 
(217), Priamus en Nestor (240), Mercurius (293; 298), Alexander, Caesar, 
Aeneas, Turnus (372-375), Vergihus en Sta t ius (375-377), Deucalion 
(440), Hercules en de leeuw (463), Hector, Caesar en Alexander (518-
519), negen dappere vrouwen (de 'Negen Besten' : Semiramis, Thomyris, 
Deyphile, Lampredo, Menahppe, Marpesia, Onthia, Penthesileia, 
Hippolyte) (534-557), Alexander (539), Cyrus (543), Theseus (555), 
Hercules (556), Hippolytus (557), Euphranor , Polykleitos en Pheidias 
(560-561), Nero (573), Pilatus (630), Epicurus (640), Crassus (661), 
Amphion (685), Pan, Orpheus, Apollo (687-689), Mithridates (720), 
Bacchus (728, 782), Ceres (728, 748), Camenae (595, 834). 

27. In 44-45: tenerae puellae, metres, pulchrae nurus, puen, vin; in 239: 
mnumerae forma praestante puellae; ook 696 gaat over meisjes; 246-249, 
over Pari js : agri, omne genus frugum, foemim, vina, poma, nuces; 702-
705, over Blois: agri, silvae, vites, prata, aquae; 728-730, over Orléans: 
Bacchus, Ceres, poma, nuces, prata, silvae; 748-749, over Tours: 
Bacchus, Ceres, prata; 778-784, over Laon: Bacchus, vites; 691-692: 
a r ^ e n t e u s /ons , nitidis undis. 

28. Zie Le Roux 1867, hoofdstuk 9; de tekst s taa t op pag. 506-511. 
29. Zie voor Henncus van Oesterwijck: Jozef IJsewijn, 'Henncus de 
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Oesterwijck, the Firs t Latin Poet of the Universi ty of Louvain', HL 18 
(1969), 7-20. Dd teks t van Fiandna geeft Le Roux 1867, 502; zie over 
Demophylax ook VA 492. De teksten van C'est Paris entier en het devies 
zijn eveneens te vinden in Le Roux 1867, 505; 512. Een collectie van 
lofzangen op Toulouse uit de late middeleeuwen is rond 1450 aangelegd 
door Etienne de Gan (Goldbrunner 1983, 324-325). Een fraaie be sch r i j 
ving van Troje s taa t in Recueil des Histoires de Troie van Raoul 
Lefèvre uit 1464. In Wilma Keesman, 'Troje in de middeleeuwse l i tera
tuur . Antiek ver leden in dienst van eigen t i jd ' , {Literatuur 4 (1987), 
257-265) wordt op pag. 261 de verk la r ing van de naam van Pari js 
geciteerd uit de Historien van Troyen (1479): 'ende hi noemde se na 
Paris conine Priamus' soon'. 
Zie voor Luder. Pfeiffer 1976, 63; R. Kettemann, 'Ein früher Pi cis 
Heidelbergs und seiner Universität. Peter Luders Laudatio aus dem 
Jahre 1458', Ruperto-Carola. Heidelberger Umverbitatshefte 38 (1986), 
76-86. Over Capotius: Hammer 1937, 13-14; Taylor 1939, 117. Zie voor 
Finariensis: Goldbrunner 1983, 325. Over De Clapsis: Hammer 1937, 24; 
56, over Croke: Hammer 1937, 31; Taylor 1939, 117-118; ovei Melan-
chthon: Hammer 1937, 38; over Wimpina: Hammer 1937, 12-14; over 
Gaguinus: Hammer 1937, 23, VA 795-796; over Buschius. Hammer 1937, 
27-29; over Meinhard: Hammer 1937, 30; E.C. Reinke (ed.) , The Dialogue 
of Andreas Memhardi: a Utopian Description of Wittenberg and itb Uni
versity, 1508. (Ann Arbor 1976); in 1986 is dit werk van Meinhard in 
het Duits vertaald door M. Treu (Leipzig 1986). Over Utopia van Thomas 
More als Etc denlof, zie McLean 1988. 
Over bekendheid met Aeneas Silvius: zie voor Von Eyb, Hammer 1937, 9-
10; Meisterlm, Hammer 1937, 14-15, F a b n , Hammer 1937, 18-20; Rasche, 
Widmer 1959, 111-112 en Goldbrunner 1983, 318-319; Celtis, Hammer 1937, 
20-22 en Arnold 1988, 11, Wimpfehng, Hammer 1937, 55; Rolevinck, 
Hermann Bucker (ed.) , Werner Rolevinck 1452-1502. Em Buch zum Lobe 
Westfalens des alten Sachsenlandes. (Munster 1953, 1982), 11. Zie over 
Aeneas' invloed in het algemeen ook Pfeiffer 1976, 59-60. Uit het begin 
van de vijftiende eeuw bezitten we een lovende beschr i jv ing in proza 
van Jihlava, in een appendix bij Candela Rhetoncae van Urbanus de 
Pochyech ( teks t in Wattenbach 1864) en een lof van de u r b s beata feh\ 
Agrippina sanctaque Keulen, geheten Laudes Coloniae, met de mooie 
naamsverklar ing Colonia emm colens omnia. De t eks t van dit laats te 
werkje is gepubliceerd in Fontes Rerum Cermanicarum IV, ed. J.F. 
Boehmer (S tu t tga r t 1868), 463-470. 
De t eks t van deze epistoiica in Wattenbach 1864. In het werk zelf 
komen ook Dictamims Candela en Candela Dictammum als titel voor. Het 
is een schoolboek, de schri jver een leraar . Zie ook Hammer 1937, 47-48, 
en vergelijk Eyb, Feyge en Macropedius voor rhe tor i sche schoolboeken 
met s tadsbeschr i jv ingen of stedenlof als voorbeelden. 
De teks t van Celtis ' gedicht over Trier is ook a fged ruk t in Jozef 
IJsewijn, 'Problemen van de Neolatimstiek, met een proeve van lyr ische 
poëzie', Lampas 18 (1985), 318. Celtis' ode aan Neurenberg d raag t de 
titel Pro felicitate urbis Noricae. Zijn lof van Heidelberg: Odae 3, 5. De 
epigrammen op Rome, alle te vinden in RA 466-472. Epigrammata 1, 5 1 -
54; 2, 46 (LGdH 40-42); 3, 12 (RLV 418); 3, 13; 3, 40 (LGdH 42; RLV 417); 
4, 25; 5, 92. Over het verschil tussen middeleeuwse s tadsbesch i ijving 
en die van Celtis: Gerhard Theuerkauf, 'Accipe Germanam pmgentia 
carmina ter ram. S t ad t - und Landesbeschre ibungen des Mittelalters und 
der Renaissance als Quellen der Sozialgeschichte ' , Archiv Ли· 
Kulturgeschichte 65 (1983), 89-116. De a n d e r e in de t e k s t genoemde 
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lofdichten uit ±1500 zijn van Gaguinus (Heidelberg), Corvinus (Wroclaw, 
Neumarkt, Krakow), Boger (Brunswijk; een ci taat hierui t in Ellinger 1, 
362) en Buschius (Emden, Emmerik). Eobanus Hessus heeft ook een kort 
lofdicht op Neurenberg geschreven, en v e r d e r gedichten op Erfurt 
(stad en univers i te i t ) , Jáchomov (Joachimsthal) en op zijn geboortestad 
F rankenberg (ingebed in zijn autobiografische Eobanus Posterität!: 
LGdH 210-218): Hammer 1937, 43-45; 71; 72; beknopte lof van Leuven is 
ingebed in zijn Hodoeponcon (373-382: zie Jozef Usewijn, 'The Coming 
of Humanism to the Low Countries ' , in: Heiko Oberman, Thomas A. 
Brady, J r . (eds.)i Itinerarium Itahcum. The Profile of the Italian 
Renaissance m the Mirror of its European Transformations. Dedicated to 
Paul Oskar Kristeller on the occasion of his 70th birthday. (Leiden 
1975), 193-301: 202-203). 

34. De teks t is ui tgegeven in IJsewijn 1969. Zie ook Usewijn 1975, 210. 
Voor de l e t t e r s van Brabantia vinden we nagenoeg dezelfde negen 
Latijnse woorden later in de Nederlandstalige kroniek van Brabant Die 
alderexcellenste cronyke van Brabant, Hollant, Seelant, VLicnderen 
(Antwerpen 1497; 1512; 1530) en rond 1578 weer in de P ianse en Neder
landse vers ie van Lof sang van Diaband door Jan van dei' Noot 
(habundans is vervangen door antiqua, conçois dooi <HI iLUivn). 
Vergelijk voor het gebruik van patria vooi heel BiubunL: Και in Тііш.іпь, 
Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Histonogiafie en humanisme m 
Holland m de tijd van Erasmus. (Hilvers>um 1988), 154. De vier vai latios 
op schitterend zijn: splendei, fulget, splendida, lesplendet (112, 114, 
118, 125, 132, 134, 148, 157, 158, 161; ' s-Hertogenbosch is de enige stad 
die niet van dit praedicaat voorzien is). Zie voor de vergeli jking vnn 
Brussel met Troje: Keesman 1987, 264-265. 

35. De t e k s t van de lofzang van Haarlem: J.D. Rutgers van der Loeff, Dne 
Lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk 
Mathijszen en Karel van Mander's twee Beelden van Haarlem. (Haarlem 
1911). De taalvormen wijzen op de tweede helft van de vijftiende eeuw; 
het handschr i f t waarin het gedicht is overge leverd, is waarschijnlijk 
van 1483; het is in elk geval geschreven "met een duidelijke vijftiende-
eeuwsche h a n d " ; de Haarlemmer Hout, in 1426 gekapt bij gelegenheid 
van de belegering van de stad door Jacoba van Beieren, is weer een 
volgroeid bos: het wordt in het gedicht a l t h a n s als zodanig geprezen 
(Rutgers van der Loeff 1911, 5-6). Het verhaal van de verover ing van 
Damiate wordt ju is t in de tweede helft van deze eeuw populair (Tilnians 
1988, 55). 

36. De verzen 63-64, t u s s e n de passage over de vrouwen en die over de 
r i d d e r s en knapen, h e r b e r g e n nog een klein probleem: ze hebben in 
Haarlem ook ' lehke t a r t u w e n ' waar een mens schrik van zou kri jgen. 
Volgens de annotat ie van Rutgers van der Loeff be tekent tartuwen: 
onbetrouwbare heden. Het WNT neemt het woord niet op; het Middel
n e d e r l a n d s c h Woordenboek geeft als betekenis (met dit ci taat) : monster, 
in lichamelijke of zedelijke zin; het zou afgeleid zijn van het Franse 
t o r t u e (E. Verwijs, J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek. Vol. 8 
( ' s-Gravenhage 1916)). Ie t s lovends lijkt e r d u s niet mee bedoeld te 
zijn: dat is he t raadselacht ige. 

37. Cornells Reedijk, The Poems of Desidenus Erasmus. With Introduction 
and Notes. (Leiden 1956). Zie voor de t e k s t van In laudem Papiae 
Panegyncon: Rodolphus Agricola, De Inventione Dialectica. Lucubrationes 
(Nieuwkoop 1967) 2, 309-310 (een facsimile van de uitgave Keulen 1539). 
Van het Romegedicht van Burrus zijn de verzen 1-12 geciteerd in Ellin
ger 3, 5. Laurens (Laurent ius physicus) was a r t s van de hertog van 
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Celre; hij is ook au teu r van een lofdicht op gezouten har ing . Geciteerd 
uit C. ten Hoet Jz. , Geldersen Lustoord of Beschrijving van Nijmegen en 
Omsti-eken. (Gormchem 1825; 1826; 1976), 143-144, alwaar men weer 
verwezen wordt naar J. Koning, Voorvaderlijke Levenswijze, pag. 163. 
Vergelijk IJsewijn 1975, 210-211. Hegius' lof van Deventer is een 
onderdeel van een gedicht uit 1498 dat een "Bitte um Abwendung der 
Pest" is; het is s lechts in b roks tukken overgeleverd , door Butzbach; 
zie hiervoor H.W. For tgens , Meesters, Scholieren en Grammatica uit het 
Middeleeuwse Schoolleven. (Zwolle 1956), 104-105; Dietrich Reichimg, 
Joannes Murmelhus. Sem Leben und seme Werke. (Nieuwkoop 1963), 11. 
Dr. Andreas Beriger was zo vriendeli jk mij a t t en t te maken op een 
andere lofprijzing van Deventer door Hegius, ingebed in zijn ode Ad 
Astream hoc est lustitiam colendam admomtio (Carmina. (Deventer 1503), 
D i r - D n v ) . 

38. De titels: In praecomum Ruremundae patriae, 62 ve r s rege l s (Eleg. 2, 15; 
teks t in D. Reichhng, Ausgewählte Gedichte von Joh. Murmelhus 
(Freiburg 1881), 28); Descnptio urbis Monastenensis, 50 korte 
coupletten ( teks t in Hermann Bucker, 'Das Lobgedicht des Johannes 
Murmelhus auf die Stadt Munster und ihren Gelehr tenkreis ' , Westfäli
sches Zeitschrift 111 (1961), 51-74). De titel van Buschius ' ode is In 
Ruremundam Gelnae urbem mumtissimam et amoemssimam quae ohm 
Insula Dei dicta, 19 korte coupletten; de t eks t is in 1505 door 
Murmelhus opgenomen in zijn eigen Enchiridion Scholasticorum. (Keulen 
1505): zie Reichling 1963, 139-140; zie ve rde r Hammer 1937, 25-30; 
Reichling 1963, 6, 49-54; 68. Enkele overeenkomsten tussen Buschius ' 
lofdicht op Roermond, dat van Murmelhus en diens lofprijzing van 
Munster (de nummers verwijzen respectieveli jk naar s trofen, ve r s r ege l s 
en strofen): Phoebus (1; 3; 1); dulcibus pratis (2), dulcía pascua (53), 
amoena pascua (8); aper, timendus dente minaci (2), dente timendus 
aper (52), dentibus saevi apri (9); ramosa vaga fronte cerva (3), ramosa 
hic vjva* ostendit cornua cervus (51), c e r v u s et vjvax (9); velox lepus 
pascitur, hic et herbosos anes per agros errat (3-4), grainmeob campos 
(49), e r r a i herboso lepus hic ¡n arvo (9); Tarentum (13; 43; - ) ; sun t 
domus altae, fora, templa, turres (17), - , eminent turres, sunt domus 
altae, speciosa lucent templa (10). Verdere overeenkomsten tussen de 
twee gedichten van Murmelhus: glandiferas silvas (50), SUÍ glandes (8); 
colli Christum (31), collint Christum (12); educai humane piolem pia 
cura parentum et lubet mgenuis artibus instituí (39-40), mater c\sulU¡L 
simili parenti prole, cui motes tenens ab anms óptimos induit, siniul et 
nitigiblio tradii alcndam (17). МигшсИшь' godu hi op Di-vctiLci іч 
geciteeid naar Reichhng 1963, 122. 

39. Prosopopoeia Britanniae maioris: Reedijk 1956, 248-253 (nr . 45). Er zijn 
nog twee gedichten waarin Erasmus de f iguur prosopopona gebruikt : 
Ai\ vulgo dicta Hammensis (Reedijk 1956, 279-280; n r . 82) en een 
epigiam op het kasteel van Meersburg (Reedijk 1956, 332-333; nr. 112). 
De teks t van het Encomium Selestadu cai mme elegiaco s taa t in Reedijk 
1956, 316-318 (nr . 98). De teks t van het afscheidsgedicht aan Bazel is 
te vinden in GH 38; het niet bepaald lovende distichon op Rome (Roma, 
vale') in RA 518. Zie voor een weergave in het Nederlands van Erasmus' 
lof van Parijs (Reedijk nr . 92): N. van der Blom, 'Erasmus ' 'Carmen 
Votivum' ter ere van Ste-Geneviève' , Hermeneus 58 (1986), 191-198. 

40. Alle gegevens over Aurehus zijn ontleend aan Tilmans 1988. Over de 
chronologie van Marlmni, Erasmus en Aurehus : Tilmans 1988, 134-135; 
over de drie werken afzonderlijk: 128; 136; 193-194 (vertal ing van het 
belangri jks te deel van de brief van Marhani). Aurehus ' gedicht Ad 
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suam Bataviam: Tilmans 1988, 130 (foto van de autograaf); 145-146 
(vertal ing en t e k s t ) . Over Batavia in de Divisiekroniek: Tilmans 1988, 
146-148. De teks t van de brief van Chrysostomus Neapolitanus s taat ook 
in Hadrianus Junius , Batavia. (Leiden 1588), 182-187. 

41. Het werkje is in 1985 opnieuw uitgegeven door M.G.M.A. van Heyst: 
Matthaeus Herbenus, Over hersteld Maastricht (De Trajecto instaurato). 
(Roermond 1985). Zie over Herbenus: Usewijn 1975, 254-260; VA 656; 
H.H.E. Wouters, Grensland en Bruggehoofd. Historische studies met 
betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de 
stad Maastricht. (Assen 1970), 77-156: 'Mattheus Herbenus Traiectensis . 
Een Humanist van het Eerste Uur ' . Herbenus zelf verwijst in zijn voor
woord naar Bruni en Biondo als zijn voorbeelden (pag. 9 van Van 
Heyst). De digressie, met de citaten, s taat op pag. 20-22. Merkwaardig 
is wel dat Herbenus de s t ichting door Caesar in ±78 v.Chr. pla/iLaL: 
antequam Salvator noster humanara сагпет assumerei, anno circi ter 
octavo et septuagésimo civitatem conditam (pag. 22). 

42. Valerius Andreas moet het gedichtje vóór 1620 gevonden hebben (toen 
had hij de eers te editie van zijn werk voltooid). De nadrukkelijke' 
vermelding van mannelijke nakomelingen van Lodewijk wijst op de tijd 
van Jacoba van Beieren (1417-1433) als terminus post quem. Veero is in 
1358 ve r s t e rk t . Opvallend is de prosopopoiia: die zou ee rde r te 
verwachten zijn in de tweede helft van de zest iende eeuw, na Scaligers 
Urbes. Diens gedicht op Rimini ( Urbes [88]) heeft als beginregel: Prisca 
fui quondam civilis meta furoris. 

43. De lofdichten in de kroniek van Johannes a Leydis zijn in Rerum 
Belgicarum Annales I. 1 te v inden op pag. 7-8 (Leiden), 8 (Haarlem), 64 
(Deventer), 136 (Delft), 203 (Den Haag), 251 (Amsterdam). Orthografie en 
in terpunct ie laten veel te wensen over: in de ci taten heb ik potuerunt 
vervangen door potuere {Den Haag), credere door cedere {Leiden, in de 
u i td rukk ing cedere hosti non soient) en orna ta door ornato {Leiden). In 
ditzelfde verzamelwerk zijn de Annales Belgici van Aegidius de Roya 
gedruk t : F. Sweert ius , Rerum Belgicarum Annales II. (Frankfur t 1620); 
het gedieht over Dinant: pag . 97. 

44. Vanwege de ger inge beschikbaarheid van Hammer 1937 laat ik hier de 
namen volgen van de zest iende-eeuwse Neolatijnse s tededichters en hun 
s teden die e lders in deze studie niet genoemd worden, afkomstig uit 
Duitsland, Zwitserland, Elzas, Oostenrijk, Polen. Veel van deze namen 
zijn gevonden in Neff 1896, XI-XIII; informatie over bijna alle 
sch r i jve r s geeft Ellinger. Bijna alle namen komen voor in Hammer 1937, 
71-78 (de j'ndj'ces); indien een naam ook in Hammers t eks t of voetnoten 
f igureer t , of indien hij in Hammer helemaal niet voorkomt, geef ik 
hieronder nadere informatie. 
Valens Acidalius, twee lofdichten op Wroclaw: Hammer 1937, 60; Joannes 
Albinus, Rome (RA 518-521); D. Amling, Munnerstadt ; J. Armbruster , 
Spiers , Saksische s teden: Ellinger 2, 257; Mathaeus Behem, Annaberg: 
Hammer 1937, 62; J. Bocer, Meissen, Minden, Freiberg; J. Boemus, Ulm; 
К. Bruschius, Augsburg, Eger, Karlsbad (Karlovy Vary), Schlaggenwald, 
Spiers : Hammer 1937, 53-54; Johannes Buschmann, Hannover, Lübeck: 
Hammer 1937, 63; J. Camerarius, Annaberg: Hammer 1937, 62; Hilarius 
Cantiuncula, Elzas: Ellinger 2, 403; J. Caselius, Wroclaw; Paul Cherler , 
Bazel: Ellinger 1931, 89; Euricius Cordus, Erfur t (GH 44), Goslar, 
Leipzig, Mantua, Marburg, Simtshausen: Hammer 1937, 35-37; Schmidt 
1988; Antonius Corvinus, Hannover: Hammer 1937, 63; Elias Corvinus, 
Jáchimov (Joachimsthul) ( ingebed), Karlovy Vary (Karlsbad): Иашшег 
1937, 53; G. Cracovius, Spiers; Nathan Chytraeus , Bretton, Deventer, 
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Metz, München, Spiers , Tubingen, Ulm, Germania degenerans (LGdH 56); 
H. Eccard, Neurenberg; Cimbricus Erasmus Michaehus Laetus, Gdansk, 
Hamburg, Lübeck (ingebed): HL 32 (1983), 289-308; Georgias Fabricius , 
Augsburg, Chemnitz, Erfurt, Frankfor t , Leipzig, Mainz, Neurenberg , 
Oppenheim, Sachsenhausen, Spiers , S t r aa t sbu rg ; Felix Fiedler, Koblenz, 
Trier (in Mosella: LGdH 140-147); Johannes Freder , Hamburg: HL 1983, 
298, S. Frenzel , Augsburg; J. Gigas, Leipzig; Henricus Glareaniu», 
verscheidene Zwitserse steden: Hammer 1937, 56; J. Gresemund, Wies
baden; Johannes Hadehus, reis van F lankfu r t an der Oder naai 
Wroclaw, Krakow (een invectief); Georg Hansch, Goldberg, Leipa. Hammer 
1937, 53-54; Michael Heiding, Germania umversis suis pnncipibus 
salutem dicit: LGdH 202-206; L. Helmbold, Muhlhausen; J. Hoffei, 
Kitzingen, Rithnga; Martin Hof mann, Bamberg: Hammer 1942, 10; Uli ich 
von Hutten, Rome (RA 482-484, LGdH 220-222, RLV 432), Venetië (LGdH 
226-228); H. Knaust, Hoxler; V. Kums, Krems; Simon Lemnius, Bazel; 
Peter Lindenberg, Hamburg, Spiers : HL 1983, 308; Bohuslav Lobkowitz, 
Karlovy Vary (Karlsbad), Praag: Hammer 1937, 52; Johannes Loebel, 
Thalmesch: Elhnger 1931, 89; G. Logus, Wroclaw: Hammer 1937, 60; 
L. Lossius, Lüneburg; Petrus Lotichius Secundus , Bologna (in Carmina 
I, 37 (1563)), Maagdeburg (LGdH 252-259, ANLP 550), Montpellier: Elhn
ger 2, 355-356; A. Lymvicus, Augsburg , Leipzig, Neurenberg; J. Major, 
Leipzig; Paulus Schede Mehssus, Augsburg , Konigshofen, Neurenberg , 
Parijs , s teden van Italie, Ad Rhenum: Hammer 1937, 45-46; Thomas Mitis, 
Teplitz: Hammer 1937, 54; Jacob Micyllus, Erfurt , Heidelberg, Leipzig, 
Rome (RA 488, LGdH 298); Heinrich Moller, Maagdeburg; J. Mynsinger, 
Spiers; Georgius Oldovinus, Venetië: Neff 1896 ХШ; G. Ostracius, Saaz: 
Hammer 1937, 49; Rutgerus P i s t o n u s , Riga: Hammer 1937, 61, CNLS 176; 
Basilius Plimus, Riga: Hammer 1937, 61, CNLS 176-177; Henricus 
Ranzovius, Rome (RA 490); Dietrich Reysmann, Blaubeuren, Spiers ; 
Nicolaus Reusner, Muhlhausen, Spiers , een cyclus Urbes Imperiales; 
Georgius Sabinus, Augsburg, Erfurt, F r a n k f u r t an der Oder, Mestre 
(LGdH 352), Neurçnberg, Rome (RA 488: een lange prosopopona), Spiers , 
Venetië (RLV 448-449, LGdH 352-354), Wittenberg, Ad Germaniam (LGdH 
356); G. Sahanus , Annaberg: Hammer 1937, 62; J. Sa scendes , Wittenberg; 
R. Sb ruhus , Freiberg; H. Schober, Thorn; M. Sebaldus, Neurenberg: 
Hammer 1937, 46; Johannes Seckerwitz, Neurenberg , s teden in Pommeren, 
Germania; Adam S i b e n u s , Fre iberg , Rome (RA 508); Georgius S ibu tus , 
Olmutz: Hammer 1937, 54; D. Sigismund, Wroclaw; Bartholomeus S tenus , 
Wroclaw, Silezie: Hammer 1937, 59-60; Johannes Stigel, Jena , Spiers ; 
Georgius Tilenus, Rome (RA 518); Joachim Vadianus, Wenen: Elhnger 1, 
501; Caspar Ursinus Vehus, Rome: Elhnger 1, 488. 

Enige langere gedichten: Michael Barth, Annaberg: Hammer 1937, 62; 
Tobias Cober, Wroclaw: Hammer 1937, 60 (in deze 3000 verzen ook nog 
een lof van Neurenberg) ; Wolfgang Cyclopius, Zwickau: Hammer 1937, 34-
35; Franciscus Faber, Wroclaw: Hammer 1937, 60; Eus ta th ius von 
Knobelsdorf, Leuven, Parijs: Elhnger 2, 303-306; Zarharias Or thus , 
Stra lsund: Hammer 1937, 63 (1176 disticha); Georgius PonLanus, Biux: 
Hammer 1937, 48-49 (6 boeken); P. Vul tur inus , Wroclaw, s teden van 
Silezie: Hammer 1937, 59 (611 verzen) . 

45. Sixtus Betuleius, Opera (Keulen 1539). Zestiende-eeuwse schoolmeesters 
uit Nederland en België die ook stedenlof geschreven hebben: Melchior 
Barlaeus, Antwerpen: VA 565, HP 69; Theodorus Cornelius Bergiub, 
Prosopopoeia affilati et monbiis corrupti Beigli: HL 23 (1974), 199-200; 
Georgius Cassander , Brugge, Rome (RA 427): VA 262; Guilclmus 
Gnapheus, Emden ( Έγχώμχον Civitatis Enidenao, Emden 1557); Coi rielius 
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Grapheus Scnbonius, Antwerpen: VA I 14, VA 150-151; Alexander 
Grapheus, De Praecipuis Urbibus (Keulen 1572): VA 41; Fianciscub 
Haemus, Tarvanne (HP 138), Kortrijk: Ellinger 3, 97; Lambertus Horten-
sius, Naarden (in Hadnanus Junius, Batavia. (Dordrecht 1652), 482); 
Hadnanus Junius, Amsterdam (een prosopopona, in Batavia, 457; zie 
voor zijn lofdicht op Amsterdam in het Nederlands: Ane-Jan Gelderblom, 
'De maagd en de mannen. Psychokritiek van de stadsuitbeelding in de 
zeventiende en achttiende eeuw', De Nieuwe Taalgids 79 (1986), 193-206), 
een chronogram op Dordrecht (Batavia 420; VA I 68), twee gedichten op 
Haarlem (Poematum hber I, 151-153), Gouda (in I. Walvis, Beschiyvmg 
der stad Gouda. (Leiden 1714; Nieuwendijk 1972), 309; vergelijk HL 32 
(1983), 395), Londen (in W. Camden, 024 tan л ja); Johannes Floragei 
Vladeraccus, 's-Hertogenbosch (in het Latijn en Grieks): VA 501; Peti us 
Nannius, 's-Hertogenbosch (in J.B. Gramaye, Taxandna. (Brussel 1610), 
3); Johannes Nemius, Amsterdam (Apologia 50-57): Chris L. Heesakkers, 
Wilhelmina G. Kamerbeek (eds.), Carmina Scholastica Amstelodaniensia. A 
Selection of Sixteenth Century School Songs from Amsterdam. (Leiden 
1984), 64; Johannes Nivenius, Amsterdam {Tumultus Anabaptistarum 14-
23): Heesakkers 1984, 28; een anoniem lofdicht op Maastricht (in 
Johannes Placentius, CataJog'us omnium antistituni Tungrcnsnim, 
Traiectensium ac Leodicensium. (Antwerpen 1529): VA 549). 

46. De volledige titel van dit werk luidt: Prosoedia Georgn Macropedn, quae 
syllabarum accentum et quantitatem, pedum metricorum numéros, et 
versuum scnbendorum rationem, ad puerorum Traiectmae scholae 
utihtatem Tabulis quibusdam plane complectitui. Van de eei ste editie 
van 1541 (gezien de datum van de opdrachtbnef: Ελ Traiecto, quinto 
Idus Aprihs, Anno a Christo nato M.D.XLI.) zijn geen exemplaien 
bekend. De titel van de editie van 1550 (Antwerpen) gaat vei dei met: 
Recognita denuo, et quibusdam in locis correcta. Het enige cxemplaui 
daarvan bevindt zich in Gent (er is nog een herdruk veibchenen in 
1562, in Keulen). Het wei к bevat weliswaar veel citaten van gedichten 
(waaronder twee van Erasmus), enkele regels van de Lalijnbe piosodie 
in dichtvorm en de twaalfregelige Proti epticus poetanliuni van 
Murinellius, muur is verder in gewoon Latijns pio¿,i gcsi hl c-vc-n, ν.ιη.ιΓ 
VA (de eerste editie, 1623) neemt echtei bijna ledeieen die ovei M.uio-
pedius' schoolboeken schrijft (Roersch en Hartelust zijn de uitzonde
ringen), Andreas' fout over dat het wet к vet su hcioico, m hoxamolcis, 
geschreven zou zijn (Sweeitius, Bunnannus, Ьоррепь, Jochci, l kkci , 
Paquot, Hofmann Peerlkamp, Van der Aa, Jacoby, Leys). De bedoelde 
passage in de opdrachtbrief is: "Ad quod me non modo decus, tjuo 
foehciter coepta foehcius consummanda censentur, verum multo maxime 
vestra communis utilitas, vestra commoditas, immo vestra nécessitas 
invitât." (Macropedius, Prosoedia A ιιΓ). 

47. Gelegenheidsdichters uit Nederland en België uit de periode 1500-1600 
die ook stededichter mogen heten: 
Nicolaus Cannius, Amsterdam (in Hugo Grotius, Respublica Hollandiae et 
Urbes (ed. Petrus Scr ivenus , Leiden 1630)); Petrus Colvius, Leuven (in 
HP 160-161); Nicolaus Curtius, Leuven: VA 684; Johannes Flemingus, 
Rome (RA 478); Hendrik Hondius, 's-Gravenhage (op een prent); Carolus 
Langius, Luik: VA 122; Justus Lipsius, Antwerpen (in F. Sweertius, 
Monumenta Sepulchraha Brabantiae. (Antwerpen 1613)), Leuven (in 
Nicolaus Vernulaeus, Academia Lovaniensis libri III. (Leuven 1627), 19); 
Nicolaus Mameranus (Luxemburg), Spaanse steden: Ellinger 3, 23; 
Adeodatus Manvorda, Gistel (HL 17 (1968), 18); Phihppus Morus, 
Oudenaarde (in P.M.M. Geurts, De Utrechtse kanunnik Philippus Moius, 
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Neolatijnse Dichter. (Nieuwkoop 1977), 148); Cornelius Musius, Delft, 
Leuven, Arras , Poitiers (in De temporum fugacitate et sacrorum 
poema tum immortahtate Ode); Gerardus Noviomagus (een b roeder des 
Gemenen Levens in he t huis te Doesburg), Doesburg (met een ver ta l ing 
in het Nederlands te vinden in Arend van Schhchtenhors t , XIV Boeken 
van de Gelderse Geschiedenissen. (Arnhem 1654), 70-71); Simon Ogorius, 
Brugge, Genève, Rome (RA 522), Verona: Ellinger 3, 251-266; Maximilianus 
Vnents ius , Gent (in IIP 245), Brussel , Mechelen, Utrecht , ' s -Her -
togenbosch (deze vier in F. Sweertius, Selectae Chi istiani Or bis Dehciae 
(Keulen 1608, 1625)): Gent, Brussel en Utrecht met prosopopoHa. 

48. Tekst en dater ing in A.M.M. Dekker, 'Three unknown Cantilenae 
Maitianae by Georgius Macropedius: A contr ibut ion to the s tudy of the 
Utrecht Carmina Scholastics', HL 23 (1974), 188-227: t eks t op 205-214, 
ve rde re gegevens en datering ( tussen 1541 en 1545) op 193-196; over 
he t genre , zie 188-191 en Heesakkers 1984. Dekker heeft de ve r s r ege l s 
genummerd en he t refrein buiten de nummering gelaten; aangezien elke 
strofe vier regels telt, levert het strofenummer, vermenigvuldigd met 
vier, het regelnummer van de laatste ve r s rege l van de betreffende 
s t rofe . 

49. Macropedius, Prosoedia К ш (Horatius, C. 1, 7); L [ i ] r (Catullus 17); L 
ш (Martiahs 1, 49 en 1, 61). 

50. R.R. Post, Kerkelijke Verhoudingen m Nederland vóór de Reformatie van 
±1500 tot ±1580. (Utrecht - Antwerpen 1954), 243; vergel i jk Macropedius* 
volgorde met die van de paragrafen over de verschi l lende religieuze 
o rdes in dit werk (pag. 225-360). 

51. Zie over het Utrechtse kerkenkruis : Van Vlierden 1988, 26-42. 
52. Utrecht wordt bij name genoemd in 1, 3, 58, 78; het adjectief komt voor 

in de titel, in het refrein, in 29 en 72. Urbs: 1, 23, 24, 36, 44, 48, 59, 
65, 66, 69, 70; люеша; 7, 9, 9, 21, 22; patria: 24, 68; oppidum: 41, 77; 
respublica: 67, 73. Het wooid cjvjtas is lang-kort- lang. 

53. Apostrophe: Utrecht 4-8; toeschouwer 10-12, 49, 65; B e r n a r d u s 16-17; 
Karthuizers 18-19; Tert iar issen 20; Martinus 21, 35; Vredenburg 24-25; 
Utrechtse kooplui 28-30; de dom 31; Wilhbrordus 36; P e t r u s 39; 
Johannes de Doper 44; Augustinus 46, 54, 62; de commandeur van de 
Duitse Orde 51; de commandeur van de J o h a n n i e t e r o r d e 52; Ilieronymus 
55-56; Servat ine 60; de begijnen 64; het Utrechtse volk 72. 

54. Als onderwerp komt wij voor in het refrein en in s trofen 3, 21, 22, 31; 
in de woordgroep onze stad in 3, 23, 41, 70. Verder in 55 nos11 ас 
domin, nostrae scholae, in 56 nostros fiatres, nostrae ferulae, in 64 
nostrae pompae en in 77 nostri greges nempe Scholastici. Als o n d e r w e r p 
komt ¡k voor in 13, 18, 20, 23, 25, 30, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 55, 58, 59, 
64, 66, 67, 68, 69, 78; in 36 s taat mea (Musa mea), in 65, 70, 72 s taa t 
mihi. In 30 sp r eek t Macropedius als ekonoom: JVec / e r t o aegro animo, si 
tua vendîtes HoUandis; in 45 als bezoeker van de huizen op het 
Janskerkhof: Mortis si aspic tam saepta habitacula; in 72 als me t -
Utrechtenaar : Sive adversa quidem aut prospera Fors mihi aut 
Traiectina tibi plebs sit. 

55. De volledige titel van het verzameld toneelwerk van Macropedius luidt: 
Omnes Georgn Macropedn Fabulae Comicae, denuo recogmtae, et ¡usto 
ordine (prout editae sunt) m duas partes divisae (Utrecht 1552). Het 
s tuk Lazarus Mendicus s taat in deel één. Deel twee draag t als titel: 
Comjcarum Fabularum Georgi! Macropedn Tomus secundus, qui continet 
Alutam, Rebelles, Petnscuw, Andnscam, et Bassarum, ab ipso quoque 
autore iam denuo recogmtae (sic) (Ut techt 1553). Dat recogmUw іь een 
b lunder : er had recogmtas (se. fabulas) moeten staan ofwel 
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recognitarum, overeenkomend met Fabularum. Gezien de datum aan het 
slot van de losephus in deel één, "Ultraiecti. Harmannus Borculous 
excudebat , anno 1553." (op [Q 6]v , na de muziek), ligt de foitehjke 
publicatiedatum van dit deel ná 1552, en gezien de datum van het 
d r u k p n v i l e g e voor de Hypomone in datzelfde deel, Brussel mei 1554 
([m 7] r , na "Finis Hypomones" op [m 6]v), moet de conclusie zijn dat 
het ee r s t e deel van Macropedius' verzameld toneelwerk pas in 1554 
gepubliceerd is , ondanks het jaartal 1552 op de t i telpagina (deze 
conclusie heeft ook Dekker al getrokken, op grond van het laatste 
argument : Alfred M.M. Dekker, recensie van R.C. Engelber ts , Georgnis 
Macropedius' Bassarus. (Tilburg 1968), Spiegel dei Letteien 14 (1972), 
246-252). Het tweede deel is dus het ee r s t gepubliceerd: in 1553 (teri7ij 
de d r u k k e r de publicatie heeft uitgesteld tot het gereedkomen van deel 
twee in 1554). 

56. Dekker vei wijst een Romereis wel e rg snel naar het rijk dei fabelen 
(Alfred M.M. Dekker, 'Een vergeten loflied van Georgius Maciopedius' , 
Hermeneus 46 (1974-1975), 319 noot 10). Ik wil de mogelijkheid boshsl 
niet ui ts lui ten, al zal ik niet speculeren over een bezoek van 
Macropedius aan zijn dorpsgenoot Laurentius Torren t inus en aan At nol
dus Arlemus Peraxylus, toenterti jd boekhandelaren m Bologna. WH is 
duideli jk, dat Macropedius nooit een univers i te i t heeft bezocht; alleen 
daarop heeft de passage uit de elegie van Arnoldus Noviomagus (of 
Tricht ius) in Chr. Vladeraccus, Apotheosis D. Georgn Maciopedti (13v) 
be t rekk ing : Non Luttetia, non est visa Colonia, non quas ex studns 
urbes Itala terra colite Commentaar van Post, in zijn paragrafen ovei 
het celibaat, op een passage uit een andere voorbeeldbnef van Macro
pedius (Genus familiare: Paradigma Indicativae compositie), waai m deze 
over de situatie in Utrecht uitweidt (Epist. G 5V): "Was> de f l a t e r niet 
op de hoogte, of zegt hij maar wat, en was het hem enkel te doen om 
wat mooie zinnen te schrijven*'" (Post 1954, 111). Post had het antwoord 
zelf kunnen weten: Macropedius laat de schr i jve r van de brief ook 
nieuws over zijn vrouw en kinderen geven (Epist. G S1! het boek is 
dus wél gepagineerd , al schrijft Post - over dezelfde ui tgave: 
Antwerpen 1556 - in zijn voetnoot: "niet gepagineerd") . 

57. Adrianus Scorelius (geen familie van Jan van Scorel) was afkomstig uit 
Den Haag; hij is nog geen dert ig jaar oud geworden: +1530- + 1560 (VA 
17-18). Zijn gedichten zijn postuum gepubliceerd door Willem Меппспь 
(Gulielmus Mennentius: VA 329), onder de titel Adriani Scoreln Datavi 
Poemata (Antwerpen 1566), in één band met gedichten van Cornelius 
Valerius over de intocht van Karel V in Utrecht (1540). Misschien is 
Scorelius in Utrecht wel leerling geweest aan de Hieronymusschool, van 
Macropedius en Valerius. In Scorelius' Poemata vinden we ook, in het 
tweede boek van de elegieën, een Ptosopopeia Hispaniae en een 
Prosopopeia Romae. Zie Elhnger 3, 100-102. Twee andere h t t e ra to ren met 
stedenlof, uit dit deel van de wereld en uit de zest iende eeuw: 
Johannes Bochius, Antwerpen (HP 222). VA 461-462; Joannes Secundus , 
Saragossa (Eleg. 3, 12: In Caesaream Augustam urbem Arragomae), 
ingebedde lof van Bourges (een epigram; Epist. 2, 5), Leuven {Epist. 2, 
1), Mechelen (tfpist. 1, 12), St.-Dems {Eleg. 3, 17; RLV 486-488) en 
Utrecht {Epist. 2, 3: een brief aan Jan van Scorel, waarin Rhemque 
locas ad flumma Romam) (alles in zijn Opera (Utrecht 1541)). In 1597 
componeerde Hugo de Groot, 14 jaar jong, zijn Haga ego, een 
prosopopona, 

58. Gebruikte editie ' Josephus J u s t u s Scahger (ed.), luln Caesaris Scaligeri 
vin clanssimi Poemata m duas paites divisa. Heidelberg 1574. De titel 

348 



NOTEN BU HOOFDSTUK 5: Humanisten 

van de cyclus is Urbes. De eers te ui tgave van de Urbes is van 1546, 
de eers te van de Poemata van 1561 (he rd rukken in 1591 - t eks t en 
paginering ongewijzigd - en 1594). Bovendien is de cyclus opgenomen 
in twee bloemlezingen: Nathan Chytraeus , Variorum in Europa Itinerum 
Deliciae (Herborn 1575, 1594); Janus Gru te rus , Delitiae CC ILalorum 
Poetarum (Frankfur t 1608). Zie over de poëzie van Scaliger: Fred 
Joseph Nichols, The Literary Relationships of the Poemata of Julius 
Caesar Scaliger. (New York 1967). Achtereenvolgens geef ik van elk 
gedicht van de Urbes het plaatsnummer, de titel (de Latijnse naam die 
Scaliger gebru ik t ) , eventueel de huidige naam, s ( sprekend) of t 
( toegesproken). 
0. Opdracht aan Constantia Rangonia; 1. Roma t; 2. Verona; 3. Lutetia 
Parijs; 4. Byzantium Istanboel t; 5. Venetiae; 6. Mediolanum Milaan s; 
7. Patavium Padua s, s(inwoners); 8. Genua s; 9. Fer ra r ía t, t ( inwoners); 
10. Inculisma Angoulême t; 11. Tunetum Tunis (Karthago) s; 12. Brundu-
sium; 13. Brixia Brescia; 14. Aquileia t; 15. Rhodos t(inwonei's); 
16. Ragusia Dubrovnik s; 17. Volsinium Orvieto; 18. Rotomagus Rouen t; 
19. Allinum Venetias alloquitur s; 20. Troia; 21. Lipsia Leipzig; 22. Cy-
macluni Comacchio s; 23. Avinio Avignon t; 24. Taurinum Turijn; 25. Mas-
silia Marseille t; 26. Pisae s, s(inwoners); 27. Aurelia Orléans t; 28. Ra
venna; 29. Londinum t; 30. Bononia Bologna t; 31. Memphis s; 32. Luca 
Lucca; 33. Adria s; 34. Beroic Berwick s( inwoners); 35. Mantua Mantova; 
36. Lugdunum Lyon; 37. Nicaea Nice; 38. Ancon Ancona; 39. Candía I ra i -
klion; 40. Florentia t; 41. Buda Boedapest; 42. Neapolis Napels s; 43. Ca
licut Kozhikode t; 44. Capua; 45. Burdegala Bordeaux; 46. Sena Siena s; 
47. Antverpia s, s(inwoners); 48. Babylon t; 49. Tridentum Trente ; 
50. Heidelberg t; 51. Gaiacia Gaillac s; 52. Turonium Tours s; 53. Ticinum 
Pavia s; 54. Nugamen t; 55. Segusia Susa; 56. Vienna Wenen; 57. Hy-
druntum Otranto s; 58. Messana Messina s; 59. Pictavium Poitiers; 
60. Bergomum Bergamo; 61. Lysipona Lissabon t; 62. Salernum Salerno; 
63. Tolosa Toulouse; 64. Dertona Tortona; 65. Colonia Agrippina Keulen t; 
66. Vicetia Vicenza; 67. Athenae t; 68. Caieta Gaeta s( inwoners); 69. Car-
nu tes Char t res s( inwoners); 70. Croton; 71. Senones Sens; 72. Tarentum; 
73. Praga t; 74. Mutina Modena; 75. Moscovia s( inwoners); 76. Parma; 
77. Magdeburg t; 78. Luna; 79. Francfordia; 80. Placentia Piacenza; 
81. Nanetes Nantes; 82. Syracusae s; 83. Cracovia Krakow s; 84. Perusia 
Perugia t, t ( inwoners); 85. Ambianum Amiens s; 86. Valentia Hispanorum; 
87. Venusium Venosa s; 88. Ariminum Rimini s; 89. Dyrrhachium Durrës 
(Durazzo) s( inwoners); 90. Cremona s(inwoners); 91. Lubecca Lübeck; 
92. Faventia Faenza s(inwoners); 93. Narbona & Baiona t; 94. Pisaurum 
Pesaro t; 95. Turcica; 96. Oppida Benaci t; 97. Nuremberga t; 98. Hieru-
salem, Bethlehem & Nazareth t. 

59. Er zijn geen gedichten over Arezzo, Palermo, Brussel , Luik, Genève, 
Agen, Blois, Bourges, Carpent ras , Dijon, Metz, Montpellier, Reims, 
S t r aa t sburg , Vienne, Augsburg, Hamburg, Mainz, Oxford, Edinburgh, 
Scandinavische s teden, Damascus. In tegenstel l ing tot Ausonius dicht 
Scaliger niet over Alexandrie, Antiochië, Trier , Arles en Sevilla. 

60. Scaligers s teden buiten Italië, Frankr i jk en Duitsland: Is tanboel , Tunis , 
Rhodos, Dubrovnik, Troje, Londen, Memphis, Berwick, Iraklion, Boeda
pest , Kozhikode, Antwerpen, Babylon, Nugamen (Nottingham), Wenen, 
Lissabon, Athene, Praag, Moskou, Krakow, Valencia, Durrës , Turcica, 
Jerusalem. Het woord inclyta wordt gebru ik t voor Padua, Genua, 
Fer rara , Aquileia, Lucca, Mantova en Tortona (7, 8, 9, 14, 32, 35, 64). 

61. Overzicht van de lengte van de gedichten. Twee regels : 37. Vier regels : 
11, 20, 23, 38, 44, 51, 58, 59, 65, 67, 70, 78, 80, 82, 85, 88. Zes regels : 3, 
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10, 13, 14, 15, 22, 26, 31, 36, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 57, 60, 64, 68, 69, 73, 
76, 87, 91, 92. Acht regels : 1, 2, 6, 16, 17, 24, 25, 29, 32, 34, 43, 45, 52, 
53, 55, 61, 75, 94. Tien regels : 4, 5, 7, 18, 21, 33, 35, 42, 50, 56, 62, 71, 
83, 84, 90, 98. Twaalf regels : 8, 12, 27, 28, 40, 72, 77, 79, 93. Veertien 
regels : 9, 19, 66, 74, 97. Zestien regels: 30, 63, 81, 86. Achttien regels : 
89, 95. Tweeentwintig regels : 54. Dertig regels : 96. 

62. Vijftien Italiaanse s teden spreken, drie Franse; acht Italiaanse worden 
toegesproken, zes F r a n s e . De dichter is de ik-persoon in 1, 10, 39, 48, 
77, 79, 81, 91, 97, 98. Scaliger is autobiografisch in 9, 30 en 96 
(Ferrara , Bologna, omgeving Gardameer). 

63. De historische groep: 11, 31, 44, 50, 58, 70, 85, 88; 14, 17, 19, 33, 48, 67, 
78; 4, 15, 17, 25, 39, 41, 64, 87, 89. De cul ture le groep: 3, 7, 9, 27, 30, 
35, 40, 42, 52, 53, 59, 74, 79, 87, 91, 97. De ekononusche groep: 8, 12, 
21, 29, 36, 43, 45, 47, 52, 61, 63, 79. De godsdienst ige groep- 3, 32, 49, 
56, 66, 69, 91, 98. 

64. Het e e r s t e gedicht van de Urbes, op Rome, s taa t ook in RA 474. Het 
gedicht op Verona is in hoofdstuk 1 al geci teerd. Van het gedicht op 
Antwerpen, dat door Lodovico Guicciardini opgenomen is in zijn 
Descnttioni dl tutti ι Paesi Bassi (Antwerpen 1567), bes taat een 
verta l ing van Marmx Gijsen (J.A. Gons, Lof van Antwerpen. (Antwei pen 
- Brussel 1940), 21; 'Gijsen' is een pseudoniem van J.A. Goris). De vier
regelige epigrammen op Avignon en op Poitiers (23 en 59) zijn door 
Vondel vertaald: Volledige Dichtwet ken 936; 938. Van Dooi η bospioekl 
tien gedichten: Roma, Genua, Ragusia, Alttnum Venetias alloquitui, Adua, 
Neapohs, Antverpia, Turomum, Ticinum, Nugamen (Paul van Dooien, 
Literair-historische Achtergronden bij de Stededichten van ConsLmtijn 
Huygens. Doctoraalscriptie Universiteit van Amsteidam 1983 (niet 
gepubl iceerd), 28-51). Er bes taat nog een Romegedichl van Scaligei (RA 
476, ook hier s p r e e k t de stad), en ook oen gedicht Ad Drn.icum 
(Poemata pag. 262). Ook Scaligere zoon, J o s e p h u s J u s t u s Scahgei , 
schreef s tededichten: een op Rome (RA 516) en een op Verona (met een 
felle uitval naar Venetië); dit laatste is a fged tuk t in Pat i III van lulu 
Caesans Scaligeri vin clanssinu Poemata m duas paites divisa. 
Italiaanse s teded ich te r s (Latijn of Itnluuins) uit de /ost iendo ocuw en 
het begin van de zeventiende: Aegidius (van Viteibo), Uologna; Audi cas 
Alciatus, Rome (Emblema 109); Niccolo d'Aico, Rome (RA 478-480); 
Mapheus Barbarini , Antwerpen (Uibani VIII Poemata. (Paiijs 1642), 121-
122), verschil lende gedichten op Rome (Poemata 115, 129, 142, 260; dit 
laatste in het I taliaans; twee Romegedichten in RA 524); August inus 
Beatianus, Verona: Ellinger 1, 247; Lorenzo Belo, Rome: HL 32 (1983), 
441; Pietro Bembo, Padua (ANLP 320), Trifon Benzo, Rome (RA 486); 
Lázaro Buonamici, Rome (RA 480); Giovanni Cotta, Verona (ANLP 368); 
Lorenzo Gambara, Venetië: Neff 1896, XII; Biagino Ghiogliocio, Mondovi 
(La città alh honorati patroni della stampa di Monteregale; s tadsklacht 
bij de sluiting van de d r u k k e r i j van de zoon van Laurent ius Tor ren t i -
nus , in het boekje Lamento della magnifica et Honorata città del 
Monteregale per ¡1 perduto studio. (Mondovi 1567)); Michelangelo, Rome 
(invectief; sonnet 10); Francesco Molza, Rome (RA 486); Andiea 
Navagero, Padua (Lusus , carm. 35); Francesco Pescioni, Antweipen (bij 
Guicciardini); Gianfrancesco Quinziano Stoa, Venetië, Parijs ('Cleopolis.'); 
Marco Geronimo Vida, Rome (RA 484). 

Franse s teded ich te rs . Germain Audebert, Venetië (citaat in Rawson 1969, 
149); Joachim du Bellay, Rome, Eleg. 2 (RA 492-506, RLV 394-398); Eleg. 
3, 51-90 (zie hierover James S. Hirstein, 'La Rome de Vergile et celle du 
seizième siècle dans "Ad lanum Avansonium apud summum pont, o i a t o -
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lem legium, Tyber i s" de Joachim du Bellay', in: McFarlane 1986, 351-
358), Eleg. 7 (vergeli jking Rome-Liré; prosopopona); Tumuli 1 (allemaal 
in Geneviève Denierson (ed.)> Joachim du Bellay. Oeuvres Poéliqucb VII. 
Oeuvics Latines· Poemata. (Parijs 1984)); Franse Romegedichten van Du 
Bellay. Les Antiquités de Rome (32 sonnet ten) , speciaal m . 2 
(wereldwondercnpriamel bij de zeven heuvelen) , n i . 3 ( іІнІіь-imiLitio), 
nr. 5 (Rome als kadaver) , nr . 18 (vroegei , later, nu), n r . 26 (de p la t te
grond van Rome is de kaar t van de wereld), nr . 29 ('АИеь uit de hele 
wereld is in Rome'); Les Regrets 31 (vergeli jking Lire-Rome); Nicolaus 
Borbonius, Galliae Laus (RLV 370), Rome (RA 427); Etienne Dolct, Pat i j s 
(RLV 382-383); Jean Dorat (loannes Auiatus) , Rome (RA 514), Autun (HL 
30 (1981), 186-188); Michaelis Hospitalius, P a n j s , Rome (RA 508-514); 
Marcus Antonius Muretus, Rome (RA 492-506); Adeodatus Seba (Theodoie 
de Bèze), Rome (RA 514-516); tenslot te is er melding gemaakt van een 
anoniem gedicht op Parijs , van 'T.H.B.V.', misschien een Duitser (zie HL 
23 (1974), 408 nr . 52). 
Stededichters uit Engeland, Schotland en Wales (veel informatie hier
over in Leicester Bradner , Musae Anghcanae. A History of Anglo-Latin 
Poetry 1500-1925. (New York 1940)): Georgius Buchanan, Rome (RA 490; 
zie hierover Kytzler 1986, 61-67), Frankr i jk , In colonias Brasilienses vel 
Sodomitas, Pari js , Bordeaux (alle te v inden in Poemata quae extant 
(Leiden 1628), 300-301, 305, 306, 335-337, 413-414): Bradner 1940, 145-
146; William Camden, Londen (De conubio Tamae et Isis): Bradner 1940, 
40-42; James Foulhs, Schotland (Carmen Elegum: HL 24 (1975), 134-135); 
Walter Haddon, Anghae prosopopoeia: Lawrence V. Ryan, 'The Sho i t e r 
Latin Poem in Tudor England', HL 26 (1977), 123-124; J. Harington, Rome 
(in het Engels); Huntingdon Plumptre, Nottingham: Bradner 1940, 91; 
Arthur Johnston, Schotse steden {Celebriorum aliquot Scotiae Urbium 
Encomia), Heidelberg: Bradner 1940, 181-182; Nichols 1967, 211-212; John 
Jonston (of Johns ton) , Schotse s teden ( Urbes Fifae Litorales): CA. 
Upton, 'John Jonston and the Historical Epigram', in: Schoeck 1985, 638-
644, Bradner 1940, 155; John Leland, Boulogne, Oxford en Londen (in 
Cygnea cantío): Bradner 1940, 25-32; Ryan 1977, 121-122; Thomas More, 
Rome {In urbem Romam, e Graeco); Adam Mure, Glasgow, Aberdeen (HL 
28 (1979), 202 en 210-211), John Owen (Joannes Audoenus), Genève, 
Londen, Venetië, Engeland, Rome, Pari js , Campanie (John R.C. Martin 
(ed.), Ioannis Audoem Epigiammata. (Leiden 1976-1978), Epigi. 1, 41; 2, 
12 (Londen als tweede Troje), 18 (u rbs -orb j s ) , 40, 119 (Roma-mora), 169, 
190, 210, 218 (Albion-Olbion); 3, 141 (urbs-orbis); 9, 65); Daniel Roget s, 
De laudibus Antverpiae, een s e n e elegieën op beroemde Britse s teden: 
Ryan 1977, 126-127; Joshua Sylvester , Rome (in het Engels). 
Spaanse en Por tugese s tededichters : Enrique Cock, Madrid: Neff 1896 
XII, Damianus a Goes, Portugese s teden: Taylor 1939, 118; Luis de 
Góngora, Cordoba (in het Speians; geci teerd in Wolfgang Kayser, Das 
sprachliche Kunstwerk. Eme Einfuhrung m die Literaturwissenschaft. 
(Bern - München 1969), 117-118); Anas Montanus, Pari js , Gdansk (beide 
met prosopopona; a fgedrukt bij pi enten) ; Angelus Andreas Resendius, 
Leuven. Een Poolse s tededichter over Rome: Joannes Kochanowski, 
Elegiarum liber secundus 1, 41-60 (HL 27 (1978), 208-210). 
In het Grieks zijn e r klaagzangen over de aa rdbev ing op Kreta van 
1508, bijvoot beeld van Manolios Sklavos (Tiypanis 1981, 558). 

65. Over de persoon Constantijn Huygens zie men zijn autobiogiafie, die 
onlangs opnieuw vertaald is: CL . Heesakkers (ed.), ConsLintijn 
Huygens. Mijn Jeugd. (Amsterdam 1987); ve rde r Bots 1973; Victoi 
Fiei jser (ed.), Soeticheydt des Buyten-levens. Leven en leien op 
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Hofwijck. (Delft 1988); Smit 1966; Smit 1980. Over dichten als spelen: A. 
Eyffinger, 'Een onderschat collega'' Constantijn Huygens 1596-1687', 
Hermeneus 59 (1987), 171-172; Arthur Eyffinger, 'Voor haar doel Poeets 
genoegh; de klassieke vorming van Constantijn Huygens en zijn kinde
ren', in: Freijser 1988, 29-42. 
De Latijnse gedichten van Huygens zijn geciteeid naar Momenta 
Desultoria; Poematum Libri XIV. (Editio altera, multo pnoie auctioi ) ( 's-
Gravenhage 1655) en naar de uitgave van J.A. Worp, De Gedichten van 
Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven. (Groningen 1892-
1899), in 9 delen. Van de geciteerde verzen volgen hier telkens: de 
naam van de stad, de pagina van Momenta Desultoria (afgekort: 'MD'), 
deel en pagina van Worp, jaartal en volledige titel. Maastricht: (niet in 
MD) Worp 2, 239 (1632), Maestnchtum. Hic Mars tumet. Grevelingen: MD 
329 Worp 3, 319 (1644), De Gravehnga capta. Trier: MD 393 Worp 5, 132 
(1654), In Au g и stam Trevirorum, longa belli calamitate e\haustam. 
Verona. Worp 7, 79 (1665), Veronae laus. In het gedicht over Trier kan 
men fecit in regel 2 ook opvatten als een indicativus in oen 
afhankelijke vraag en dan vertalen: 'Ik weet niet ... welke mem, welke 
charme jou bij de oude voorvaderen tot Augusta heeft gemaakt.' 

66. Engeland MD 204 Worp 3, 307 (1644), Anglui. Dinsbui g: MD 164-10r> Woi |» 
3, 196 (1642), Ad Duisburgam, Geiardo Meicaton olim habitatam (in het 
handschrift staat nog: urbem natalem). Vergelijk MD 183 (Woi ρ 3, 218 
(1642)), In schedas Cosmographicas Geraidi Metratons ab ejusdom 
Nepote dono mihi Duysburgo missas. Paiijs: Worp 7, 9-10 (1662), Ad 
Lutetiam. Londen: Worp 8, 10 (1671), In Londmum lutosum, Lutetia 
pridem expurgata. 

67. De s e n e Haga Vocahs: MD 207-238 Wot ρ 2-3 passim (1631-1643). De 
straten, Уіае: MD 208-225 (vaak prosopopoua); de gebouwen, Aedificia: 
MD 226-238. De volgorde in MD is bij beide een alfabetische: naar hun 
Nederlandse naam. Een twaalftal epigrammen uit deze serie is onlangs 
vertaald in het Nederlands: E. de Kort, 'Den Haag bij Naam', Hermeneus 
59 (1987), 174-176. Er is ook een serie van negen epigrammen, met 
proloog en epiloog, op Utrecht: MD 372-375 (Worp 4, 144-147 (1648)). 
Verdere stededichten in het Latijn in MD of in Worp: de belegering van 
Grol, MD 69 Worp 2, 184-185 (1627) (ook Nedeilands en Fians); vijf 
epigrammen over het bronzen beeld van Erasmus (het beeld spreekt, 
Rotterdam spreekt tot het beeld, dialoog tussen de dichter en Erasmus), 
MD 87-88 Worp 2, 276-279 (1633-1634); tien gedichtjes over Rome (Floies 
Fiori), MD 143-144 Worp 3, 110-111 (1638); Den Haag, MD 147 Worp 3, 126 
(1639); inleiding bij de tien gedichtjes over Rome, MD 143-144 Worp 3, 
241 (1642); Vlaanderen, MD 332 Worp 3, 318-319 (1644); Sas van Gent, 
MD 329-330 Worp 4, 1 (1644); zeven gedichtjes over het beleg en de 
verovering van Hulst, MD 336-339 Worp 4, 57-63 (1645) (één gedicht 
daarvan ook in het Nederlands); Antwerpen, MD 342 Worp 4, 60-61 
(1645) (ook in het Nederlands); Gent, MD 343-344 Worp 4, 63-64 (1645); 
Nijmegen, MD 350-351 Worp 4, 81-82 (1646); Groningen, MD 366 Worp 4, 
137 (1648); Den Haag, Worp 7, 54 (1664) (2 regels Nederlands, 6 Latijn); 
Parijs, Worp 7, 76 (1665); Londen, Worp 7, 161 (1668); Gonnchem, Worp 
8, 143 (1676); Willemstad Worp 8, 145 (1676) (prosopopoija); Delft, Worp 
8, 162-163 (1677); Straatsburg Worp 8, 268 (1681), Orange (een gedicht 
in het Frans) Worp 8, 304 (1682). 

68. Middelburg, MD 1-5 Worp 2, 128 (1625), Iter Pnncipis Aunaci, a \ii. Cal. 
ad vu. ld. Novemb. Verdere ingebedde stedenlof: Italie, Rome, MD 299-
300 Worp 1, 186-187 (1620) (vituperatie; zie Smit 1980, 81); Oxford, MD 
294-299 Worp 1, 262-267 (1622); Nijmegen (parva Roma), MD 27-29 Woi ρ 
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2, 293 (1634); Breda, MD 42-43 Worp 3, 35 (1637); Oxford, MD 50-54 
Worp 3, 162 (1641); Den Haag, Venetië en - in het kor t - zeer veel 
andere s teden in De Vita Propria (Worp 8, 179-200 (1678)). 

69. Bergen op Zoom: MD 305 Worp 1, 268 (1622). De titel luidt ook Berga-ad-
Zomam en Ber ga. Voor Huygens' hergebruik van dit gedicht , zie MD 4 
(Worp 2, 128-134 (1625)). Vergelijk MD 219 (gecorr igeerde paginer ing: e r 
s taa t 177) (Worp 3, 258 (1643)): ook daar komt de woordgroep Area 
magna Ducum voor en ook daar verwijs t Huygens, in de marge, naar 
Grotius ' Area parva Ducum. Ook de verzen 285-288 van De Uytlandige 
Herder gaan over he t beleg van Bergen op Zoom, 'de vroom gebcrghdo 
s tad ' (Worp 1, 269-281 (1622)). 

70. Hugo Grotius, Poemata Omnia (editio quarta). (Leiden 1645); het gedicht 
Ostenda loquitur s t aa t op pag. 248. Zie voor een afbeelding van de 
p r e n t van het beleg van Oostende, waarop het gedicht vooi hel cors i , 
anoniem, gepubliceerd werd: Arthur Eyffinger, Ciotius Poeta. Аьрссіеп 
van Hugo Grotius' Dichterschap. ( 's-Gravenhage 1981), 54-57. De t e k s t 
is ook a fgedrukt in HP, samen met die van enkele navolgingen: door 
Thomas Engolesmensis (HP 333; in 1617 gepubl iceerd), in he t Nedei lands 
door Daniel Heinsius (HP 333; in 1622 gepubliceerd; lloinsius kende 
bli jkbaar de vers ie van Engolesmensis); door Malheibe is h e t gedicht in 
het Frans vertaald (HP 334); HP maakt ook melding van Huygens ' navol
ging (HP 565). Over de val van Oostende hebben v e r d e r Domcmcus 
Baudius en J a n u s Lernut ius gedichten geschreven: Elhnger 3, 165; 232. 

71. Francesco Maria Molza, Ad Sodales cum morbo giavi et moiLifcio 
premeretur: RLV 265-267; een citaat uit een a n d e r gedeelte van de 
elegie in Elhnger 1, 216-217; de bedoelde woorden en woordgtoepen 
s taan in RLV in v e r s r e g e l s 75, 3, 53, 31, 6, 53, 31-32; in Ell ingers c i taat 
in regels 1, 5 en 9. 
Verdere stedenlof van Grotius in Poemata Omnia 1645 (eers t de 
epigrammen): Den Haag (pag. 231), in ¡magwem Hagae (een 
prosopopojja); de haven bij de 'Golf van Flakkee' , Hellevoetsluis aan het 
Haringvliet (pag. 248), In portum ad Smum Flacciacuni (twee gedichten) ; 
Tellingen (pag. 249), Arx Teilmga; Nonswich, Hamptincourt, Windsor, 
Richmond (pag. 269-270), In praetona quaedam Regia Angliae; 
verschil lende s teden (pag. 287-294; 294-295), De rebus gestis diicLu 
Pnnapis Mauntu (veert ig kwatri jnen over Maurits ' k r i jgsdaden plus 
acht over de Vlaamse veldtocht; vaak is de naam van een beleget de of 
veroverde stad de titel; deze epigrammen waren bedoeld alb bijschi iften 
bij prenten: zie Eyffinger 1981, 19-59). Ingebedde stedenlof lezen wc in 
Historia Borni, met korte lofspraken van vele s teden van Holland ( p i g . 
34-42); in De Itinere Suo per res prolatas (vooral Nijmegen; pag. 181) 
en lof van Rome in In Johannis Meursii De lu\u Rom. Iibrum (pag. 210-
211). Bij de epigrammen is een serie In currus veli fetos, 22 cpigi animen 
over de zeilwagen van Stevin, met als nummer 14: Сип us ¡oquiLui. Ook 
hier is verband met een prent : Eyffinger 1981, 64-77. 
Ingebedde lof en beschri jving van s teden en s t r eken m De Diclitwci km 
van Hugo Grotius, I 2A, 1 (Assen 1972): Leiden (in het Giieks) , 43; Rome 
(ßoma-amor), 101; Leiden, 125; Nieuwpoort, 139; Delft, 147; Bommel, 175; 
Vlaanderen, 191; Oudenburg, 192; Den Haag, 223-229; Frankr i jk , 281-283. 
Op deze pagina ' s van ingebedde lof en beschr i jv ing vindt men ruinen, 
kale plekken, rook, een eenzame boer, het ubi simt-motief en driemaal 
u r b s jacet. 

72. Zie over Huygens ' Stede-Stemmen en Dorpen de inleiding van De 
Kruyter 1981; Gelderblom 1984; Broekmans 1987; L. St renghol t , 'De 
Stede-stemmen van Constantijn Huygens. Een serie gedichten op 
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Hollandse s teden en dorpen ' , Regionaal-historisch tijdschrift Holland 21 
(1989), 88-110. 
Verdere stedenlof van Huygens in het Nederlands: Worp 4, 61 (1645), 
Antwerpen; Worp 4, 63 (1645), Hulst; Worp 7, 54 en 113-114 (1664), Den 
Haag. Ingebed: Worp 1, 130-132 (1619), Amsterdam (in Constantin 
Huygens wenscht den Amstel-stroom Geluck Welvaert en Veel-vaert); 
Worp 1, 214-236 (1621), Rome, Venetië, Pari js , Londen, Antwerpen, 
Amsterdam (in Baiava Tempe 57-104); Worp 2, 194-197 (1628), Vianen, 
Amsterdam, Den Haag (in Speelreise begost m Jumo 1628 en in 
Aenhangh); Worp 2, 198-199 (1628), Dordrecht. 
Stedenlof in de Nederlandse poëzie van de tweede helft van de zes 
t iende eeuw (voorgangers van Huygens): Hendrik Hondius, Den Haag 
(bij een g ravure : collectie Hollstein 38, Boymans van Beumngen); P.C. 
Hooft, Genua, Milaan, Padua, Venetië, Fe r r a ra , Rome, Napels, Florence 
(de personificatie van Italie wijst de d ich ter achtereenvolgens de¿e 
s teden aan: Aen de earner In Liefd' Bloeyende. Vvt Fiorenza. 1600); 
Hadrianus Jun ius , Amsterdam (een prosopopoim; ¿ie Geldorblom 1484, 
22); Karel van Mander, twee lofzangen van Haarlem (Rutgers van der 
Loeff 1911); Jan van der Noot, Lofsang van Braband 7-18 (een 
wereldwonderenpriamel). 

73. Over de ontdekking van het manuscript van de Griekse anthologie en 
de ver taalplannen van Grotius: Hutton 1935, 31-32; Hutton 1946, 7-13; 
26-27; 260-265; Eyffinger 1981, 8-9. Over Huygens ' bezoek aan de 
bibliotheek in Heidelberg: Jaques Smeets, Ton Vallen, 'Constantijn 
Huygens en Duitsland', in: Bots 1973, 166; Smit 1980, 79. Over de 
tekenlessen van Hendrik Hondius: Smit 1980, 33-34 en Huygens' 
autobiografie. Over Jacques de Gheyn: Smit 1980, 33; Ar thur Eyffingei, 
Inventory of the Poetry of Hugo Grotius. (Assen 1982), 103. 
S tededichters in de ee rs te helft van de zevent iende eeuw die in het 
Nederlands dicht ten (met 'Querido' wordt verwezen naar Willem van 
Toorn (ed.), Quendo's letterkundige leisgids van Nederland. (Amsterdam 
1982, 1983)): Samuel Ampzing, Haarlem (Beschnjvmge ende Lof der 
Stadt Haerlem m Holland); Reyer Ansio, Amsterdam (i4/scheit van 
Amsterdam: in Gerrit Komrij, De Nederlandse Poëzie van de zeventiende 
en achttiende eeuw m duizend en enige gedichten. (Amsterdam 1986), 
456-457); Gerbrand Α. Bredero, Amsterdam (een sonnet), Amsterdams 
Klaagh-Liedt (een prosopopoua) (beide te v inden in G. Stuiveling (ed.), 
G.Α. Bredero's Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot-Liedboek. 
(Noorduijn - Culemborg 1975)), Rome en Amsterdam (in Der Musen 
welkom), Willem van Focquenbroch, Amsterdam (in zijn Thalia 2, 282-
283); Daniel Heinsius, Oostende (HP 333), Leiden (Querido 405); J . Ktuls, 
Amsterdam ('t Palleys der Amstelgoden: Gelder blom 1984); Jacob 
Lescaille, Dordrecht (Gelderblom 1986), Leiden, Amsterdam (alle drie in 
Joan Blaeu, Toonneel der steden van de Vereemghde Nederlanden, met 
hare beschrijvingen (Amsterdam 1652)); E v e r a r t Meijster, Utrecht 
(Querido 216); Reiner Opperveldt, Ultraiectma Tempe ofte S. Jans 
Kerkenhofs vers wandelgroen (uit 1640: Querido 223, alwaar ook een 
ci taat uit De Roy (Regius), Ultrajectma Umbracula ofte Lmd- en lepe-
lof van Jans Kerkenhof); Everardus Put ter shoek, Gouda (Walvis 1714, 
voorwoord); Jacobus Revius, Deventer; Joannes Six van Chandelier, 
Florence (Op de Sodomiterye van Florencen, een laakdicht), Venetië 
(Schetse van Venecie), Amsterdam (Sucht naa het VaadeiLind), 
Oostkapelle (Oostkappele) (alle in zíjn Poesy. (Amsterdam 1657)); 
l londnk L. Spioghel, Lofdicht tot coi с v¿m Л ms loi dam; Jan J. S l .uU' i , 
Fues land (Nieii-Liedeken tot Lof van Viieslandt, in: Fnesche Lust-hof. 
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(Amsterdam 1621); door Huygens zijn gedeelten hiervan in he t Frans 
vertaald: Smit 1980, 90); Vondel (met de betreffende pagina uit Volledige 
Dichtwerken): Dantzig (Gdansk) 720; Groningen 729; Amersfoort 769; 
Magdeburg 773; Amsterdam 789-790, 935, 951; Aken 909; Kandia 
(Irakhon) 912; Hoorn 936-937; Venetië 937; Rome 937; Keulen 937; 
Antwerpen 937; Utrecht 937-938; Genua 938 (Vondels ver ta l ingen van 
stededichten van Ausonius, Scaliger en anderen zijn hier met 
opgesomd); v e r d e r zingt Vondel tweemaal de lof van Keulen m zijn 
t reurspe l Maagden: 221-222, 229-230; Jacob van Zevecote, Hai dei wijk 
(Querido 162). 

74. Barlaeus' cyclus van stededichten, kortweg Urbes, is geci teerd naai de 
editie van 1631: Caspan Barlaei Poematum Editto Nova, Priore castigatior 
et altera parte auctior (Leiden 1631). De ee r s t e editie, van 1628, bevat te 
nog niet de gedicht jes op Geer t ru idenberg of Den Haag. Zijn Urbes 
staan ook in Hugo Grotius, Respublica Hollandiae et Urbes, (ed. Peti us 
Scr iver ius , Leiden 1630). Verdere s tededichten, buiten de Urbes: Silvit-
ducis loquitur; In Grollam a Principe Fredenco Hennco obsessam et 
victam; In Praetorium e) us dem Principis, quod ¡η agro Delphensi visitili·; 
In Flardingam, Hollandiae, ut fertur, oppidum antiquissimum (pag. 163; 
472; 473; 493 van de editie van 1631); Venetiae prosopopona, Ad Lcid.im, 
In Grevelmgam (in de editie van 1655 van Poemala). I n g e b e d d e lof lezen 
we bijvoorbeeld in Manes Aunaci. Vondel heeft Barlaeus ' gedichtenser ie 
op de intocht van Maria de Medicis te Amstei dam vertaald (Mediceli 
hospes, sive descnptio pubhcae gratulatioms); daai in komen twee 
lofdichten op Amsterdam voor [Volledige Dichtwerken 743-744). Barlaeus 
heeft ook zelf in het Nederlands gedicht; zo s taat er in zijn Poezij een 
gedichtje Op de Naem van de Stadt Grol. 

75. Over Barlaeus en over zijn relatie met Huygens: F.F. Blok, Caspar 
Barlaeus. From the correspondence of a melancholic. (Assen 
Amsterdam 1976), 5-7 en passim; Barlaeus zelf in K. van der Horst, Ά 
"Vita Gaspari Barlaei" written by himself', LIAS 9 (1982), 67. Over 
Barlaeus' geldzorgen en Huygens' hulp: Piet van der Sluijs, 'Constan-
tijn Huygens en de Muiderknng ' , in: Bots 1973, 196-217; Smit 1980, 154-
155; Van der Horst 1982, 75-78. 

76. Gerald van Berkel, Kees Samplonius, Het Plaatsnamenboek. De herkomst 
en betekenis van Nederlandse plaatsnamen. (Houten 1989). 

77. Zie de briefwisseling tussen Barlaeus en Hooft in 1638, br ieven 931-932 
in H.W. van Tricht (ed.), De briefwisseling van Pieter Сотеііьгооп 
Hooft. 3 (Culemborg 1979), 80-84. 

78. Stededichters in de eers te helft van de zevent iende eeuw die in het 
Latijn dichtten: Franciscus van den Bossche, Westmalle (HL 31 (1982), 
190-196); J a n u s Dousa, Gent (In Elegías Dan. Hemsn), Leiden Mcaderoiae 
Lugdunensis ex discessu Lipsu Intentus: urbs ipsa loquitur); Warmond 
(Warmondanae Arcis Prosopopeia) (in zijn Opera. (Leiden 1609)); Gaspar 
Ens, Vhssingen (in Hugo Grotius, Respublica Hollandiae et Urbes (ed. 
Pe t rus Scr iver ius , Leiden 1630)); Jacobus Eyckius, Urbium Belgicarum 
Centuria, met bijvoorbeeld een prosopopona van Zichem en van 
Scherpenheuvel: VA 408; Lambertus Goris, Nijmegen (De Laudibiis 
Noviomagi): VA 612; Johannes B. Gramaye, ' s -Her togenbosch (een 
prosopopona, in zijn Taxandna (Brussel 1610), 3), Brabant: VA 452-453; 
Daniel Heinsius, Brugge, verscheiden lofdichten op Gent (IIP 380-381; 
Poematum editto nova (1621), 169-171; 197-198; 231), Geraai dsbei gen, 
Haarlem; Guilelmus Hornius, Gouda (Walvis 1714, ** 2V); Roberlus 
Keuchenius, Amsterdam (HP 401); Urbium Hollandiae elogia: HP 566; J.I. 
Pontanus, Nijmegen (Poematum libri VI (Amsterdam 1634)); El ycius 
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Puteanus , Brussel ( Urbis Bruxellae Elogium, velut ioquons imago; 
prosopopoiia); J u s t u s Ryckius (Rycquius), Rome (VA 604-605); Claudius 
Salmasius, Amsterdam (De urbe Amstelodamensi et eins Athenueo 
Illustri): Blok 1976, 13 met voetnoot; Carolus Scribanius, Antwerpen (in 
het Grieks; de s tad antwoordt in het Hebreeuws): VA 126-127; Pe t rus 
Scr iver ius , Gouda (Walvis 1714, 224-225), Amsterdam (vertaald door 
Vondel: Volledige Dichtwerken 935); Johannes Smetius, Nijmegen {Carmen 
in Noviomagum); Pe t rus S t ra tenus , Goes, Borssele (beide prosopopoiia; in 
zijn Venus Zeelanda et alia eius Poe mata. (Den Haag 1641)); Theodorus 
Velius, Hoorn (op een prent) ; Theodorus Verhoeven, Amersfoort 
(Desiderium Patriae Amisfurti); Lambertus de Vlierden, Luik 
(Prosopopeia Satyrica Civitatis Leodiensis): VA 618. Er zijn ook nog veel 
anonieme s tededichten, zoals een lofdicht op Venlo uit 1643, bij 
gelegenheid van het de rde eeuwfeest van de stad (citaten in het 
Nederlands in: Venlo Koop- en Handelsstad door de eeuwen. (Venlo 
1971), 4 en 15). 

79. Over de etymologie van Scheveningen: De Scheveningse Woordenschat. 
Dialect van een Vissersdorp. 's-Gravendeel 1986. In Van Berkel 1989 is 
deze afleiding niet vermeld. Huygens over he t verschil tussen ve r r e vis 
en ve r se vis: Haga Vocalis (het epigram Forum Piscarium); Daghwcrck 
789-792; De Nieuwe Zee-straet 491-495; 739-742. In dit laatste gedicht 
komt ook de zeilwagen voor: 525-530. 

80. Bij de Amsterdamse p ren ten van s teden staan vaak lofdichten (in het 
Latijn, Nederlands en vaak ook Frans) ; zelden wordt er een au lcur 
vermeld, en als het al gebeur t , is het vaak met een pseudoniem of met 
alleen de initialen: zie de collectie Bodel Nijenhuis van de un ivers i 
teitsbibliotheek van Leiden. Voorbeelden, ontleend aan de jaarkalender 
1980 van de firma Buijten L Schipperheijn te Amsterdam, samengesteld 
door D. de Vries uit p r en ten van deze collectie en gedruk t in Alphen 
aan de Rijn (voorplaat plus de twaalf maanden; ik geef de naam van de 
s tad , de talen van de gedichten en de eventuele auteursnaam): 
Middelburg La-Ne-Fr (met 'Kairos heerl i jkhei j t ' als Huygenscitaat); 
Amsterdam La-Ne-Fr; Brussel La-Ne-Fr; Alkmaar La-Ne-Fr (Huygens; 
ver taald door 'L.M.'); Gent La-Ne-Fr (het Latijnse gedicht leunt op 
Barlaeus ' lof van Dordrecht en van Rotterdam); Vlissingcn La-Ne-Fr; 
Pari js La-Ne-Fr (Latijn van A. Montanus); Hoorn La-Ne-Fr (Latijn van 
M. Guilelmus Hatzfeld, Nederlands van Huygens - wat niet vermeld s taat 
- , F rans van Hendrick Bruno, die conrector in Hoorn is geweest; boven 
de p r e n t het opschri f t Encomion Hornarum. Hoorn per anagramma 
Honor); Rome La-Ne-Fr (Latijn van Vitalis: ach t regels uit zijn beroemde 
Romegedicht; au teursnaam is niet vermeld); Rotterdam La-Ne-Fr (het 
Latijn is een vri je var iat ie op Barlaeus ' gedicht op Rotterdam; het 
F rans is van I. Bara); Augsburg Du-Ne-Fr; Utrecht Ne-La-Du 
(Nederlands van lacobus Heiblocq, de andere vers ies waarschijnlijk ook, 
gezien he t feit dat he t letterli jke ver ta l ingen zijn en dat Anna Maria 
Schuurmann 'de Neerlandsche Minerf' genoemd wordt); Gdansk La-Ne-Fr 
(Latijn van A. Montanus, Nederlands misschien ook van A. Montanus, 
maar die naam lijkt doorges t reept , Frans van I. Bara). De namen van 
enkele p r en t sn i j de r s : Floris Balthasar en Jacques de Gheyn (beiden met 
gedichten van Grotius), Hendrik Hondius; Amsterdamse ' kuns tve rcopers ' 
rond het midden van de zeventiende eeuw: Rombout vanden Hoeye, 
Clemendt de longhe, Pieter Goos, Hendrick Pocken, Frederick de Wit. 
Conclusies t r ekken aangaande deze p ren ten is moeilijk: je hebt te ma
ken met tekenaar , g r a v e u r , een of meer d i ch te r s of ver ta le r s , d rukke r , 
u i tgever en verkoper . Dat kunnen allemaal verschi l lende personen zijn. 
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NOTEN BU HOOFDSTUK 5: Humanisten 

De datum van de tekening, die van he t gedicht , die van he t sni jden en 
van het d rukken kunnen ver uit e lkaar l iggen. Zie over dergel i jke 
pren ten : Ber tus van Selm, Een memghte treffehjcke Boecken. 
Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw. 
(Utrecht 1987), 217-225. Soms zijn de gedichten bij de p ren ten 
vertal ingen van elkaar (soms is de ver ta l ing van dezelfde hand als het 
oorspronkeli jke gedicht) , maar lang met altijd is duidelijk wat nu het 
oorspronkeli jke is (Eyffinger 1981, 45-47). Wel is het zo dat zulke 
epigrammen opvallend vaak een prosopopoiia bevat ten (26 van de 36 
bovengenoemde gedichtjes) of een apostrophe (de over ige tien). 
Specifiek over he t citeren uit of het "he rgebru ik" van Huygens: 
St renghol t noemt - afgezien van Barlaeus - s lechts één voorbeeld van 
navolging van de Stedestemmen (een gedicht over Diemen, door 'G.K.', 
op een p ren t van na 1652) en enkele werken waarin een of meer van 
Huygens ' s tededichten geciteerd worden (Strenghol t 1989, 103-110). Ter 
aanvull ing, naast de hierboven genoemde gegevens over p ren ten van 
s teden: Blaeu's Toonneel der steden ( s tededichten van Huygens cri van 
Lescaille) en Walvis 1714 (Huygens' lof van Gouda); in de zevcriLieridc 
eeuw kan Frederick van Stralen als een d u c e t e navolger beschouwd 
worden; aan het begin van de acht t iende eeuw Janus van H., niet / i jn 
Stedekroon, op de stemniende Steden van llollaitd (het gcdiclil op (ïouil.i 
daarui t wordt door hemzelf geciteerd in een voetnoot bij zijn gedicht 
Op de Beschrijving van Gouda, in Walvis 1714, * * 4V). Barlaeus ' 
s tededichten zijn behalve in zijn eigen bundel a fgedruk t in Hugo 
Grotius, Respublica Hollandiae et Urbes, (ed. Pe t ru s Scr ive i ius , beiden 
1630); ze zijn gebru ik t op prenten van s teden; het lofdicht op Gouda is 
geciteerd in Walvis 1714, * * * 4V. Zijn vr iend Ar thur Johnston volgde 
zijn Urbes na met een cyclus Celebnorum aliquot Scotiae Urbiuni 
Encomia. 

81. De gedicht jes van Frederick van Stralen staan op png. 114-116 bij 
Arend van Schlichtenhorst , XIV Boeken van de Секіегьы· 
Geschiedenissen. Aldaar vinden we op pag. 48 (hoofdstuk I, 86) een 
biografietje van Elbertus Leoninus, met een lofdicht van tien regels 
door Adolfius Dansius. Zie voor zijn korte autobiografie: A.E.M. Jansen, 
'Elber tus Leoninus, Neutralist en Libertijn t i jdens de Nederlandse 
Opstand', LIAS 6 (1979), 39-76. Dat hij een leerling van Macropedius 
was, blijkt op pag. 54 (vergelijk VA 197-199). 

* * * 
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Opmei'king vooraf 
Van antieke teksten zijn, tenzij ui tdrukkel i jk a n d e r s vermeld is, edit ies 
gebru ik t uit de se r ies Bude, Loeb, O.C.T., Teubner of Tusculum; de 
gebru ik te ui tgaven van middeleeuws-Latijnse en van Neolatijnse teks ten 
worden te lkens in noten meegedeeld. Voor al deze edit ies geldt, dat zij me t 
in deze bibliografie zijn opgenomen. Geconsulteerde commentaren op ant ieke 
teks ten zijn ook met in de bibliografie vermeld, evenmin als ve r tuhngen 
waarnaar in noten verwezen wordt. 
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S U IVI IVI /К R Y 

In 1624 AD Constantijn Huygens wrote a ser ies of laudatory poems 
in Dutch, in pra i se of the cit ies of Holland and West Fr i s ia and 
of some vi l lages in Holland. To the innocent reader these are 
s t range, somewhat cryptic poems. Huygens's Neolatin city poems, 
those of h is friend Caspar Barlaeus and of s ixteenth century 
humanists like Ju l ius Caesar Scaliger give t h e same impression. 
This has led me to an investigation into the origin and develop
ment of t h i s kind of poetry, resul t ing in The Latin City Poem. 
Origins and Development until the Seventeenth Century. 

The city poem apparently h a s i t s or ig ins in ancient t imes. This 
s tudy i s an a t t e m p t to clarify the re lat ionship between the theory 
and the practice of praise of ci t ies in antiquity and the city poem 
in the s ixteenth and seventeenth centuries. In the discussion of 
Neolatin city poems, the emphasis l ies on s h o r t poems and the 
t e r r i t o r y of the Low Countries up to ca. 1650. As t o the practice 
in antiquity, special attention is paid t o s h o r t laudatory poems on 
cit ies o ther than Rome, mainly because the h i s t o r y of poems in 
praise of Rome h a s already been researched and Rome is a special 
case anyway. In connection with the or ig ins I a lso examined the 
praise of c i t ies in Greek poetry: many of the typical c h a r a c t e r i s 
t ics of city poems a r e f irst t o be seen there . 

The specific character i s t ics of these city poems a r e unfolded t o 
us in three ways: t h a t of the epigram, of rhetor ic and of existing 
examples. In the Introduction, a f ter a clarif ication of the meaning 
of 'city' and 'praise', the a t t r i b u t e s of the epigram a r e presented. 
In Chapter One the origins and development of the rhetor ic of 
praise are examined. Next, I d iscuss the relat ionship between 
theory, learning and life (imitation, emulation). The influence of 
rhetor ic on the city poem is not limited t o antiquity: in the 
Middle Ages too rhetor ic was studied and taught and in the s ix
teenth century humanists a l l over Europe had set speaking and 
writing in Latin a s the main goal of the i r educational system. In 
the other c h a p t e r s I look a t t h e practice, by way of a brief 
glance a t the praise of ci t ies in the Ancient Near East, and 
through summaries of th i s praise in Greek and Roman l i t e r a t u r e . 
In Chapters Two and Three are compiled the apparently preferred 
subjects, themes, motifs, images, expressions, and the manner in 
which these a r e presented. Thi s t h i r d collection of character i s t ic s 
too remained fa ir ly consistent. That i s i l l u s t r a t e d by examples of 
city poems from the Middle Ages and modern t imes in Chapters 
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Four and Five. The union ο1" •he three s e t s of specific c h a r a c t e r i s 
t ic s is t o be considered a s the essence of the city poem genre. 

Introduction 
There were different concepts of the word 'city' in antiquity. By 
'polis' one could mean a town, a certain kind of sett lement: an 
agglomeration of buildings, often encircled by a wall, sometimes 
on or near a h i l l . Next, one could mean a town plus i t s t e r r i t o r y . 
Finally, the word 'city' i s mostly used t o mean the autonomous 
community of citizens, a sovereign city s t a t e . Therefore, the praise 
of a ci ty in ancient t imes could refer t o t h e praise of a town, of 
a town plus i t s t e r r i t o r y o r of a city s t a t e . In praising a city, 
one could s t r e s s one of these different aspects . In the case of an 
exist ing city, the praise of i t s citizens alone was seldom absent. 

In the Middle Ages the city was dominated polit ically, socially 
and cu l tura l ly not by peasants and landowners, but by wealthy 
merchants, craftsmen, money changers, doctors e tc . The functions 
of the city and the composition of i t s population remained in 
outline the same a s in antiquity. After t h e Middle Ages industry 
and t r a d e gain more and more ground a s typical facets of a city. 
Good education too becomes more important. The people in control 
of these a r e a s form a growing part of the dominant group. In the 
eyes of the poets these changes do not affect what are considered 
t o be the laudable qual i t ies of a city. 

The f i r s t ci ty poems in Greek l i t e r a t u r e a r e laments for d e 
stroyed cit ies. These laments were composed within the framework 
of epitaphs and epigrams: the ruins of a praiseworthy city are 
bemoaned, a ci ty is lamenting itself from i t s "grave" . Once a 
poet, used t o personifying countries and ci t ies, must have got the 
idea to give a destroyed city, a "grave". As an epigram, of course, 
a ci ty poem is a s h o r t poem in hexameters or in dist ichs, in 
which the c i ty i s addressed (apostrophe) or i s i tself a subs t i tu te 
speaker. For the l a t t e r figure of speech I have reserved the term 
prosopopoiia. The city i s identified with i t s name or with a 
circumlocution. Other frequently used figures of speech include 
several forms of the priamel. In general, epigrams are playful and 
subt le . As an epitaph such a poem can only be about a dead city; 
t h i s l imits both the number of possible subjects and the group of 
motifs. The next s tep i s of course t o free the city poem from the 
narrow bounds of "dead" cit ies. 

Chapter One: Theory of Praising a City 
About 400 ВС there was some reflection on t h e praise of concrete 
individual ci t ies; during the fourth century a few more a b s t r a c t 
remarks on the praise of ci t ies are already found. Though, a s far 
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a s the demonstrative genre is concerned, the oldest extant hand
books of rhetor ic deal explicitly with the praise of persons only, 
they a lso teach us something about the pra ise of cit ies: in the 
f i r s t place praise of a city is , in a sense, praise of persons, for 
'city' re fers pr imari ly to the citizens. Moreover, praise of a p e r 
son always contains praise of his or her or igins , and here one's 
native town is a possible element of praise . I t can be safely a s s u 
med tha t a l ready in the fourth century the re was some theorizing 
about praise of ci t ies . In the books on rhe tor ic in which praise 
and prosopopoiia a re treated, we a lso encounter cities among the 
examples given. Thirdly, for the sake of completeness the hand
books ins t ruct the i r readers how to handle subjects of pra ise 
other than persons; general, fundamental prescript ions, however, 
suffice, especially in the case of a ci ty, which, af ter a l l , i s a 
group of persons. The theory of the demonstrat ive genre in the 
second half of the fourth century was therefore a lso a rudimenta
ry theory of praise of ci t ies. 

The theory of praising cit ies is found in i t s most extensive 
form in two t r ea t i s e s of the rhe tor Menandros (+300 AD), works 
t h a t have been known quite well continuously. In the Byzantine 
world Menandros was considered the au thor i ty on epideictic l i t e r a 
ture . Many manuscripts of h is works survive; his wr i t ings were 
printed for the f i r s t time in 1508 and about fifty years l a t e r 
I ta l ian t rans la t ions were published. 

Concerning Menandros' wri t ings four th ings merit a t tent ion. In 
the f i r s t place, poets plainly belong to the intended audience: 
poetry is pa r t of the domain of rhe tor ic . Next, the city i s viewed 
here primari ly a s the community of ci t izens: the topoi (finding 
places of arguments) of praise of a ci ty a re those of pra ise of a 
person, supplemented with a group of topoi of praise of a country. 
Thirdly , the two t rea t i ses together offer such an exhaustive 
t reatment of pra ise of cities tha t the system is complete: nothing 
laudable on whatever city can be wr i t ten t h a t does not fi t the 
system or has not already been foreseen even within the sys tem. 
Finally, according to the f i rs t t r ea t i se praise of buildings is not 
a par t of the basic repertory of praise . Whether t h i s aspect of a 
town is mentioned or not, depends on the occasion, on the kind of 
speech and on the intended audience. 

A new development in the field of rhe tor ic occurred in the 
Middle Ages. I t had to do with l e t t e r wri t ing. A special kind of 
t rea t i se on the a r t of writing official l e t t e r s (.Ars Dictaminis) 
came into existence, adapting the rhetor ical theory to the practice 
of l e t t e r wri t ing. Such manuals seemed to sa t i s fy a need and they 
were composed for hundreds of years . In the sixteenth century i t 
is the humanists who wrote epistolographical handbooks. By then, 
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they contained so much rhetorical theory t h a t they can be desc r i 
bed as handbooks of rhetor ic supplemented with chapters on the 
definition of a l e t t e r , on addressing a l e t t e r , on forms of 
address , on closing formulas and with examples. In these works 
one often finds l e t t e r s in praise of a city or describing a town. 
The sixteenth century rhetor ical theory of praising cit ies i s d i s 
cussed by means of the Epistolica of Georgius Macropedius (1487-
1558) and the Poetice of Jul ius Caesar Scaliger (1484-1558) . The 
differences with the theory in antiquity appear to be s l igh t . 

How did rhe tor ic influence the city poem and which charac ter i s t ics 
of these poems are to be par t ly a t t r ibu ted to rhetor ical educa
t ion? 

Between praising and describing there are many s imilar i t ies . 
Sometimes i t i s not even clear whether an author wants only to 
describe a town or wants to praise i t , too. The basic praising 
techniques a re : to dwell on the positive, the laudable s ides of a 
person or thing, and to compare them with other persons or 
th ings . For the subject of praise has to excel in a t least one 
aspect, has to surpass the r ivals . I t is continually emphasized 
tha t the good quali t ies may be exaggerated and the bad minimized. 
In descriptions, on the o ther hand, s t r ik ing and noteworthy 
aspects a re summed up, but under th i s heading a lso come, qua 
quali ty, the praiseworthy and positive aspects . Furthermore, 
describing often involves comparing the unknown with the known: 
the basic techniques therefore are similar to those of praising. 
Moreover, in descript ions necessarily te rms a re used t h a t have an 
evaluative force to many a reader or l is tener . 

One way of describing is summing up what there is to see. With 
regard to summing up three suggestions a r e made: (i) use of the 
' inability' topos, (ii) of the 'ineffability' topos and (iii) of the 
figures of omissio and praeteritio. The extremes of a comparison 
a re of course comparisons with a l l o the r s ( the simplest case is 
the superlative) and with another s tage of the same city. For the 
f i r s t kind the suggest ions offered are comparisons with Athens, 
Rome or with neighbouring cities; the second kind, comparing with 
another s tage of the ci ty in question, i s pa r t ly an important 
element of the topic of origins, pa r t ly i t has a special use in 
arousing pity (cont ras t pas t -present , with the past a s the positive 
pole) or in warning for the transience of everything (contras t 
present- future , with the present a s the positive pole) and in 
exciting admiration for the achievements of the forefathers or in 
foretelling the full glory and eternal life for the ci ty. 

The licence allowed to the speaker of praise i s remarkably wide, 
both in the construction of h i s speech and in the contents: the 
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absence or presence of the main topics and their p a r t s , t he i r 
order and the differences in s t r e s s a re dependent not only upon 
the occasion and the subject mat ter but a l so on the personal 
preferences of the speaker. On the s ty le of a speech of pra ise the 
following advice i s given: the speech ought t o be elegant, ornate , 
theatr ical and solemn (especially the prologue must be ornate) ; 
surpr ises and prospective signs are f i t t ing adornments; a s a figure 
of s ty le asyndeton i s suggested for the epilogue and fur ther , next 
to apostrophe and prosopopoiia, neologism, archaism, metaphor and 
repetition. In sum, a colourful variation of s ty l e . 

P a r t s of the theory of praise of a person have left the i r marks 
on the theory of praise of a ci ty. For instance, the biographical 
order of the main topics (origins, abi l i t ies , deeds), the recounting 
of deeds according to the four cardinal v i r tues and the a t t en t ion 
paid to professions and craf t s of the cit izens. There a r e dif
ferences too: the outward appearances of a city a re more im
portant than physical qualities of a person, because in a ci ty good 
looks are to be viewed as a resu l t of praiseworthy decisions of 
the former or present citizens. The same applies to the h i s t o r y of 
a city in comparison to the h i s to ry of one's family. 

The other component of the mixture of which the praise of a 
city consists , i.e. the praise of a country or a place, is the main 
topic called position: the praise of the town's t e r r i t o r y and of 
aspects of the urban agglomeration itself. The importance of the 
lands belonging to the city, of the presence of r ivers and the 
safety of a town has not yet changed in the seventeenth century. 
Visiting a town unknown, one has time enough to see a g rea t deal 
of the t e r r i t o r y before arriving a t the town itself. Moreover, the 
roads leading to the town were aligned by sepulchral monuments: 
before reaching the gates , anyone who was able to read had a l 
ready become acquainted with the names of the c i ty 's dominant 
families and the honour they paid to thei r deceased. Seen from 
th i s point, even the order of f i r s t the position of the ci ty and 
then i t s origins is a natural one. As to the r e s t of the main 
topics, af ter the position the recommended order is : or igins , next 
accomplishments and finally act ions. But a city poem often has a 
t i t l e , mostly the name of the ci ty. In t ha t case i t i s na tu ra l t o 
s t a r t with the name, i t s etymology (often re la t ing to the founda
tion of the ci ty) , al ternative names etc. 

The fact t ha t a l l poets of city poems have been taught rhe tor ic 
and tha t poetry belongs to the domain of the demonstrative genre, 
has i t s consequences. There a re no special prescript ions for ci ty 
poems before Scaliger 's Poetice, so the influence of general r h e 
tor ic continued. The most important factor i s the 'aemulatio' ideal 
which the old w r i t e r s have in mind. While in school one learned 
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imitation a s an element of the curriculum: t ry ing t o practice what 
one admired in one's examples. Emulation is the urge to a t t a i n and 
t o surpass the great examples: f i rs t and foremost the works from 
the classical canon; but these are precisely the works from which 
most c i tat ions in the schoolbooks are drawn. Such examples are 
s tored in memory, so they continue to have the i r influence. 

A consequence for the city poem is i t s genre-consistency, both 
on the theoret ical and on the practical level. In other words, 
many city poems from 300 BG to 1700 AD resemble each other . 
There are two important negative implications to be noted. Discus
sions on the question a s t o whether a poet in a city poem is 
imitating an ear l i e r poet o r just demonstrating his knowledge of 
the lessons of rhetor ic, a r e ra ther s t e r i l e : we do not know what 
exactly the poet has read, neither in l i t e r a t u r e nor in rhetor ic . 
Moreover these collections p a r t l y overlap. Even with citat ions t h i s 
problem is unsolvable. With themes, metaphers, echoes, al lusions 
consciously made or not and mixtures of these, a fortiori one has 
t o limit oneself t o a prudent offering of possibi l i t ies. Discussions 
in t h i s area a r e often troubled by the negative connotations t h a t 
expressions like 'following rhetorical precepts ' seem to have for 
some. A second implication is th is . Given the licence offered by 
t h e demonstrative genre, given the completeness of the rhetor ica l 
system of praise and given the l imitat ions of the epigram, one 
cannot conclude from a s h o r t city poem t h a t the author h a s fo l
lowed a dominant rhetor ica l scheme. Of course, many de ta i l s 
correspond to the theory, natura l ly many a topic t h a t could have 
been brought forth, has in fact been omitted and it is evident 
t h a t not much of t h i s poem is really original . 

Chapter Two: The Prehistory: Praise of a City in the Ancient 
Near East and in Greece 
The oldest ci ty poems of Greek l i t e r a t u r e date back to the t h i r d 
century ВС. Much older a r e the Sumerian laments over the 
destruct ion of ci t ies (+2000 ВС). They have a basic scheme, 
s t a r t i n g with a general l i tany in which the city is addressed 
about i t s misfortune and ending with p r a y e r s for res taurat ion o r 
with praise of the res taura t ion. In the middle par t three themes 
a r e t rea ted : a description of the destruction, a monologue of the 
personified city or the city goddess and a complaint t o the gods 
who deserted the city. There are great s imi lar i t ies between these 
city laments and passages in the OJd Testament like the oracles 
against the peoples in Jeremía 46-51 and in the Lamentations. 
Direct influence on Greek poetry cannot, however, be es tabl ished. 

At the beginning of Greek l i te ra ture the fluctuating boundary 
between praise and description is a l ready manifest in the Iliad and 
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the Odyssee, both in the adorning adjectives ( refer r ing mostly to 
concrete deta i l s of the city's position, buildings and t e r r i t o r y ) and 
in the description of the locus amoenus. In the older epic many 
ingredients of the la te r poetical pra ise of a city a l ready occurred: 
comparisons, personifications in the form of a prosopopoiia, p r o 
phecies of future greatness and myths . 

In the fifth century the works of Pindaros and of the t r a g e d i 
ans show fur ther developments: pra ise i s now based a l so on l e s s 
concrete topics like origin, deeds springing from vir tues and, 
especially in the case of Athens, poli t ical and cu l tura l accomplish
ments; a lso special forms of amplification, comparison and personi 
fication were developed like inef f ab i l i ty , cont ras t pas t -p resen t and 
apostrophe to the ci ty. 

In the fifth and fourth centuries the technique of description in 
prose was laid down from the beginning: the signal ' there i s a 
place' (called e s t locus) and a systemat ic composition. Pra ise of 
Athens in prose resembled in contents the praise of Athens in 
poetry: i t is a t t h i s time tha t the s tandard was created. In the 
th i rd and second centuries we find in prose descript ions of c i t ies 
with an epideictic character; their composition i s s t i l l systemat ic , 
but they are loaded with much mythological mater ia l and o ther 
learned deta i ls . Paral le l tendencies are to be found in the poetry 
of t ha t time. In two ways the c i ty poem has undergone the in 
fluence of praise in prose, both in themes and in images and 
topics: direct ly, and, indirectly, through rhe tor ica l theory. In the 
case of Athens on the other hand, poetical praise and poetical 
description in the i r turn influenced laudatory prose. 

The oldest independent city poems a re poems dat ing back to the 
th i rd century BG: a hymn of Kallimachos to the island of Delos 
and some epigrams from the Greek Anthology. The ci ty poems in 
t h i s collection, numbering more than s ix ty , exhibi t the following 
charac ter i s t ics . In a typical poem of about six lines the ci ty is 
compared with i tse l f or with another city or with a l l o thers ; then 
ample choice is made from the following assor tment of topics and 
figures: a remark on the origins of the city and on the deeds of 
the citizens; personification of the ci ty by address ing i t , le t t ing 
i t speak, or in another way; a general laudable quali ty; an aspect 
of i t s position; a demonstration of wisdom or s t r e n g t h and one of 
justice; changes in the city; a mythological al lusion and a famous 
citizen. 

The fact t h a t several poets are represented in the Anthology 
with more than one city poem, makes i t probable t ha t a l ready 
around the beginning of the Chris t ian Era i t was not unusual to 
compose a cycle of city poems. Since ci ty poems a re found from 
the beginning of the third century and since cycles of city poems 
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seem t o appear in the l a t e f i r s t century ВС, the genre reached i t s 
matur i ty not l a t e r than the f i rs t century BG. So when city poems 
came t o be wr i t ten in Roman l i terature, t h e r e already existed a 
large collection of Greek examples t o be imitated and surpassed. 

Chapter Three: The City Poem in Roman Literature 
Praise and description of a city were regu lar ingredients in a l l 
kinds of t e x t s in Roman l i terature . The number of epigrams with 
praise of a ci ty a s the i r theme, however, i s not very great; among 
them we find only a few which deepen t h e contras t pas t-present 
and none in which the city itself is speaking. In other poetical 
genres the c o n t r a s t was often used in re la t ion to a city, but the 
only c i ty speaking i s Rome, a t times a f t e r being transformed into 
the goddess Roma. 

The l ion's share of the passages with praise of a city in Roman 
poetry concerns Rome. Here some new motifs came t o the fore: a 
guided visit, the simple farmer as a s t r a n g e r in town. The 
c o n t r a s t p a s t - p r e s e n t is doubled when in one and the same passage 
the poet i s speaking of three different periods. A prophecy a f ter 
the event, predicting the greatness of Rome, was a favourite way 
of prais ing Rome. This c i ty can also boas t a long a r r a y of fixed 
t i t l e s of honour, some of which refer t o Rome itself, some to the 
Roman Empire and one t o both: the 'annomination' urbs-orbis. The 
reversal Roma-amor i s a godsend, of course, the more so where a 
farewell t o Rome was the theme of a poem. 

Roman poets loved t o play with a town's name. 'Annominations', 
a l ternat ive names and etymologies were t h e methods of playing. 
The linking of the poet 's name to t h a t of h is native city i s a 
motif found in Roman poetry for the f i r s t t ime. Several his tor ical 
circumstances promoted t h e frequency of the motif of r e b i r t h ; the 
most important ones are , the example of Rome a s the new Troy 
and the Chris t ian patron s a i n t s and the re l ics of the m a r t y r s a s 
new founders and new foundations of a reborn, i.e. Christ ian, city. 
Chris t ian a u t h o r s have added to the t r a d i t i o n of praise and de
scription: in place of protecting gods we now have patron sa ints ; 
churches instead of temples; graves and re l ics of sa ints a r e holy 
places and holy objects, too; the wonders wrought in a city by a 
saint a r e reckoned a s laudable deeds of the inhabitants . An e x t r a 
argument for Rome is t h a t of being the capital of Christendom: 
from t h e r e the world was taught and converted. What is r e b i r t h 
t o one, i s definite ruin t o another. But i t i s the individual d e 
s t ruct ions , the s ingular ruins that were seen a s signs of the 
transience of everything, t h a t i s , everything on e a r t h . This 
thought must give some consolation when a loved one dies. The 
emotions evoked by ruins are expressed in poetry with the theme 
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pas t -present (e.g. epigrams), in consolation l i t e r a tu re and in 
philosophical wr i t ings . 

Concerning the poet's choice of ci t ies to praise , Rome was 
unrivalled; then came cities in the Western pa r t of the Roman 
Empire, especially native towns of poets; the th i rd place was for 
cities of the Greek speaking world, par t icu lar ly Athens and Troy. 

The cycle of fourteen poems on noble ci t ies by Ausoni us i s 
developed here into a detailed s tudy. The f i r s t five ci t ies in t h i s 
cycle are Rome, Constantinople, Carthage, Alexandria and Antioch; 
his native ci ty Bordeaux rounds off the cycle. Surely Ausonius 
realised tha t you cannot put the l i t t l e town of Bordeaux on a 
s ix th or even tenth place in a cycle of noble, famous ci t ies: the 
gap between the big cities and the small town of Bordeaux has to 
be bridged. The poet's own preferences dictated the choice of the 
cities t ha t had to complete t h i s task . From the s tudy of Auso-
nius's city poems, we draw the following conclusions: (i) the 
position of a c i ty o r i t s t e r r i t o r y occurs in nine poems; (ii) the 
si tuation by the sea or by a r iver i s deal t with each time; (iii) 
out of twelve epigrams, a t r a i t of the environment is mentioned in 
eleven, a t r a i t of the town i tself in seven; (iv) in s ix poems the 
topic 'origins' deals with the Founders, in three poems with the 
ci ty 's a l ternat ive name; (v) eight epigrams te l l something about 
the intellectual and economic level of the city: government, l i t e r a 
ture and science, t rade and shipping; (vi) in ten poems Ausonius 
sings the pra ises of virtues and deeds and four ci t ies a re blamed 
for vice and misdeeds. In ten poems we see general praise: 
exquisite and beloved, rich, famous, powerful or happy. Each city 
is mentioned by name in the f i r s t or second line except Bordeaux. 
An 'annomination' can be found in the epigrams on Treves and 
Aries . Thanks to the construction of the cycle, each ci ty is 
compared to Rome, but in nine poems Rome yet plays a special 
role: seven t imes th i s has to do wi th the Roman Empire, five 
times a city i s explicitly compared to Rome in one or more 
aspects . Personification of the ci ty occurs in eight poems, 
apostrophe t o the city in seven. In the poem on Bordeaux we find 
an apostrophe t o the reader or the s t ranger . Ausonius does not 
make use of subs t i tu te speakers or of dialogues; he has proverbial 
wisdom only for Carthage and Capua: pride goes before a fa l l . 

Ausonius did not praise ruins or mythical places but contempo
raneous cit ies, famous about 390 AD. On the o ther hand he focus-
sed on the r ichness of cities more than the poets of the Greek 
Anthology did. These are differences springing from the different 
theme of Ausonius' poems. Furthermore, motifs from the topic of 
accomplishments are more frequent, a s , of course, a re comparisons 
with Rome. For a l l other topics the relat ive frequencies in the 
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Greek epigrams and those in Ordo Urbium Nobilium of Ausonius do 
not show any significant differences. 

The urge to su rpass o r to at tain, to imitate or to cite admired 
poems or passages i s visibly present in Latin city poems. Objects 
of admiration are works of older and contemporary Greek poets a s 
well a s products of Roman colleagues. Conspicuous in Roman poets 
i s the great density of t ropes, figures, a l lusions and citat ions: 
the whole of the foregoing Greek and Roman l i t e ra ture is a lways 
hiding around the corner. 

Chapter Four: The Latin City Poem in the Middle Ages 
Until the th i r teen th century praise of ci t ies was a direct con
tinuation of t h a t in antiquity. From the twelf th century onwards 
the poet himself is , more frequently than before, present in the 
f i r s t person singular in his poems. In the th i r teenth century a 
sp l i t occurred between description and praise; from then on, prose 
was preferred for descript ions. The presence of long enumerations 
in a laudatory poem had been one of the s igns of the unity of 
pra ise and description. Only in the th i r teenth century is at tent ion 
paid to the regular life of the citizens themselves. By then the 
laudatory poem contained less description, but before the twelf th 
century, too, i t had often omitted to use the wealth of the 
merchants and the craftsmanship of the a r t i s a n s a s arguments for 
praise . The same holds good for the agreeable facets of city life 
like fes t ivals and inns. 

The themes of the flowering city and of the ruined city both 
occur; the new Jerusalem and the old Troy a re the extremes. The 
destroyed city may i tse l f be the subject of a lament, but some
times the theme gave r i se to sighs on the transience of every
thing. Roman ruins in otherwise relatively we l l - to -do towns in
duced comparing the present s t a t e with former prosperi ty but a lso 
a sighing 'gone forever'. Drawing comparisons with other cit ies 
was s t i l l an important way of praising. The Christ ian topics are 
frequently met. Side by side with independent city poems and 
praise of cit ies embedded in a large poem there is a th i rd speci
men: poems a s poetical digressions inside a prose work. A real 
cycle of city poems has not been found; the number of epigrams or 
shor t poems seems r a t h e r small , but more has been wri t ten than 
we know of. Often ci t ies a re addressed (occasions for t i t l e s of 
honour), seldom do they speak themselves. An interest ing d ig r e s s i 
on on the name of the ci ty seems obligatory. Poets cited frequent
ly both from ancient Latin authors and from medieval works: out 
of r iva l ry or to display the i r knowledge. The motif of the poet's 
fame linked to t ha t of h is native city is missing. 

Although the th i r teen th century and the f i r s t half of the four-
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teenth seem to be not so rich in Latin city poems, side glances a t 
the vernaculars and a t the Byzantine Greek l i t e ra tu re allow us to 
deduce tha t in the field of praising a city there i s continuity 
between antiquity and modern times. 

Chapter Five: The Latin City Poem of the Humanists 
Already before the sixteenth century I ta l ian humanists wrote more 
city poems than is frequently suggested. In the second half of the 
fifteenth century in I t a ly the examples from the Greek Anthology, 
from Ausonius and from contemporary Greek poets probably played 
a par t . Obviously the need was felt to praise people and ci t ies . 
The developments between 1450 and 1500 are made clear by An to 
nius Astesanus, who in 1451 patched together laudatory poems of 
several towns in France into one long poem. He observed t h a t con
temporary I ta l ian poets do not focus on churches and rel ics while 
praising a ci ty. His own poem i s more of a hotchpotch than a 
s t ructured work and contains three longer city poems, five of noi— 
mal length and s ix sho r t ones. From several angles, h is work can 
be seen as a work of t ransi t ion from the Middle Ages to the New 
Era. 

In the German speaking world a great deal of the ear ly pra ise 
of cit ies concerns university cit ies. Foreigners, wandering scho la r s 
and men who had studied in I t a ly took the lead. For the s h o r t e r 
city poems i t is instructive to compare city praise from the begin
ning of the fifteenth century with t ha t from the end of the centu
ry, to see the changes the humanists brought about: on the one 
hand a poem in praise of Jihlava in the form of a medieval 
sequence, from a t r a c t on wri t ing l e t t e r s , and on the o ther hand 
the poem in praise of Treves by Conrad Geltis, in the form of a 
Horatian ode. 

In the Low Countries, too, the city poem gained a place in the 
poet's reper tory during the fifteenth century. Here, our a t tent ion 
is drawn to a poem in praise of Haarlem in Dutch and to a cycle 
of six laudatory poems in Latin composed by 'Poeta Quidam'. 
Extensive passages on rel ics, patron sa in ts and churches were 
making room for praise of education, scholars and schools . 
Influence from abroad, imitation of French, German and especially 
I ta l ian humanists can often be seen. 

From the sixteenth century many Latin city poems have come down 
to us. I have chosen Georgius Macropedius and Jul ius Caesar 
Scaliger a s representat ives of the poets of t ha t century, in o rder 
to be able to compare their theory of praise with the i r poems. 
Schoolmasters like Macropedius saw to i t t h a t many of the i r 
pupils found it quite normal to wr i te a poem occasionally. The 
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masters not only set the example but they also taught the i r 
pupils the technical ru les of the a r t of poetry. A consequence of 
the popularity of Scaliger 's city poems and of the labours in the 
schools by teachers like Macropedius was tha t nearly a l l poets 
and many amateurs in the sixteenth and seventeenth centuries com
posed ci ty poems or pra ises of cities: spontaneously, impressed by 
a town; to please the city government; because i t was pa r t of the 
game; from considerations of emulation; out of thankfulness; for 
the i r pupils; to earn the i r living; on request; on command; jus t for 
fun; to teach and amuse o r to get favours from the government. 

Macropedius' ode to the city of Utrecht is se t against h is 
praiseful description of Liège, an example of a l e t t e r from his 
Epistolica. The resemblances are s t r ik ing . Both s t a r t with the 
neighbourhood. Ships sai l 'up and down' the Meuse and the Rhine. 
Having seen the neighbourhood, it is 'we' who enter the c i ty; a 
rea l visiting tour . The bishop of Utrecht i s mentioned in both 
poem and le t te r ; the clergy, the churches and c lo is te rs a re i t s 
jewels. The figure of praeteritio 'time would not suffice' i s found 
in both works, a s i s the assurance tha t much had to be left out; 
the subject of government is introduced with the same words . The 
cit izens of Utrecht and Liège a re physically and sp i r i tua l ly 
s t rong . Expressions like ' let me not fail to mention' occur three 
times in the poem and in the l e t t e r . Macropedius followed his own 
precepts exactly: e i ther he had his ode a t hand while writ ing his 
Epistolica, or when composing his poem he had th i s book open on 
h is table . 

Scaliger composed a cycle of 98 city poems of diverse lengths , 
850 lines in a l l . There are indications t ha t they were wr i t ten in 
the years 1543-1546. The number of poems, the to ta l number of 
lines, and the role of I t a ly are re la ted: 49 poems deal with 
I ta l ian towns, together 424 lines, i.e. half of 850, minus one. 
Since Scaliger wrote dis t ichs , the number of lines in each poem 
has to be even. But 'Nice denies to be the child of mother I ta ly ' : 
Nice has an ambivalent position, so half of t h i s dist ich, one line, 
may be counted a s belonging to the I ta l ian group. That i s why 
there is exact ly one two line poem. 

When the poems of Scaliger are set against h is precepts in the 
Poetice of more than ten years la te r , the poem in praise of Verona 
s t ands out: i t does not exhibit any of the suggestions for the 
topic of the c i ty 's s i tuat ion from the example of Verona in the 
Poetice; the poem ra the r supplements the suggestions made there . 
In theory one could praise the citizens for thei r bodies, the i r 
sp i r i t and on external grounds; in practice Scaliger did not men
tion physical quali t ies. The same is t rue for parks and beautiful 
buildings: only present in theory. On the o ther hand some of the 

382 



SUMMARY 

predilections demonstrated in his poetry also make their appearance 
in his theory: changes of the city's name, the pleasure found in 
obscure knowledge, the mentioning of the piety, concord and hospi
tality of the citizens, of their humanity and braveness toward 
their enemies. 

Praise of cities in the seventeenth century, limited to the Low 
Countries and to the first part of the century, i s treated with 
Gonstantijn Huygens as a central figure. In his spare time Huygens 
amused himself in play, and writing poetry was one of his favour
ite ways to play. He wrote epigrams just like we make phone cal ls 
nowadays, write postcards or take notes in our diaries; in his 
poems he plays tricks with languages, with words and with names. 
Anagrams, wordplay and allusions make it a joy to read his 
poetry. I discuss his city poems written in Latin and in Dutch. 
Though embedded in the tradition, his Latin city poems are con
spicuous for their playful character. 

A comparison of the Dutch city poems by Huygens and the Latin 
city poems by his friend Caspar Barlaeus concludes this study: 
thirteen poems of each in praise of twelve cities of Holland and 
The Hague. By the criterion of the main topics from Menandros 
(position, nature, origins, accomplishments, actions), in Huygens's 
poems on small cities three or four topics are used whereas in 
almost all poems on the big cities four or even five topics appear. 
They are evenly spread: in the group of thirteen poems each of 
them is used in nine, ten or eleven poems. This i s also the case in 
the poems of Barlaeus, but since his are longer, he more frequent
ly made use of five topics in one poem. With Huygens seven poems 
have an apostrophe, with Barlaeus nine. They both play on the 
town's name in eight poems. 

The coherence of the cycle of poems by Huygens is greater, if 
only because his poems are all of the same length. Another dif
ference is the display of knowledge: Huygens has l i t t le room for 
mythology. In general he is rather more playful. Finally he payed 
more attention to the last line: he ends with a question, he 
answers an immediately preceding question and always there is a 
contrast, a paradox, a saying or a play on words. In both groups 
of poems the same cities are treated in the same years, by two 
poets whose knowledge was similar and who were using the same 
sources: this goes a long way to explain the similarities and 
resemblances of the poems. But more important i s the fact that 
Barlaeus knew the poems by Huygens. On that ground he may be 
called the f irst imitator of Huygens's city poems. 

Barlaeus, however, was not the only one to rival Huygens with 
city poems. About 1600 there seems to have been a market for 
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th i s kind of poetry. I t i s t o be found on pictures, on p r in t s with 
views of ci t ies or war scenes, in his tor ical works, in descriptions 
of lands and provinces, in a t lases and on ci ty maps. In Amsterdam 
in the seventeenth century many pr in tcu t te rs and ' a r t se l lers ' who 
sold ci ty views were active. Often these views had a l e t t e rp ress 
in the form of one or more poems. Thus, the city poems wri t ten 
by Huygens and Barlaeus made their appearance in several books 
and on many p r in t s : sometimes mutilated or plagiarized, with or 
without t r ans la t ions . The consequence of t h i s need for city poems 
was, t ha t many were wr i t ten in the seventeenth century. 

Looking back a t twenty centuries of city poems, from the epigrams 
in the Greek Anthology and Ausonius' poetry to the works of 
Astesanus, the anonymous Poeta Quidam, Macropedius, Scaliger, 
Huygens and Barlaeus, we f i r s t note the uniformity. Apart from 
the sameness of subject, th i s uniformity r e s t s on two p i l la rs 
linked together: reading mat ter and teaching, in other words emu
lation and rhe tor ic . From the uniformity of the city poem, the 
ideal of emulation and the his tory of rhetor ical education the 
continuity of the city poem genre can be deduced: a continuity 
spanning twenty centuries. The uniformity of the poems and the 
ideal of emulation of the poets have been clearly shown in the 
four chapters dealing with the his tory of the city poem; the con
tinuity of rhetor ical education, the at tent ion paid by rhetor ical 
handbooks to praise of ci t ies and the pa r t played by t r a c t s on 
l e t t e r writ ing a l l have come to l ight in Chapter One. As a s u b -
genre of the poem of praise the city poem is the intersection of 
the possibi l i t ies of praise of persons and of a country. Praise of 
a city i s twofold from the beginning, aiming a t the citizens and 
a t the town with i t s t e r r i t o r y . To praise i s to enumerate and to 
enlarge on jus t the positive aspects of something. How positively 
something is valued, is easily made plain by comparisons, in th i s 
case with other ci t ies or other times. The epigram brings i t s own 
formal charac te r i s t ics with i t and the figures of play on names, 
apostrophe and prosopopoiia. These figures, originating in simple 
epitaphs, belonged to the almost obligatory p a r t s of the city poem 
in the times of the humanists. The reasons for poets to wri te city 
poems were many; when traceable, they appear obvious. The genre 
has influenced the vernacular l i tera ture , if only through education: 
whoever wr i tes , has been educated and has therefore been taught 
rhetor ic . In the case of Huygens and Barlaeus the converse r e l a 
tion can be demonstrated: vernacular influence on Neolatin poetry. 
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Pontanus, Georgius 345 
Porfyrius, Publius Optatianus 

323 
Primas: Hugo van Orléans 
Priscianus 178 
Prokopios 99, 316 
Prohairesios 99 
Propert ius 136, 137, 138, 319 
Prudentius 172, 180, 324, 331 
Ptoocholeon 334 
Puteanus, Erycius 356 
Puttershoek, Everardus 354 

Quintilianus 2 9 - 3 1 , 305 

Rasche, Thilemann 236 
Ranzovius, Henricus 345 
Resendius, Angelus Andreas 

351 
Reysmann, Dietrich 345 
Reusner, Nicolaus 345 
Revius, Jacobus 354 
Rhianos 104 
Rh i jn vis Feith 111 
Richer van Metz 199, 201, 

202, 326, 329 
Rogers, Daniel 351 
Rolevinck, Werner 237, 341 
Rosenplüt 215 
Roya de, Aegidius 246 
Rutillius Namatianus 138, 171, 

173, 174, 175 
Ryckius, Jus tus : Rycquius 
Rycquius 356 

Sabellico, Marco Antonio 215, 
335 

Sabinus, Georgius 271, 340 
Salianus, G. 345 

S a l l u s t i u s 3 2 1 , 340 
S a l m a s i u s , C l a u d i u s 356 
S a n n a z a r o , I acopo 177, 

215 , 226 , 229, 230 , 335 , 
338 

Sascerides, J. 345 
Savonarola, Michele 224 
Sbrulius, R. 345 
Scaliger, Josephus Justus 

276, 277, 350 
Scaliger, Julius Caesar 

64-70, 252, 259-272, 
331, 344, 348-350 

Schober, H. 345 
Scribanius, Сагоlus 356 
Scorelius, Adrianus 259, 

279, 348 

Scriverius, Petrus 356 

Seba, Adeodatus: Bèze de, 
Theodore 

Sebaldus, M. 345 
Seckerwitz, Johannes 345 
Secundus, Janus (loannes) 

259, 348 
Sedulius 221 
Seneca 123,138, 142, 143, 

183, 320, 324 
Seneca sr. 125 
Siberius, Adam 345 
Sibutus, Georgius 
Darapinus 237, 345 

Sidonius Apollináris 173, 
181, 196, 324-325 

Sigebert van Gembloers 
197, 199, 325, 329 

Sigismund, D. 345 
Silius Italicus 148 
Simon Aurea Capra 207 
Simonides 7 
Sisgoreus, Georgius 226, 

227, 228 
Six van Chandelier, 

Johannes 354 
Smet ius, Johannes 356 
Sophokles 90, 91, 314 
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Spieghel, Hendrik 
Laurensz. 354 

S ta t ius 146, 147, 321 
S t a r t e r , Jan J . 354-355 
Stenus, Bartholomeus 345 
Stephanus, Henricus 317 
St igel , Johannes 345 
Stoa, Gianfrancesco 

Quinziano 350 
Stobaios 104 
Straboon 98, 130, 193 
St ra len van, Frederick 

300, 357 
S t ra tenus , Pe t rus 291 , 356 
St rozz i , Ti to Vespasiano 

230, 335 
Suetonius 128 
Sulmonese, Bartolomeo 335 
Sulpicia 320 
Sulpicius Ruf us, Servius 176 
Synesios 99 
Sylvester , Joshua 351 

Taci tus 321 
Themistios 99, 316 
Theodooros Pródromos 209, 

334 
Theognis 88 
Thiofrid 202, 329 
Thomas 211 
Thoukydides 9 1 , 93 , 94, 315 
Tibullus 135 
Tilenus, Georgius 345 
Turmenuna 78 

Uberti degli , Fazio 337 
Urbanus de Pochyech 217, 

238, 239, 311 , 335, 341 

Vadianus, Joachim 345 
Valle della, Nicolaus 339 
Varrò 130, 138 
Veldeken van, Heinric (Hendrik) 

211, 334 
Velius, Caspar Ursinus 345 
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Velius, Theodorus 356 
Venantius Fortunatus 183, 

325 
Vergilius 129-131, 145, 

318, 340 
Verhoeven, Theodorus 356 
Verino, Ugolino 335 
Vida, Marco Geronimo 350 
Vitalis, Janus 211, 226, 

338-339, 356 
Vitruvius 123 
Vladeraccus (Florager), 

Johannes 346 
Vlierden de, Lambertus 356 
Vondel van den, Joost 163, 

165, 166, 168, 181, 
355, 356 

Vrientsius, Maximilianus 
347 

Vulturinus, P. 345 

Walter van Chat ilIon 207, 
332 

Wimpina, Konrad 215, 236 
Wimpfeling, Jacob 236 

Xenophanes 91 
Xenophoon 315 

Zancho, Panfilo 245 
Zevecote van, Jacob 355 
Zovenzonius, Raphael 226, 

227, 228, 335 



I N D E X V A N S T E D E N 

Opmerking vooraf: in deze index zUo de namen van de volgende 
steden opgenomen: steden waarover een lofdicht bestaat dat 
genoemd of besproken is in de tekst of in de noten; steden waar
van een lovende beschrijving in proza behandeld is . Bovendien zijn 
de namen van enkele streken, eilanden en landen opgenomen: a l s 
gedichten daarover ter sprake gekomen zijn. 

Abdera 89, 314 
Aberdeen 351 
Adr ia 263, 269, 349 
Afrika 321 
Agade 313 
Agbatana 315 
Agylla: Caere 
Aigina 314 
Aitna 89, 314 
Aken 193, 203, 240, 325, 326, 

328, 330, 355 
Akragas 89, 314, 316, 324 
Alexandrie 31, 100, 125, 154, 

159, 316, 317 
Alkmaar 278, 279, 289, 290, 

356 
Alsium 174 
Altinum: Rialto 
Ambianum: Amiens 
Amersfoort 259, 355, 356 
Amiens 232, 233, 234, 332, 

349 
Amphipolis 110, 315 
Amsterdam 138, 247, 248, 

249, 250, 278, 279, 284, 
288, 335, 346, 354, 355, 356 

Amyclae 148 
Ancona 339, 349 
Angoulême 349 
Annaberg 344, 345 
Antiochië 99, 100, 154, 159, 

330 

Antverpia: Antwerpen 
Antwerpen 241, 269, 288, 346, 

348, 349, 350, 351, 352, 
354, 355, 356 

Aquileia 153, 154, 162, 191, 
263, 316, 321, 325, 328, 
339, 349 

Arélate: Arles 
Argos 89, 111, 314 
Ariminum: Rimini 
Aries 154, 162 
Arras 347 
Askrè 87 
Assis i 136 
Asteria: Délos 
Athene 67, 90, 93, 94, 95,96, 

97, 98, 99, 100, 101, 124, 
125, 129, 136, 137, 138, 
143, 154, 164, 179, 209, 
263, 314, 315, 316, 318, 
320 

Athos 320 
Atlantis 315 
Attika 315 
Augsburg 344, 345, 356 
Aurelia: Orléans 
Autun 194, 195, 325, 351 
Auxerre 194, 196, 329 
Avignon 220, 268, 349 
Avinio: Avignon 
Avitacum 181 
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Babylon 91, 92, 107, 313, 
125, 136, 193, 211, 263, 
324, 349 

Bacharach 240 
Baden-Baden 338 
Baiae 136, 147, 148, 151 
Baiona: Bayonne 
Bamberg 196, 204, 206, 236, 

311, 325, 326, 331, 336, 345 
Bayonne 260, 270, 349 
Bazel 223, 236, 240, 244, 

343, 344, 345 
Bergamo 206, 327, 349 
Bergen op Zoom 276, 277, 353 
Bergomum: Bergamo 
Oppida Benaci' 261, 262, 349, 

350 
Beroic: Berwick 
Berwick 260, 262, 349 
Berytos 104, 105, 112, 115 
Besançon 316, 321 
Bethlehem 244, 260, 349 
Bilbilis 140, 148, 149, 150 
Blaubeuren 345 
Blois 231, 232, 234 
Boedapest 269, 349 
Bologna 220, 221, 261, 345, 

349, 350 
Bommel 353 
Bononia: Bologna 
Bordeaux 154, 166, 331, 349, 

351 
Borgueil 330 
Borasele 291, 356 
Boulogne 271, 351 
Bourges 231, 232, 234, 348 
Brabant 342, 354, 355 
Breda 352 
Brescia 129, 265, 349 
Breslau: Wroclaw 
Bretten 344 
Brielle 278, 279, 289 
Brindisi 269, 321, 349 
Brixia: Brescia 
Brugge 306, 345, 347, 356 

Brundusium: Brindisi 
BrunswUk 236, 240 
Brussel 241, 356, 347 
Brüx 345 
Buda: Boedapest 
Burdegala: Bordeaux 
Byzantium: Konstantinopel 

Caere 174 
Caleta: Gaeta 
Calicoet: Madras 
Calicut: Madras 
Campanie 316, 351 
Candía: Iraklion 
Capraria 177 
Capua 147, 154, 161, 265, 

270, 316, 349 
Carnutes Chartres 
Carpentras 220 
Carthago: Karthago 
Caryae 148 
Castrum 174 
Catania 154, 165 
Centumcellae 174 
Chartres 349 
Chemnitz 345 
Chios 91 
Cobern 183 
Colonia Agrippina: Keulen 
Comacchio 265, 349 
Compiègne 232, 233, 234 
Cordoba 320, 351 
Corsica 142, 177 
Cosa 174 
Coucy 234 
Cracovia: Krakow 
Cremona 265, 349 
Croton, 349 
Cumae 147, 152, 177, 226, 

229 
Cymaclum: Comacchio 
Cyrnos: Corsica 
Cyzicus 136 

Damascus 313, 316 
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Delft 247, 248, 249, 250, 
251, 278, 279, 282, 347, 
352, 353 

Délos 86, 89, 102, 103, 105, 
110, 111, И З , 136, 143, 314 

Delphi 314 
St.-Denis 231, 234, 348 
Dertona: Tortona 
Deventer 243, 244, 247, 249, 

250, 251, 335, 343, 344, 354 
Diemen 357 
Diest 241 
Dijon 183 
Dikaiarcheia: Puteoli 
Dinant 246, 247 
Doesburg 347 
Doornik 194, 195, 202, 325, 

326 
Dordrecht 247, 278, 279, 281, 

346, 354 
Dubrovnik 228, 339, 349 
Duisburg 273, 274 
Durazzo: Durrës 
Durham 206 
Durrës 261, 265, 267, 349 
Dyrrhachium: Durrës 

Edam 278, 292 
Eger 344 
Elba 174 
Elis 24 
Elzes 344 
Emden 240, 345 
Emmerik 240 
Enkhuizen 278, 279, 290, 291 
Ephesos 105, 106, 107 
Epidamnos 128, 129, 316 
Erfurt 206, 332, 344, 345 
Eryx 316 

Faenza 349 
Paierie 174 
Faventia: Faenza 
Ferrara 220, 261, 265, 339, 

349, 354 

Ferreria: Ferrara 
Florence 212, 220, 221, 223, 

225, 264, 337, 338, 339, 
349, 354 

Florentia: Florence 
Francfordia: Frankfort 
Frankenberg 342 
Frankfort: 270, 345, 349 
Fregellae 27 
Freiberg 344, 345 
Freiburg 237 
Friburgica: Freiburg 
Friesland 354 

Gabii 152 
Gaiacia: Gaillac 
Gaillac 260, 269, 349 
Gaeta 264, 349 
Gdansk 345, 351, 355, 356 
Geertruidenberg 280 
Genève 347, 351 
Gent 201, 325, 329, 347, 352, 

355, 356 
Genua 209, 260, 349, 354, 

355 
Geraardsbergen 356 
Gistel 346 
Glasgow 351 
Goes 356 
Goldberg 345 
Gorinchem 278, 279, 287, 288, 

352 
Goslar 344, 345 
Gouda 150, 247, 278, 279, 

285, 346, 354, 356, 357 
's-Gravenhage 247, 248, 249, 

250, 251, 275, 276, 278, 
279, 280, 293, 348, 352, 
353, 354 

's-Gravenzande 278, 295 
Graviscae 174 
Grevelingen 273, 355 
Grol 352, 355 
Groningen 355 
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Haarlem 241, 242, 247, 249, 
251 , 278, 279, 281 , 282, 
335, 346, 354, 356 

Hadria: Adria 
Hamburg 345 
Hamptincourt 353 
Hannover 344 
Harderwijk 355 
Heidelberg 217, 236, 240, 

266, 341 , 345, 349, 351 
Hellas 316, 318 
Hellopia 87 
Henna 318 
Herakleia 315 
Herculaneum 148, 151 
's-Hertogenbosch 241 , 346, 

347, 355 
Hierusalem: Jeruzalem 
Hispalis: Sevilla 
Hoorn 278, 279, 290, 355, 

356 
Höxter 345 
Hulst 352, 354 
Hydruntum: Otranto 

Ierland 194 
Iglau 217, 238, 239, 311 , 

335, 341 
I le rda 321 
Ilion: Troje 
Inculisima: Angoulême 
Ingelheim 194 
los 105, 107, 110 
Iraklion 338, 349, 355 
Istanboel: Konstantinopel 
I ta l ië 311 , 316, 318 
Iznik 209 

Jena 345 
Jeruzalem 80, 8 1 , 101, 179, 

193, 207, 208, 260, 265, 
313, 316 

Jihlava: Iglau 
Joachimsthal 342, 344 
Jülich 240 
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Kalydoon 318 
Kandia: Iraklion 
Karlovy Vary 344, 345 
Karlsbad: Karlovy Vary 
Karthago 27, 131, 154, 263, 

269, 320, 349 
Karthaia 89, 314 
Keulen 203, 211, 221, 236, 

240, 251, 252, 267, 270, 
326, 341 , 349, 355 

Kitzingen 345 
Koblenz 240, 345 
Kolophoon 91 
Königshofen 345 
Konstantinopel 99, 100, 101, 

129, 137, 154, 159, 179, 
180, 181, 209, 276, 316, 
321, 323, 324, 333, 339, 349 

Koos 103, 321 
Korinthe 27, 88, 105, 107, 

108, 109, 112, 316, 317, 320 
Krakow 240, 266, 267, 345, 

349 
Krems 345 
Kreta 183, 318, 320 
Kues 240 
Kykladen 110 
Kyrene 99, 102, 314 
Kythera 315 

Lampsacus 318 
Laon 232, 233, 234 
Legia: Luik 
Leiden 197, 247, 248, 249, 

2 5 1 , 278, 279, 283, 353, 
354, 355 

Leipa 345 
Leipzig 236, 237, 268, 344, 

345, 349 
Lemnos 318 
Leuven 241 , 342, 345, 346, 

347, 348, 351 
Lier 241 
Lind i s fame 193 
Lipsia: Leipzig 



INDEX VAN STEDEN 

Lire 351 
Lissabon 349 
Lobith 240 
Lodi 206, 327 
Londen 203, 211 , 265, 269, 

275, 326, 331 , 346, 349, 
351, 352, 354 

Londinum: Londen 
Loosduinen 278, 295 
Lubecca: Lübeck 
Lübeck 269, 344, 345, 349 
Luca: Lucca 
Lucca 265, 349 
Lugdunum: Lyon 
Luik 58 -63 , 258, 259, 325, 

346, 356 
Luna 178, 263, 349 
Lüneburg 345 
Lutetia: РагЦз 
Lyon 231, 234, 268, 320, 349 
Lysipona: Lissabon 

Maastricht 211, 212, 241, 
245, 251, 273, 344, 346 

Madras 349 
Madrid 351 
Magdeburg 349, 345, 355 
Mainz 203, 211, 240, 325, 

326, 329, 345 
Malea 148 
Mantova 148, 212, 268, 344, 

349 
Mantua: Mantova 
Marburg 344 
Marseille 261, 349 
Massilia: Marseille 
Mechelen 347, 348 
Medemblik 278, 292 
Mediolanum: Milaan 
Meissen 344 
Memphis 263, 349 
Messana: Messina 349 
Messe 148 
Messina 266 
Mestre 345 

Metz 183, 197, 198, 201, 202, 
325, 326, 329, 345 

Middelburg 276, 352, 356 
Milaan 154, 160, 190, 192, 

196, 197, 220, 221, 223, 
325, 327, 328, 329, 333, 
337, 340, 349, 354 

Minden 344 
Modena 260, 261, 265, 272, 

327, 349 
Mondo vi 350 
Monnickendam 278, 292 
Mont foor t 259 
Montpellier 220, 345 
Moscovia: Moskou 
Moskou 267, 349 
MUhlhausen 345 
München 345 
Munnerstadt 345 
Munster 243, 252, 343 
Mustis 320 
Mutina: Modena 
Mykene 105, 110, 111, 113, 

114, 137, 320 
Mytilene 125, 318 

Naarden 346 
Nanetes: Nantes 
Nanking 211 
Nantes 261 , 268, 269, 349 
Napels 146, 220, 269, 319, 

338, 349, 354 
Narbona: Narbonne 
Narbonne 154, 165, 181, 211 , 

260, 270, 349 
Nazareth 260, 349 
Neapolis: Napels 
Neumagen 323 
Neumarkt 240 
Neurenberg 217, 218, 236, 

237, 240, 261 , 269, 336, 
342, 345, 349 

Neuss 240 
Nicaea: Nice 
Nice 261, 265, 349 
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Nieuwpoort 353 
Nijmegen 203, 204, 205, 243, 

326, 352, 353, 355, 356 
NIJvel 241 
Nikaia: Iznik 
Nikomedeia 99, 100 
Nikopolis 110, 113 
Niniveh 211 , 313 
Nippur 78, 313 
Nola 181 
Nonswich 353 
Nottingham 262, 265, 351 
Novara 196, 326 
Noyons 231 , 233, 234 
'Nugamen' 261 , 262, 349 
Numantia 27, 320 

Oiniadai 315 
Olmütz 345 
Olympia 88, 314 
Olyntos 97 
Oostende 276, 277, 353, 354 
Oostkapelle 354 
Opous 314 
Oppenheim 345 
Orange 352 
Orléans 206, 231 , 232, 234, 

269, 332, 349 
Orvieto 152, 263, 349 
Otranto 263, 349 
Oudenaarde 347 
Oudenburg 353 
Oxford 351 , 352, 353 

Padua 220, 224, 349, 350, 
354 

Palermo 
Palmyra 125 
Parijs 100, 101, 196, 206, 

216, 219, 220, 231 , 234, 
235, 236, 244, 261 , 269, 
270, 274, 275, 325, 326, 
332, 343, 345, 349, 350, 
351 , 352, 354 

Parma 220, 264, 349 

Parthenia: Samos 
Patavium: Padua 
Pavia 196, 220, 242, 251, 

263, 326, 333, 338, 349 
Pergamon: Pergamum: Troje 
Perugia 265, 349 
Perusia: Perugia 
Pesaro 265, 349 
Phar i s 148 
Piacenza 265, 349 
Pictavium: Poi t iers 
Pienza 226, 339 
Pisa 177, 262, 349 
Pisaurum: Pesaro 
Placentia: Piacenza 
Plataia 112 
Poi t iers 331 , 347, 349 
Populonia 174 
Praag 266, 345, 349 
Praeneste 152 
Praga: Praag 
Purmerend 278, 292 
Puteoli 110, 113, 147 
Pylos 148 
Pyraeus 137 
Pyrgi 174 

Raamses: Ramses 
Ragusia: Dubrovnik 
Ramses 80 
Ravenna 269, 349 
Regensburg 325, 329 
Reggio 221 
Reichenau 194 
Reims 199, 201, 206, 326, 

329, 330, 332 
Rennes 206, 326, 332 
Rhegion 107 
Rhenen 259 
Rhodos 113, 265, 267, 314, 

349 
Rialto 261 , 263, 264, 321, 

349 
Richmond 353 
Riga 345 
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Rijswijk 278, 
Rimini 349 
Ritlinga 345 
Roermond 2 Π 

335, 
Rome 

104, 
115, 
128, 
134, 
140, 
148, 
171, 
179, 
200, 
216, 
226, 
261, 
317, 
328, 
339, 
347, 
352, 

343 
98, 99, 

105, 
123, 
129, 
135, 
141, 
149, 
172, 
180, 
201, 
220, 
240, 
268, 
319, 
329, 
343, 
348, 

295, 296 

'. 240, 

100, 
109, 
124, 
130, 
136, 
143, 
152, 
173, 
181, 
204, 
222, 
243, 
271, 
320, 
331, 
344, 
349, 

, 243, 251, 

101, 102, 
110, 
125, 
131, 
137, 
144, 
154, 
174, 
182, 
206, 
224, 
244, 
307, 
321, 
332, 
345, 
350, 

353, 354, 355, 356 
Rotomagus: Rouen 
Rotterdam 140, 278, 279, 

286, 
Rouen 

Saaz 

352, 356 
349 

345 
Sachsenhausen 345 
Salerno 269, 349 
Salernum: Salerno 
Salzbi urg 218 

114, 
127, 
132, 
138, 
145, 
159, 
178, 
193, 
211, 
225, 
260, 
316, 
324, 
338, 
346, 
351, 

285, 

Segusia: Susa 
Séles ta t 244 
Sena: Siena 
Senlis 232, 233, 234 
Senones: Sens 
Sens 266, 349 
Sevilla 153, 154, 163 
Sicilië 89, 124, 148, 314, 

316, 324 
Sidon 313 
Siena 228, 265, 339, 349 
Simtshausen 344 
Sion 313 
Siphnos 49, 50 
Sirmio 129 
Sjurripak 312 
Smyrna 98, 105 
Soissons 232, 233, 234 
Spar ta 7, 99, 105, 108, 136, 

137, 148, 314, 317, 320, 
338 

Spiers 204, 326, 344, 345 
Stabiae 147 
S t r a a t s b u r g 203, 236, 326, 

328, 345, 352 
St ra lsund 345 
Sulmo 139, 339 
Susa 265, 349 
Syboota 109, 113 
Syracusae: Syracuse 
Syrakouse: Syracuse 
Syracuse 89, 124, 154, 165, 

314, 349 
Samos 103 
Saragossa 348 
Sardeis 105, 114 
Sas van Gent 352 
Scheria 84, 85 
Scherpenheuvel 355 
Scheveningen 278, 295 
Schiedam 278, 289 
Schlaggenwald 344 
Schoonhoven 278, 289 
Schwabach 237 
Segesta 318 

Tarente: 134, 183, 269, 319, 
349 

Tarentum: Tarente 
Tarvanne 346 
Taurinum: ТигЦп 
Teños ПО 
Tepli tz 345 
Thalmesch 345 
Thebe 32, 89, 97, 103, 105, 

112, 113, 141, 147, 313, 
314, 320, 321 
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Thessaloniki 209 
Thorn 335, 345 
Thurgau 223 
Tibur: Tivoli 
Ticinum: Pavia 
Tienen 241 
Tiryns 147 
Tivoli 133, 134, 151, 152 
Tolosa: Toulouse 
Tomi 140, 320 
Tongeren 211, 212 
Tortona 349 
Toulouse 154, 165, 261, 265, 

321, 341, 349 
Tours 231, 232, 234, 270, 

329, 349 
Trente 268, 271, 349 
Tridentum: Trente 
Tr ier 154, 160, 183, 194, 

195, 199, 202, 203, 211, 
226, 239, 240, 273, 325, 
326, 328, 341, 345 

Tr ies t 226 
Troia: Xanten 
Troje 39, 9 1 , 98, 102, 105, 

106, 111, 112, И З , 114, 
115, 129, 134, 135, 136, 
138, 139, 141, 145, 146, 
173, 179, 207, 208, 267, 320 

Tübingen 345 
Tunetum: Karthago 
'Turcica' 261 , 262, 265, 267, 

349 
Turijn 349 
Turonium: Tours 
Tyrus 80, 8 1 , 104, 110, 313 

Udine 339 
Ulm 236, 344, 345 
Ur 78 
Uruk 77, 312 
Utrecht 203, 204, 205, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 
259, 311 , 326, 347, 348, 
354, 355 

Valencia 261, 265, , 349 
Valentia Hispanorum: Valencia 
Valkenburg 278, 295, 297 
Vaucluse 220, 221 
Veere 246, 344 
Veii 136 
Venetië 220, 229, 268, 306, 

338, 339, 345, 349, 350, 
351, 353, 354, 355 

Venlo 300, 356 
Venosa 267, 268, 349 
Venusium: Venosa 
Verona 65, 129, 191, 220, 

260, 263, 268, 271, 273, 
325, 327, 328, 338, 339, 
349, 350 

Vienen 354 
Vicenza 261 , 265, 269, 349 
Vicetia: Vicenza 
Vienna: Wenen 
Vlissingen 355, 356 
Volsinii: Orvieto 
Volsinium: Orvieto 

Warmond 355 
Wells 223 
Wenen 266, 267, 276, 345, 

349 
Westmalle 355 
Wiesbaden 240, 345 
Wijk ЬЦ Duurstede 259 
Willemstad 352 
Windsor 353 
Wittenberg 236, 237, 341, 345 
Worms 240 
Wroclaw 217, 240, 311, 336, 

344, 345 
Würzburg 203 

Xanten 198, 330, 349 

York 194, 328, 329 

Zichem 355 
Zwickau 345 
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S T E L L T IM C Í E N 

behorend ЪЦ het proefschrift van Frans P.T. S l i t s , Het Latijnse Stededicht. 
Oorsprong en Ontwikkeling tot in de Zeventiende Eeuw. (dissertatie Nijmegen 1990) 
Amsterdam 1990. 

I 
Stedenlof is voor een deel personenlof. 

II 

De continuïteit van het genre stededicht tussen de jaren 1 en 1700 i s in aanzienlijke 
mate te danken aan het voortbestaan van het onderwijs in de rhetorika. 

III 
De invloed van epistolica's op de litteratuur van de vijftiende, zestiende en zeven
tiende eeuw i s groot vanwege het gebruik van deze boeken ЬЦ het onderwijs in de 
rhetorika. 

IV 
In de Ordo Urbium Nobilium van Ausonius zijn niet twintig steden, maar zestien of 
ten hoogste zeventien steden onderwerp van de veertien gedichten. 

V 
In de cyclus Urbes van J.C. Scaliger zQn zowel de helft van het яяпЬ^і gedichten a l s 
de helft van het aantal versregels gewijd aan steden in Italië. 

VI 
Caspar Barlaeus heeft in zijn Urbium praecipuarum Hollandiae Encomia Constanten 
Huygens i Stedestemmen en Dorpeiò nagevolgd. 

VII 
Dat Macropedius een brief dateert 'ex Traiecto' impliceert niet dat de adressaat 
buiten Utrecht gezocht moet worden: zie de opdrachtbrief van Prosoedia (Antwerpen 
1550), gericht aan de leerlingen van de Hieronymusschool in Utrecht. 
(contra Alfred M.M. Dekker in Spiegel der Letteren 14 (1972), 249) 

VIII 
Dat Hadrianus Junius in zQn correspondentie Amoldus Arlenius Peraxylus een keer de 
naam Amoldus Monoxylus geeft, hoeft geen aanwijzing te zUn voor de uitspraak van 
de naam Eyndhouts (of Eynthouts): het kan een grapje zijn. 
(Hadrianus Junius, Epistolae. (Dordrecht 1652), 101) 

IX 
Het verdient aanbeveling om in de catalogi van bibliotheken ook de gegevens op te 
nemen van een werk dat door de uitgever aan een boek van een andere auteur i s 
toegevoegd (bijvoorbeeld ne paginae nudae essenO zonder dat de titelpagina van het 
boek dit vermeldt. 



χ 
G. Hoogewerffs melding van een portret van Laurentius Torrentinus van de hand van 
Francesco Inghirami, afgedrukt in het volgens hem onvindbare boek Della Tipografia 
dei Torrentini in Mondovi (Firenze 1813), berust op een reeks misverstanden bij de 
interpretatie van een voetnoot op pagina LXVIII van Domenico Moreni, Annali della 
Tipografia Fiorentina di Lorenzo Torrentino Impressore Ducale (edizione seconda, 
Firenze 1819): de auteur van het boek met die t i te l i s niet Moreni maar Giuseppe 
Vemazza di Freney; het portret i s er niet een van Torrentinus maar van Vernazza di 
Freney; het boek is zowel in Rome als in Florence in de Biblioteca Nazionale 
aanwezig. 

(vergelijk G. Hoogewerff in Het Boek 15 (1926), 286 en in Studi Vasariani (Firenze 
1952), 97) 

XI 
Om van de 40.320 mogelijke rangschikkingen van de woorden tot tibi sunt dotes, 
virgo, quoi sidera cáelo van het eenregelige gedicht van Bernard van Bauhuyzen te 
komen tot de 1.022 metrisch juiste hexameters die geen spondiacus zijn en die alle 
dezelfde lof van Maria zingen, heeft Puteanus in zijn Pietatis Thaumata (Antwerpen 
1617) deze kunstgrepen toegepast: caelo mag ofwel dativus bij sidera sunt of 
ablativus bfl dotes tibi sunt zijn; virgo tibi i s of lang-lang—kort-kort of lang-kort-
kort—lang; kwistig gebruik van komma's; tenslotte worden sommige rangschikkingen 
door Puteanus afgekeurd omdat zfl niet mooi genoeg zijn. 

XII 
De uitdrukking ad ferre vas obscenum in Seneca, Epist. 77, 15 kan in een obscenere 
betekenis opgevat worden dan in die van 'een nachtspiegel brengen'. 

XIII 
Een geschiedenisboek dat serieus refereert aan een jaar 'nul' van de Christelijke 
jaartelling, i s niet serieus te nemen. 

XIV 
Het spreekwoord 'Uitzonderingen bevestigen de regel' betekent niet 'Een regel i s pas 
een regel indien zij uitzonderingen kent' maar 'Een voorwaarde voor het zinvol spreken 
van uitzonderingen i s het aannemen dat er een regel bestaat'. 

XV 
De in het Nederlands waarneembare intransitiviseringstendens ( trekken, sluiten, 
openen, missen, coderen, reduceren) wekt in het geval van promoveren verkeerde 
suggesties: een promovendus promoveert niet, hij wordt gepromoveerd. 

XVI 
De uitdrukking 'Roomser dan de paus' i s sinds het Verdrag van Lateranen (1929) 
gedateerd. 
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