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Jeanine DE LANDTSHEER 
 

 
VAN EGELS EN MUSSEN. 

JUSTUS LIPSIUS AAN ZIJN VRIEND JANUS DOUSA: 
EEN PARODIE OP CATULLUS, CARMEN 31 

 
 

De parodie 
 

De term parodia vindt men voor het eerst in Aristoteles, Poetica, 
1148a13, die er spreekt over parodieën op de homerische epen. De 

Italiaans-Franse humanist Julius Caesar Scaliger (1484–1558), ver-
wijst naar de Griekse filosoof, wanneer hij in zijn Poetices libri septem  

het genre definieert als ‘een verdraaide rapsodie [epische voor-
dracht] waarbij de woorden zo gewijzigd zijn dat ze de betekenis 

lachwekkend maken.’2 Hij beklemtoont dus het komische aspect, 
maar ook het sociale fenomeen van ‘de omgekeerde wereld’. De 

‘sprekers’ waren volgens hem doorgaans uitschot of dwazen: ver-
liefde of dronken vrouwen, nietsnutten, charlatans, die bekende en 

gewaardeerde poëzie gebruikten om hun gal uit te spuwen en ver-

                                                   
1 Met dank aan collega Dirk Sacré die een oplossing of een alternatief signaleer-
de voor enkele duistere passages in de tekst. Een vroegere versie van dit artikel, 
met een ruimere biografische introductie, maar zonder de inleiding over de 
parodie verscheen als ‘Justus Lipsius to Janus Dousa: a Parody of Catullus, 
Carmen 3’, in Humanismo y Pervivencia del Mundo Clasico: Homenaje al Prof. Antonio 
Prieto, eds. J. M. Maestre Maestre, J. Pasqual Barea en L. Charlo Brea (Alcañiz – 
Madrid, 2009), IV.3, 1611–1619. 
2 Cf. Poetices libri septem  (postume ed. Lyon: Antonius Vincentius, 1561), 1, 42. 
Zie ook de moderne editie Iuli Caesaris Scaligeri Poetices libri septem – Sieben Bücher 
über die Dichtkunst, hrsg., übers., eingel. und erl. von Luc Deitz – Gregor Vogt-
Spira, 5 dln. (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1994–2003). 

http://en.wikipedia.org/wiki/1484
http://en.wikipedia.org/wiki/1558
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baal wraak te nemen. Als mogelijke onderwerpen suggereerde hij 

cafébazen of bakkers die kritiek leveren op slechte dichters of een 
jichtlijder die met modder gooit naar een onbekwame arts. Scaliger 

aarzelde niet om bij wijze van voorbeeld enkele verzen te schrij-
ven, waarin hij de aanhef van de Aeneis parodieerde (hij voegde 

eraan toe dat die verzen met carnaval uit zijn pen waren gevloeid): 
  

Prela merumque cano, Cretae quod nectar ab oris 
Italiam cyathis profugum, potoria venit 
litora. 
 
De wijnpersen en de onversneden wijn bezing ik, de nectar die  
      als vluchteling  
van Creta’s kusten in bekers naar Italië is gekomen, naar de drinkgrage  

kusten. 

 
Het ging dus niet zozeer om imitatio, nabootsing, maar om aemula-

tio, waarbij men het gekozen model gebruikt om een eigen bood-
schap sterk en gevat onder woorden te brengen. 

 Vervolgens wees Scaliger erop dat het genre reeds in de oud-
heid bekend was, namelijk in de Catalepton (‘Kleinigheden’), een 

verzameling van veertien epigrammen die een onderdeel vormt 
van de Appendix Vergiliana. Gedicht 10 hiervan is een duidelijke 

imitatie van Catullus 4 en zoals zijn voorbeeld geschreven in een 
jambische trimeter: 

 
Phaselus ille, quem videtis, hospites,  
Ait fuisse navium celerrimus 

 
wordt in de Catalepton:  
 

Sabinus ille, quem videtis, hospites 
Ait fuisse mulio celerrimus. 
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Waar Catullus het echter had over een snel schuitje (of zijn gedicht 

als loftuiting dan wel ironisch was bedoeld, heeft al heel wat inkt 
doen vloeien), schreef zijn navolger een persiflage waarin hij de 

spot dreef met een muilezeldrijver (mulio) van Sabijnse afkomst, die 
het blijkbaar tot praetor en consul suffectus had geschopt (ook in dit 

geval is de interpretatie omstreden).3  
 Dit kan de indruk wekken dat een parodia een grappige, spot-

tende imitatie is, zoals wij de term nu opvatten, maar dat was niet 
noodzakelijk zo. In de loop van de middeleeuwen en de renaissan-

ce kende het genre veel bijval, waarbij ernstige, doorgaans religieu-
ze onderwerpen of moraliserende bewerkingen de bovenhand kre-

gen (parodia moralis, christiana, seria). Naast parodieën over religieuze 
of wereldse onderwerpen die antieke auteurs als uitgangspunt na-

men, leverden ook bepaalde bijbelse teksten, met name het boek 
Psalmen, een welkome bron voor parodieën of voor parafrasen in 

elegische disticha of in lyrische verzen.4 Het genre bleef overigens 
niet beperkt tot de literatuur, maar vond ook navolging in de mu-

ziek uit die tijd. Zo schreven tal van componisten een ‘parodiemis’, 

                                                   
3 Voor het eerste deel van deze inleiding ben ik schatplichtig aan Paul Claes, 
‘Phaseli Catulliani parodia’, Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur, 32 
(2002), 2–6 (p. 2). Zie ook de paragraaf ‘Biblical and poetical paraphrases; Paro-
diae’, met verdere verwijzingen in Jozef IJsewijn – Dirk Sacré, Companion to Neo-
Latin Studies 2, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 14 (Leuven: University 
Press, 1998), pp. 108–110; Thomas Schmitz, ‘Die Parodie antiker Autoren in der 
neulateinischen Literatur Frankreichs und der Niederlande (XVI. Jahrhundert)’, 
Antike und Abendland, 39 (1993), 73–88 en Jörg Robert, ‘Parodie und parodia in 
der Poetik der frühen Neuzeit’, in Reinhold F. Glei, Robert Seidel (eds.), ‘Paro-
dia’ und Parodie. Aspekte intertextuellen Schreibens in der lateinischen Literatur der Frühen 
Neuzeit (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006), pp. 47–66. 
4 Een parodie blijft zo dicht mogelijk bij de vorm, maar kiest voor een nieuwe 
inhoud; een parafrase daarentegen zal de bestaande inhoud respecteren, maar 
hem in een andere vorm gieten. Zo heeft, bijvoorbeeld, Laevinus Torrentius 
(1525–1595), de tweede bisschop van Antwerpen, de Handelingen van de Apostelen 
in dactylische hexameters omgezet. 
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waarbij ze een kerkelijk gezang of een werelds lied als thema kozen 

dat ze doorheen de verscheidene stemmen en delen van hun mis 
uitwerkten. Het bekendste voorbeeld is wellicht het lied L’homme 

armé uit de Bourgondische tijd dat een heel populaire bron was 
voor missen in de zestiende eeuw.5 Een voorbeeld van satirische 

parodie in de muziek is een mis die deel uitmaakt van de originele 
Carmina Burana: de tekst van een aantal bekende Gregoriaanse ge-

zangen (onder meer de hymne Victimae Paschali laudes) en enkele 
passages uit de Bijbel krijgen een spottend kleedje aangemeten, een 

dekmantel voor bijtende kritiek op bepaalde wantoestanden in de 
Kerk, onder meer het toenemende winstbejag van een aantal gees-

telijken.6 
 Ondanks Scaligers reputatie was lang niet iedereen het met zijn 

visie eens. Een generatie later weerlegde de invloedrijke humanist 
en drukker Henricus Stephanus (Henri Estienne, 1528–1598) de 

opvattingen van zijn collega in zijn Homeri et Hesiodi certamen (Ge-
nève: H. Stephanus, 1573). In zijn Parodiae morales (Genève: H. 

Stephanus, 1575) zou hij veel dieper op het genre ingaan. Volgens 
hem hoefde een parodie niet noodzakelijk haar voorbeeld te ver-

troebelen door domme of lachwekkende, soms scabreuze persona-
ges of situaties als onderwerp te nemen. Het volstond dat men het 

onderwerp van een model op een verrassende manier wijzigde en 
vervolgens het hele gedicht hieraan aanpaste, terwijl men tegelijk 

de formele aspecten zoveel mogelijk in acht nam. Het metrum en bij 
voorkeur ook het aantal verzen dienden hetzelfde te blijven; de 

dichter moest proberen de grammaticale structuur te bewaren; qua 

                                                   
5 Cf. het Huelgas Ensemble onder leiding van P. van Nevel, La dissection d’un 
Homme armé. Six masses after a Burgundian song, verschenen bij Sony Classic (SK 45 
860). 
6 Tekst en opname door René Clemencic en zijn ensemble zijn beschikbaar via 
het label Harmonia mundi (HMA 0195335) of de recentere versie van Oehms 
Classics (OEHMS 635). 
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woordkeuze moest hij zoeken naar alternatieven die in lengte en 

klank het origineel sterk benaderden. Parodie werd dus een literair 
spel van een thema met variaties, dat de Fransman ruim illustreer-

de door in de eerste helft van zijn Parodiae een aantal bekende ver-
zen van antieke  auteurs aan te halen en op elk van die verzen een 

reeks variaties te schrijven. Die variaties voorzag hij van commen-
taar waarin hij hun stilistische en artistieke kwaliteiten evalueerde. 

In de tweede helft van het werk paste hij dezelfde methode toe op 
volledige gedichten, waarbij hij onderstreepte dat een goede paro-

die uiteraard de versmaat behield, maar ook zoveel mogelijk de 
opbouw en de opeenvolging van de verzen respecteerde. Bij even-

tuele wijzigingen zocht men bij voorkeur naar woorden van gelijke 
lengte en / of klanken.  

Onder invloed van Scaliger en Stephanus ging een aantal hu-
manisten een opmerkelijke voorkeur aan de dag leggen voor Catul-

lus en Horatius.7 Van Catullus was vooral het reeds genoemde 
Phaselus ille heel geliefd om de eigen creatieve talenten uit te probe-

ren, zij het met wisselend succes, maar ook carmen 51 (op zijn beurt 
een imitatie, zij het niet echt een parodie van Sappho, Ode 31) en 

zeker carmen 3, het gedicht bij de dood van Lesbia’s mus, kenden 
nogal wat navolging. Zo bundelden twee West-Vlaamse vrienden 

en studiegenoten van Justus Lipsius, Janus Lernutius (1545–1619) 
en Victor Giselinus (1539–1591) onder de gemeenschappelijke 

schuilnaam Sixtus Octavianus elf parodieën op Phaselus ille (1579).8 
Een halve eeuw later werden hun gedichten opgenomen in een 

                                                   
7 Voor Horatius, zie Rüdiger Niehl, ‘Parodia Horatiana. Parodiebegriff und 
Parodiedichtung im Deutschland des 17. Jahrhunderts’, in Glei–Seidel, ‘Parodia’ 
und Parodie, pp. 11–37. Voor Catullus-imitaties, zie Julia Haig Gaisser, Catullus 
and his Renaissance Readers (Oxford: Clarendon Press, 1993). 
8 Phaselus Catulli, et ad eam quotquot exstant Parodiae, cum annotationibus doctissimorum 
virorum. Accesserunt alia quaedam eiusdem generis a Sixto Octaviano (York: Johannes 
Marcantius, 1579). Het drukkersadres is echter fictief, wellicht werd het werkje 
in Antwerpen ter perse gelegd. 
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uitgave met maar liefst vijftig versies, bijeengesprokkeld door de 

Sileziër Nicolaus Henelius (1582–1656) en Andreas Senftleben 
(1602–1643).9 Ook Horatius bleek heel populair: in Breslau (het 

huidige Wročlaw), bijvoorbeeld, waagden twee generaties litera-
tuurminnaars en dichters zich eind zestiende – begin zeventiende 

eeuw aan parodieën op diens Ode 4, 3, Quem tu, Melpomene, die ook 
Lernutius reeds had geïnspireerd. Het bundeltje, dat aanvankelijk 

acht gedichten bevatte, groeide op iets meer dan een kwart eeuw 
uit tot een boekje van 44, daarna 100 en uiteindelijk 200 gedichten, 

allemaal gebaseerd op hetzelfde carmen van Horatius, maar ui-
teraard van heel wisselende kwaliteit, zowel wat betreft de inhou-

delijke als de formele uitwerking.10 De onderwerpen varieerden: 
van de heilige Drievuldigheid (samen of elke persoon apart), Maria, 

het ware geloof, etc., over grammatica, poëzie, Horatius en Justus 
Lipsius, tot Venetië, de pest, en Breslauer bier. In de loop van de 

zeventiende eeuw verschenen nog bundels met daarin navolgingen 
op zowat alle oden van Horatius, onder meer van de Deense dich-

ter Bertel Aquilonius (1588–1650) (publ. Kopenhagen, 1615), of 
van David Hoppius, wiens parodieën werden toegevoegd aan een 

Horatiusuitgave met commentaar van Johannes Bond.11  
 In deze bijdrage willen we zo’n parodiegedicht analyseren, meer 

bepaald het gedicht dat Justus Lipsius (1547–1606) schreef toen 
zijn Leidse vriend Janus Dousa sr. (1545–1604) zijn tamme egel 

                                                   
9 (Leipzig: Lischke, 1642). 
10 Cf. hierover Jeanine De Landtsheer, ‘Parodies on Religious Themes of Hor-
ace, Carm. iv.3 as an Appendix to Jacob Monavius’s Ipse faciet’, in Piotr 
Urbanski (ed.), Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European 
Context (Frankfurt etc.: Peter Lang, 2006), pp. 287–301. 
11 Quinti Horatii Flacci Poemata, scholiis sive annotationibus, commentarii instar, illustrata 
a Joanne Bond. Accesserunt Parodiae, in libros Odarum & Epodon, rebus sacris maximam 
partem accommodatae, M. David. Hoppii; item aliorum el. Virorum (Braunschweig: C.F. 
Zilliger, 1668). 



JUSTUS LIPSIUS EN CATULLUS’ CARMEN  3                     221 

dood had gevonden.12 Als inspiratiebron gebruikte hij het populai-

re carmen 3 dat Catullus schreef voor Lesbia toen haar musje was 
gestorven. Lipsius slaagt er echter in om ook het eerste mussenge-

dicht van zijn Romeinse voorbeeld (carmen 2) handig in zijn navol-
ging te verweven.  

 
 

De egel van Dousa 
 

In het begin van de jaren tachtig – in ieder geval vóór 1586, het 
jaar waarop de gedichten waarover we het hier hebben, in druk 

verschenen13 – had Janus Dousa een egel in zijn tuin, die in de 
zomermaanden een vertrouwde gast was, zeker wanneer er gegeten 

werd. Blijkbaar legde het diertje een voorkeur aan de dag voor de 
heer des huizes en werd het zelfs vrij tam. Op een dag vond hij 

echter, toen hij van een tocht naar Gorcum terugkeerde, zijn egel-
tje ‘een trouwe muizenvanger die voor geen kat moest onderdoen’, 

zoals hij het prees, dood in de tuin liggen. Dat benam hem zijn 
eetlust en hij verontschuldigde zich bij Lipsius dat hij liever niet 

inging op de uitnodiging om die avond te komen eten. Het verdriet 
over het gestorven diertje, dat zo zorgvuldig de broodkruimels van 

                                                   
12 Lipsius was begin 1578 ingegaan op een uitnodiging van Janus Dousa, mede-
stichter en curator van de toen drie jaar oude Leidse universiteit, en zou tot 
maart 1591 in Leiden doceren. Beide humanisten hadden niet alleen hoge waar-
dering voor elkaars literaire bedrijvigheid, maar konden het ook op persoonlijk 
vlak bijzonder goed met elkaar vinden. Voor verdere biografische informatie, cf. 
o.m. Chris Heesakkers, ‘Janus Dousa’, in J. De Landtsheer,  D. Sacré en C. 
Coppens (eds.), Justus Lipsius (1547–1606). Een geleerde en zijn Europese netwerk: 
Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 18 oktober–20 decem-
ber 2006, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 21 (Leuven: University Press, 
2006), pp. 131–144, met verdere bibliografie. 
13 Zie Dousa’s Elegiarum lib. II, Epigrammatum Liber. Cum Lipsi aliorumque ad 
eundem carminibus (Leiden: F. Raphelengius, 1586), pp. 32–33.  
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de vloer opat en zich door zijn baas liet aaien zonder hem met zijn 

stekels te bezeren, was te groot. Ook Lipsius, die weet wat het 
betekent om een geliefd huisdier te verliezen, moet in zijn verdriet 

delen. Dousa werkte dit alles uit in een ongetwijfeld sterk hyperbo-
lische elegie, met een vaak gezochte woordkeuze die bulkt van 

geleerde allusies en vroeg zijn vriend om een passend rouwdicht.14  
Lipsius greep meteen naar zijn pen en betuigde zijn spijt in een 

charmant en veel eenvoudiger gedicht, een parodie van Catullus’ 
beroemde carmen 3 bij de dood van het musje van Lesbia: Lusus in 

echini sive erinacei mortem Iano Douzae V[iro] N[obili] in deliciis .15 In zijn 
titel nam hij de twee Latijnse synoniemen voor ‘egel’, echinus en 

erinaceus, over uit Dousa’s elegie.16 Hij behield het metrum van Ca-
tullus, phaleuci of hendecasyllaben, maar heeft de achttien verzen 

van zijn bron met de helft uitgebreid, waarbij die extra negen ver-
zen netjes werden verdeeld over de drie onderdelen van zijn ge-

dicht. Zo wordt Catullus’ aanspreking van twee verzen bij Lipsius 
uitgebreid tot drie. Het hoofdgedeelte, waarin het troeteldier wordt 

geprezen en zijn speciale eigenschappen opgeroepen, groeit van 
tien tot vijftien verzen uit. In het laatste gedeelte, gericht tot de 

onverbiddelijke dood en de onderwereld, heeft Lipsius de zes ver-
zen van zijn Romeinse voorbeeld uitgesponnen tot negen. De 

meeste van die extra’s zijn ingegeven door zijn wens om toch even 
iets van de poeta doctus te laten zien. Een vergelijking van beide ge-

                                                   
14 Volledigheidshalve hebben we in de laatste appendix het gedicht van Dousa 
toegevoegd. Met het gestorven huisdier van Lipsius bedoelt Dousa diens hond, 
Melissa. 
15 Ook dit werd opgenomen in Dousa’s Elegiarum lib. II, Epigrammatum Liber, pp. 
80–81. Na Lipsius’ dood verscheen het nog enkele keren in postume bundels 
waarin een poging werd gedaan om zijn poëzie bijeen te brengen, evenals in 
verzamelbundels van humanistische poëzie die in het begin van de zeventiende 
eeuw het licht zagen. 
16 Echinus betekent doorgaans ‘zee-egel’; erinaceus is alleen betuigd bij Plinius de 
Oudere.  
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dichten maakt duidelijk dat hij verder zijn model trouw heeft ge-

volgd, met uitzondering natuurlijk van een aantal aanpassingen die 
nodig waren omwille van het geslacht van de eigenaar van het troe-

teldier (puella tegenover poeta) of de aard van het dier. 
In het eerste deel, de invocatio, roept Catullus de godjes en go-

dinnen van liefde en schoonheid aan en meteen ook iedereen die 
zich in hun voetspoor schaart. Catullus’ Veneres Cupidinesque wordt 

bij Lipsius tres pariter novemque Nymphae, een geleerde omschrijving 
van de drie Gratiën en de negen Muzen, die eveneens evocaties 

zijn van lieftalligheid, bevalligheid en charme. De openingswoor-
den van de Romeinse dichter, Lugete o, worden Flete o, allebei met 

een elisie; het tweede vers – dat eveneens met et begint – is ook bij 
Lipsius gericht tot de volgelingen van de godheden uit vers 1; waar 

Catullus de u beadrukt (4x), herhaalt Lipsius de e (4x). Zijn ingenia 
elegantiora – waarbij de comparatief een echo is van Catullus’ venus-

tiorum – wordt toegelicht in een derde vers dat zich spiegelt aan het 
eerste (resp. tres novemque Nymphae en ternas novemque Nymphas). 

De eerste verzen van het hoofdgedeelte – Catullus 3, 3–5 en 
Lipsius, 4–6 vertonen een sterke gelijkenis. De mus, passer, wordt 

heres, een woord dat als dusdanig niet in het klassieke Latijn betuigd 
is.17 Lipsius heeft ongetwijfeld gekozen voor dit ongewone syno-

niem van echinus of erinaceus, die allebei in de titel van het gedicht 
voorkomen, omdat het tweelettergrepige woord beter paste bij het 

originele passer; mogelijk ook als een speelse allusie op heres, heredis 
(erfgenaam). Meteen levert het een illustratie van zijn grondige 

vertrouwdheid met het Latijn. Puellae, waarmee Lesbia is bedoeld, 

                                                   
17 Volgens de Thesaurus linguae Latinae kent het klassieke Latijn er, eris (eventueel 
her), dat echter niet in de nominatief betuigd is. In de renaissance nam men aan 
dat de nominatief (h)eres was, cf. Robertus Stephanus, Thesaurus linguae Latinae in 
IV tomos divisus (Bazel: E. en J.R. Thurnisius, 1740), 2, 227 (s.v. eres, -is) en Egi-
dio Forcellini – Francesco Corradini, Lexicon totius Latinitatis, 6 vol. (Bologna: A. 
Forni, 1965 = Padua, 1864–1926), 2, 291 (s.v. er, eris). 
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wordt heel goed opgevangen door poetae, met behoud van p, e, en 

ae, maar natuurlijk is meae aangepast tot mei.18 In vers 5 verkiest 
Lipsius bij wijze van variatio het onzijdig enkelvoud delicium in 

plaats van de meer courante vrouwelijke meervoudsvorm deliciae 
van Catullus. Beide vormen zijn betuigd, doorgaans in het dichter-

lijke vocabularium van het post-klassieke Latijn. Dankzij de elisie 
illa (ille) oculis klinken Catullus, vs. 5 en Lipsius, vs. 6 helemaal het-

zelfde.  
Vooraleer Lipsius aan de voor het genre karakteristieke lofprij-

zing van het diertje begint – hij neemt Catullus’ inleidende Nam 
(vs. 6) over in vs. 13 – veroorlooft hij zich een uitweiding. Zijn vs. 

7 is een echo van zijn vorige vers, maar vanuit het standpunt van 
de egel: Dousa was voor het diertje duidelijk meer dan een leve-

rancier van een snelle hap. In verzen 8–9 grijpt Lipsius parodië-
rend terug naar het al even beroemde carmen 2 van Catullus, dat 

eveneens over Lesbia’s musje gaat:  
 
quicum ludere, quem manu fovere 
 

herneemt carmen 2, 2: 

 
quicum ludere, quem in sinu tenere, 
 

al werkt het gebruik van qui eerst als nominatief (vs. 7) en vervol-
gens in het openingswoord van het volgende vers als ablatief wat 

verwarrend en is het misschien minder elegant. Carmen 2, 4 van 
Catullus 

 
 et acres solet incitare morsus 
 

wordt bij Lipsius 

                                                   
18 De klankecho’s zijn weergegeven in vetjes. 
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 quem blandis solet incitare ronchis, 

 

waarbij acres morsus de reactie van de mus beschrijft, terwijl blandis 
ronchis (vleiende, ronkende geluidjes) verwijst naar de manier waar-

op Dousa het diertje lokt. In vs. 10–12 komt de poeta doctus om de 
hoek kijken: de egel zou met zijn charmes twee beroemde, literaire 

voorbeelden uit de oudheid hebben overtroffen, namelijk de duif 
van Stella en … de mus van Catullus! Met ‘Stella’ is Lucius Arrun-

tius Stella bedoeld, een dichter en vriend van Martialis. Zijn echt-
genote, Violentilla (ook Janthis geheten), hield een duifje, dat na 

zijn dood bezongen werd door Stella. We vinden hierop een allusie 
bij Statius, in een bruiloftslied voor het echtpaar (Silv. 1, 2, 102: hic 

[= Stella] nostrae deflevit fata columbae). Lipsius had echter in de eerste 
plaats Martialis 7, 14, 2–3 en 5–6 in gedachten, een epigram dat 

eveneens naar beide vogelgedichten verwijst, maar in een chiasti-
sche volgorde ten opzichte van Lipsius: 

 
amisit lusus deliciasque suas, 

 non quales teneri ploravit amica Catulli, 
 Lesbia, nequitiis passeris orba sui, 

vel Stellae cantata meo quas flevit Ianthis, 
cuius in Elysio nigra columba volat. 

 
      ze heeft haar geliefde speeltje verloren 
 En rouwt, niet zoals het vriendinnetje van de jonge Catullus, 
      Lesbia, die de schelmse streken van haar musje moest missen, 
 Of zoals Janthis treurde, het meisje bezongen door mijn vriend Stella, 
      wier zwarte duifje nu in de Elyzeese velden rondvliegt.  

 

Lipsius’ woordenpaar deliciisque facetiisque uit vs. 10, dat hij in vs. 25 
zal herhalen als lusibus elegantiisque, herinnert aan Martialis’ lusus 
deliciasque (vs. 2). Zowel Martialis, vs. 3, als Lipsius, vs. 12, eindigen 
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op Catulli, maar de humanist verbindt teneri, dat bij Martialis bij 
Catulli hoort, met Stellae; columba staat bij beiden op dezelfde plaats, 

respectievelijk in vs. 6 (Martialis) en vs. 11 (Lipsius).  
Met nam als openingswoord van vs. 13 geeft de humanist te 

kennen dat hij terugkeert naar zijn oorspronkelijke voorbeeld. De 
gelijkenis tussen zijn vs. 13–15 en Catullus 3, 6–8 is treffend: melli-
tus, dat zowel op het karakter als op het geluid van het musje van 

toepassing is, wordt vervangen door argutus. Een geslaagde keuze, 
want ook hier krijg je een dubbele betekenis, een combinatie van 
aard (scherp van geest, schrander) en geluid (het schrille gefluit dat 
een egel voortbrengt).19 Een ongelukkige elisie tussen nam en argu-
tus is behendig vermeden door -que toe te voegen zonder verder 
gevolg voor het vers. Suam ipsam is natuurlijk mannelijk geworden; 

puella matrem wordt ipse se poetam, met opnieuw de combinatie puella 
– poeta, die we al kennen uit vs. 4. In het volgende vers is maar één 
verschilpunt, latere in plaats van gremio. Zoals dat met de beginver-
zen het geval was, is ook Catullus 3, 9–10 tot drie verzen uitge-
breid (16–18), echter met sterke echo's van het origineel. Lipsius 

behoudt de beginwoorden, Sed circumsiliens, hoewel 'in het rond 
springen' misschien beter past bij een vogel dan bij een egel; ad 
solam dominam keert terug in a sola domini [manu], eveneens aan het 
begin van het vers; aan pipiabat wordt herinnerd in ambiebat, beide 
als laatste woord van het vers. Nog even steekt de poeta doctus het 

hoofd op in sigma herile, een geleerde omschrijving voor ‘de tafel 
van zijn meester’. Ook dit is mogelijk een allusie op Martialis, die 
sigma gebruikte om het halfcirkelvormige aanligbed bij maaltijden 
aan te duiden in Epigram 10, 48, 6.  

Catullus 3, 11–12, Qui nunc it … quemquam is helemaal verdwe-
nen bij Lipsius, misschien omdat christenen de dood nooit als een 

onherroepelijk einde beschouwen, maar als een overgang naar een 

                                                   
19 Desnoods kan het ook nog worden opgevat als een verwijzing naar zijn ste-
kels, al is deze betekenis niet betuigd in de oudheid. 
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nieuw en eeuwig leven.  
Het slotdeel opent in beide gedichten met At vobis male sit. De 

mythologische omschrijving tenebrae Orci om de onderwereld aan te 
duiden (Cat. 3, 13–14) wordt bij Lipsius vervangen door het beeld 
van Charon in zijn gammele bootje (vs. 23). Waar Catullus bella – 
bellum (vs. 14–15) herhaalt, herneemt Lipsius Douzae gaudia (vs. 20–
21); het abstulistis aan het slot van Catullus, vs. 15, vinden we terug 

in Lipsius, vs. 20. Beide dichters vermelden nadrukkelijk opnieuw 
het troeteldier: passerem (vs. 15 en 16) – echino (vs. 21). Catullus’ 
verkleinwoord miselle (vs. 16) bevindt zich op dezelfde plaats bij 
Lipsius, zij het als nominatief (vs. 22), terwijl tua nunc opera (Cat., vs. 
17) gewijzigd is in Quorum nunc opera (vs. 22). Lipsius kon natuurlijk 
het laatste vers van zijn Romeinse voorbeeld, met de zo bekende 

opeenstapeling van verkleinwoorden, niet behouden; Dousa’s te-
leurstelling is simpelweg herleid tot in misera iacet querela en de her-
haling van heu (vs. 26). Om zijn gedicht te besluiten grijpt de hu-
manist terug naar een vroeger stadium van zijn parodie: lusibus 
elegantiisque (vs. 25) herinnert aan deliciis facetiisque op vs. 10, en is 

ook een echo van het reeds aangehaalde lusus deliciasque van Martia-
lis 7, 14, 2. Vs. 27, heres delicium mei Poetae, is louter een herhaling 
van vs. 5.  

Door Dousa’s omgang met dit ongewone troeteldier te typeren 
als een luchtig, grappig en charmant genoegen geeft Lipsius 

meteen op een geslaagde manier uitdrukking aan de diepere bedoe-
ling van zijn imitatie van Catullus: een speelse, gevatte, elegante en 
oprecht gemeende uiting van genegenheid aan een van zijn dier-
baarste vrienden. Onze veelzijdige humanist was, in tegenstelling 
tot Dousa, niet echt een bevlogen dichter te noemen en dat gaf hij 
ook eerlijk toe. Zijn poëzie beperkte zich voornamelijk tot gele-

genheidsgedichten en enkele liminaire verzen om de boeken van 
collega’s aan te prijzen, opdrachten waar hij moeilijk onderuit kon. 
In een aantal gevallen echter weet hij zichzelf te overstijgen en wel 
degelijk een verfijnd en charmant gedicht op papier te zetten. 
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APPENDIX 
 
1. Lipsius, Lusus in echini mortem 
 
Ed.: I. Dousa, Elegiarum lib. II, Epigrammatum Liber.  Cum Lipsi aliorumque 
ad eundem carminibus (Leiden: F. Raphelengius, 1586), pp. 80–81, et al. 
 
Latijn: 
 Lusus in Echini sive Erinacei Mortem 
 Iano Douzae, V[iro] N[obili], in deliciis 

 
Flete, o tres pariter novemque Nymphae, 
et vos ingenia elegantiora 
ternas quae colitis novemque Nymphas. 
Heres20 mortuus est mei Poëtae, 

5 heres, delicium mei Poëtae, 
quem plus ille oculis suis amabat, 
qui plus illum epulis suis amabat, 
quicum ludere, quem manu fovere, 
quem blandis solet excitare ronchis,21 

                                                   
20 heres, heris, m.: een zeldzaam en laat synoniem van echinus, hier wellicht gekozen 
om metrische redenen. 
21 ronchus, -i: gesnurk, geronk. Solet betekent solebat, zoals vaker in het Neolatijn 
(vgl. J. Trapman, ‘Solet instead of solebat in Erasmus and Other Neo-Latin Aut-
hors’, Humanistica Lovaniensia, 44 (1995), 197–201). 
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10 cuius deliciis facetiisque 
non pugnet teneri columba Stellae, 
non passer numeris sacer Catulli. 
Namque argutus22 erat suumque norat  
ipsum tam bene quam ipse se poëtam, 

15 Nec sese a latere illius movebat, 
Sed circumsiliens herile sigma23 
mensae relliquias caducaque ossa 
a sola domini manu ambiebat. 
At vobis male sit, gelu atque frigus, 

20 quae Douzae sua gaudia abstulistis, 
Douzae gaudia, vitam huic Echino. 
Quorum nunc opera misellus ille 
ad cymbam tremuli sedet Charontis. 
At Douza in misera iacet querela, 

25 expers lusibus elegantiisque 
quas, heu, heu domino exhibebat olim 
heres, delicium mei Poëtae. 

 
Vertaling: 

Speels gedicht bij de dood van de egel, 
het troeteldier van edelman Janus Dousa 
 

Ween, o ween, Gratiën en Muzen, 
en u allen, mensen met enige cultuur, 
die de Gratiën en de Muzen eren: 
de egel van mijn dichter is gestorven, 

5 de egel die de lieveling was van mijn dichter. 
Want hij was Dousa dierbaarder dan het licht in zijn ogen, 
en op zijn beurt hield de egel meer van hem dan van zijn lekkere  
       hapjes. 
Dousa kon altijd met hem spelen, hem strelen met zijn hand 
en probeerde hem te verleiden tot zachte, ronkende geluidjes. 

                                                   
22 argutus, -a, -um: 1. scherp(zinnig), slim en 2. scherpklinkend. 
23 sigma: een geleerde omschrijving voor de eettafel (aanligbed uit de oudheid). 
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10 De duif van de jonge Stella kan het niet halen 
van zijn grappig en vriendelijk gezelschap 
evenmin als de beroemde mus uit de verzen van Catullus. 
De egel was scherp van geest en kende zijn baasje 
net zo goed als de dichter zichzelf kent; 

15 hij week geen stap van zijn zijde, 
maar huppend rond de tafel van zijn meester, 
kwam hij kruimels en geplette beentjes bedelen, 
maar alleen uit de hand van zijn baasje. 
Moge het u slecht vergaan, ijzige kou van de dood,24 

20 die Dousa zijn vreugde hebt ontnomen, 
aan Dousa zijn vreugde, aan het egeltje zijn leven. 
Door jouw toedoen zit het arme diertje nu 
in het broze schuitje van Charon.25 
Bij Dousa is het een en al klagen 

25 nu hij de spelletjes en de charmante kunstjes moet missen, 
die hij helaas, helaas, ooit aan zijn meester vertoonde  
de egel, die de lieveling was van mijn dichter. 
 
 

2. Janus Dousa, Elegia de obitu erinacei 
 
Ed.: Dousa, Elegiarum lib II. Epigrammatum Lib. Cum I. Lipsi aliorumque ad 
eundem Carminibus (Leiden: F. Raphelengius, 1586), pp. 32–33 
 

ELEGIA IIX 
AD IUSTUM LIPSIUM, INTIMUM SUUM, 
De obitu Erinacei. 

 
Ad cenam invitas: ego vero, IUSTE benigne, 

                                                   
24 gelu atque frigus kan ook letterlijk worden opgevat (strenge vrieskou) in plaats 
van als een metafoor In dat geval is de egel blijkbaar het slachtoffer geworden 
van een vroegtijdige of hevige winterprik. Het is echter niet te achterhalen wan-
neer Dousa zijn gedicht precies schreef. 
25 tremulus (bibberend) staat in hypallage bij Charon. 
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     de cena facio gratiam. Enim esse mihi 
decretum soli est hoc vespere. Quid (malum) amabo, 
     te cenare domi GORCOMIO reducem, 
DOUSA, iuvat? Ne scinde togam: domicenia DOUSAM 
     nulla tenent. Fuerunt pridem ea, nunc cubitum 
incenatus eo. Quid factum, quaeris? ECHINUS. 
     Plura loqui maeror me ac lachrymae prohibent. 
Me miserum, fuit ille mihi, fuit. Indue pullam, 
     LIPSI; conveniens luctibus iste color. 
Proque hedera myrtoque cupressum in limine pone; 
     nec vacuum taxifronde relinque caput. 
Qualis eras, LIPSI, tibi cum (tua mella) MELISSAM26 
     melliniasque manus furtifica abstulerat; 
qualis et abruptos lamentabaris amores, 
     extremum – ah! – viduus cum biberes TANAIM;27 
talis ades, LESSUMque meo fac nomine ECHINO, 
     ipsa etiam ut planctus sentiat umbra tuos. 
Adde notas tumulo: QUI NUNC IACET ARIDA PULVIS,28 
     DELITIUM DOUSAE NUPER ECHINUS ERAT. 
Heu, quae Musa silet? Non illo infestior harpax 
     mustela aut felles muribus ulla fuit. 
Saepe et hero visus praesente invadere glires 
     saepe hostem vivum vi rapere e latebris. 
Sed domino mansuetus erat, summittere spinas 
     doctus et ad palpum se mihi porrigere. 
Quis nunc relliquias mensae depascet herilis? 
     Quis potius micas aut analecta29 leget? 

                                                   
26 Melissa was de naam van een van Lipsius’ honden. Over Lipsius’ sympathie 
voor honden, cf. o.m. Jan Papy, ‘Justus Lipsius and his Dogs: Humanist 
Tradition, Iconography and Rubens’s Four Philosophers’, Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes, 62 (1999), 167–198.  
27 Tanais: de Don; een parafrase van Hor., carm., 3, 10, 1 en meteen een geleerde 
(en duistere) verwijzing naar iemand die al zijn inspanningen ten spijt, er niet in 
slaagt om bij zijn geliefde te komen. 
28 pulvis, -eris is doorgaans mannelijk maar kan ook vrouwelijk zijn. 
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Farre quis et longa mures prohibebit avena, 
     nocturnasque domi nostrae aget excubias, 
semper cruda novae linquens vestigia pugnae, 
     ut focus hostiles praeferat exuvias? 
SIT TIBI TERRA LEVIS, sed quae a soricibus urnam 
     et grege bustirapo vindicet ossa tua. 
 

Vertaling: 
Elegie 8:  
Aan zijn boezemvriend Justus Lipsius 
Bij de dood van zijn egel. 

 
Je nodigt me uit op een diner: ik echter, goedhartige Lipsius, 
     bedank je voor dat maal. Mijn besluit staat immers vast: 
ik eet30 vanavond alleen. – ‘Wat heb je er nu aan (verdraaid),  
     om thuis te eten, nu je terug bent uit Gorcum, 
Dousa?’ Scheur je toga niet: geen maaltijd thuis houdt je Dousa 
     tegen. Die heb ik tevoren reeds gehad; nu ga ik 
zonder eten slapen. Wat er aan de hand is, vraag je. Mijn egel. 
     Verdriet en tranen beletten me meer te zeggen. 
Ik ongelukkige! Mijn egel is dood, hij is dood. Trek sombere kleren 

aan, 
     Lipsius. Die kleur past bij mijn verdriet. 
Leg in plaats van klimop en myrte cyprestakken op je drempel; 
     omkrans je hoofd met taxuslover.31 
Zoals jij je voelde, Lipsius, toen Melissa, je hartediefje, 

                                                                                                              
29 analecta, -orum: een plurale tantum dat in de Renaissance ‘purgamenta cenarum’ 
(aldus Perotti in zijn Cornu copiae seu linguae Latinae commentarii) beduidde; het 
wordt thans niet meer als een antiek woord beschouwd. 
30 Esse in vs. 2 is hier niet het hulpwerkwoord zijn, maar een nevenvorm van 
edere (eten). 
31 Cypres en taxus werden in de oudheid met dood en begrafenis verbonden; 
klimop en myrte daarentegen zijn twee struiken die met feesten worden geasso-
cieerd: klimop is een van de attributen van Dionysus, myrte wordt veel gebruikt 
als tafelversiering of in de kransen die de gasten kregen aangereikt.  
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     dat lieve hondje van je, door een steelse hand was weggenomen; 
en zoals je je plots weggerukte lievelingetje beweende, 
     toen je, alleen gebleven, helaas, dronk van de eindeloos verre Don, 
wees nu zo bij mij: schrijf in mijn naam een ROUWKLACHT VOOR  
       MIJN EGEL, 
     zodat zijn schim zelf jouw droeve klacht kan horen. 
Op zijn grafje breng je aan: HIJ DIE NU TOT DROOG STOF IS VER- 
       GAAN, 
     WAS OOIT EEN EGEL, DE LIEVELING VAN DOUSA. 
Helaas, welke Muze zwijgt? Geen wezel of kat was ooit 
     een roofzuchtiger vijand voor muizen dan hij. 
Vaak zag men hem, terwijl zijn baasje erbij stond, muizen te lijf gaan; 
     vaak met geweld een vijand nog levend uit zijn schuilplaats halen. 
Maar voor zijn meester was hij zacht en lief: hij had geleerd 
     zijn stekels in te trekken en zijn rug te krommen voor een aai van mij. 
Wie zal nu de tafelrestjes van zijn baasje afschuimen? 
     Wie zal als eerste kruimels of lekkere hapjes kiezen? 
Wie zal de muizen weren van spelt en lange haverkorrels 
     en ‘s nachts in ons huis de wacht optrekken, 
steeds weer bloederige sporen nalatend van een nieuw gevecht, 
     zodat het haardvuur de restanten van een vijand zou tonen? 
Moge de aarde licht voor je zijn, een aarde die echter je kistje en je  
       gebeente  
     beschermt tegen het grafschennende muizenvolk. 
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