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I. HERVORMD AMSTERDAM

J

OOST VAN DEN VONDEL is het kind van drie
steden: Antwerpen was de bakermat van zijn ge~
slacht, Keulen zijn geboorteplaats, Amsterdam zijn
aangenomen vaderstad. Door die drievoudige be~
trekking is zijn levensverhaal een samenvatting van
de geschiedenis der Nederlanden in den tachtig~jari~
gen oorlog. Het schrikbewind van Alva dreef de af~
valligen van Rome in ballingschap. Zij gedachten de
woorden die de Heer had gesproken tot Abraham:
"Ga uit uw land en uit uwe maagschap en uit uws
vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal". en
namen die tot richtsnoer. Zij trokken heen en woon~
den onder vreemden, in Londen en de zeehavens van
Zuid-Engeland, in Embden, in Wezel, in Keulen, in
afwachting van den tijd dat het weer vrij en veilig
leven zijn zou in het vaderland. Die tijd brak weldra
aan. In het Noorden weerstond Holland zegevierend
de Spaansche legers, en binnen de muren van zijn ste~
den vonden de vluchtelingen een toevlucht en bur~
gerrecht. Antwerpen met heel het Zuiden was intus~
schen onder het Spaansche juk teruggebracht. Door
haar overgave aan den Hertog van Parma in 1585 had
de Scheldestad de hoop laten varen op den terugkeer
der uitgeweken Protestantsche burgers. Zoo lietAnt~
werpen aan Keulen de eer het leven te schenken aan
den grootste der N ederlandsche dichters, en de hulde
van zijn lied, toen hij tot man was opgegroeid, viel
ten deel aan haar mededingster Amsterdam. Door
zich af te scheiden van het Noorden offerde hetZui~
den meer op dan de eenheid der zeventien Neder~
landen; het verwierp zijn eigen aandeel in de erfenis
der Nederlandsche cultuur.
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Vondels grootvader van moeders zijde, Peter
Kraan, was lid van een Doopsgezinde gemeente, toen
te behooren tot die weerloos te aller secten voor een
misdaad gold die alleen met den dood kon worden
geboet. Goede gronden zijn aangevoerd voor het
vermoeden dat zijn vrouw, Clementia, zijn overtui~
ging niet deelde en trouw bleef aan de kerk van
Rome. Toch was zij het die moest lijden voor de
ketterij waaraan haar man schuldig was. Peter ont~
vluchtte het doemvonnis der Spaansche Inquisitie
en vond met zijn kinderen een wijkplaats in Keulen;
maar zijn vrouw bleef achter in Antwerpen om haar
bevalling af te wachten. Zij werd opgesloten in het
Steen, de stadsgevangenis, blijkbaar als gijzelaar tot
haar man zou terugkeeren om haar vrijheid te koopen
met zijn leven. Gelukkig had zij onder haar Ant~
werpsche verwanten een man van invloed en fortuin,
die er in slaagde haar vrijlating tegen borgtocht te
verkrijgen totdat zij van het kraambed zou hersteld
zijn. Na haar verlossing werd zij weer ui tgeleverd aan
haar bewakers, en volgens Brandt, die den dichter
zelf tot zegsman had, door de Inquisitie tot den brand~
stapel veroordeeld. Opnieuw sprong haar neef in de
bres. Hij vroeg en verkreeg uitstel van executie, en
vernemend dat zij haar leven kon redden indien zij
één van haar kinderen door een Katholiek priester
liet doopen, liet hij een dochter uit Keulen overko~
men. Dit kind werd gedoopt volgens den Roomschen
ri tus, en de moeder werd, na veel bidden en smeeken,
uit de hechtenis ontslagen op voorwaarde dat zij een
trouw dochter der kerk zou blijven, waarop zij de
stad van haar beproevingen verliet en Peter Kraan in
de ballingschap volgde.
Dat was in 1571. De Vondels waren toen nog in
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Antwerpen en beleden, misschien met de lippen
alleen, het Katholieke geloof. In Juni 1569 stierf een
"Joost de hoedemaker" den marteldood op den
brandstapel, tot straf voor zijn doopersche ketterijen.
Zoowel de naam als het ambacht waren gangbaar in
het geslacht der Vondels, en het kan zijn dat het lot
van dezen man zijn verwanten omzichtigheid geleerd
had. De grootvader van den dichter althans liet zijn
kinderen doopen in de Roomsche kerk en bleef tot
zijn dood in Antwerpen wonen zonder van ketterij
te worden verdacht. Maar zijn zoon Joost schijnt
zich bij de Doopsgezinden te hebben aangesloten en
vluchtte in 1582 naar Keulen. Daar was het dat hij,
drie jaar later, Sara trouwde, de dochter van Peter
en Clementia Kraan.
Het jonge paar woonde in een huis in de Witschgasse dat naar zijn uithangbord den naam droeg van
De Vioolbloem. In De Vioolbloem werd de dichter
geboren op den zeventienden November 1587. Een
adelaar spreidde zijn vleugels uit boven de deur
van Miltons geboortehuis, passend embleem van de
dichterlijke vlucht waartoe de boorling zich zou verheffen. Het uithangbord in de Witschgasse bood
geen belofte voor de toekomst, maar toen ook Vondel
zijn vleugels uitsloeg tot de vlucht, maakte hij van
dat bescheiden embleem wat er van te maken viel,
zich de dagen herinnerend toen hij, als een onbezorgd bijken, zijn eerste honig had gepuurd in een
viool. Hij was zeven jaar oud toen hij wegvloog voor
goed. Het leven in Keulen was voor de Doopsgezinden niet veel vrijer dan in Antwerpen. In 1595
werd Vondel de hoedemaker gestraft met een zware
boete omdat hij van de Doopersche secte was, maar
hij wist, door onvermogen voor te wenden, zich vrij te
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praten voor twaalf goudguldens. Die ervaring schijnt
hem tot een waarschuwing te hebben gestrekt dat
hij beter deed heen te gaan. Met hun drie kinderen.
Clementia. Joost. en Sara. de jongstgeborenedienog
in moeders armen lag. reisden Joost en zijn vrouw
zuidwaarts naar Frankfort. vandaar weer noordwaarts
naar Bremen. en van Bremen over Utrecht naar Amsterdam en een veilig bestaan binnen de grenzen der
jonge Republiek. Verschillende redenen zijn geopperd voor de keuze van dien langen omweg. Het
waarschijnlijkst is dat de Vondels verwanten of vrienden hadden onder de Vlaamsche uitgewekenen in
Frankfort en Bremen. en dat het doel van hun bezoek aan dezen was óf uit te zien naar een geschikte
plaats om zich te vestigen óf afscheid van ze te
nemen alvorens de voorgenomen reis naar Holland
te aanvaarden. Zij hebben een korten tijd in Utrecht
gehuisd. waar 's dichters moeder een stiefzuster
had wonen. Maar Amsterdam had veel aantrekkelijks
dat in Utrecht niet te vinden was. Vóór het einde van
het jaar 1596 zochten de vluchtelingen een woonplaats binnen de muren van Amsterdam. en op
27 Maart 1597 legde Vondel de hoedemaker den eed
af als burger der stad en betaalde hij de vereischte
acht gulden voor zijn inlijving. Daarmee won hij zich
voordeel en die de uitgave rechtvaardigden. Alleen
burgers hadden het recht hun beroep of ambacht uit
te oefenen in Amsterdam, zij waren vrijgesteld van
de betaling der invoerrechten in de provincie Holland. en zoo hun buiten het gewest onrecht werd
aangedaan nam de stadsregeering het voor hen op.
Vondels vader kon geen zaak beginnen en tot bloei
brengen zonder de voordeel en die zijn nieuw burgerschap hem bracht.
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Het hoedemakersambacht vatte hij niet weer op.
Dat bedrijf was niet georganiseerd in een gilde toen
de Vondels zich kwamen vestigen in Amsterdam, en
wegens het gemis van vaste regels en voorschriften
was het een hachelijke onderneming voor een eerlijk
nieuwkomer uit den vreemde een viltwerkerszaak te
openen. De overweging der ordonnantie waarbij in
1621 de hoedemakers tot een gilde werden vereenigd
is toch deze dat .. onder de gemeene vilthoede~
makers binnen deze stad groote disorder en onge~
regeldheid is, zoo wegens kwesties en misverstanden,
tusschen meesters en knechts voorvallende nopens
werk. leertijd enz. als ten aanzien van de vreemde
hoedemakers, die met slechte en ondeugdelijke vilten
de vilt~handeling ganschelijk ten instal brengen en de
reputatie die de stad had wegens 'tmaken van goede
en sterke vilten grootendeels verminderen." Vondel
senior was niet van het slag immigranten datleeft van
bedrog, en hoorende dat de nauwgezette ambachts~
man weinig kans had als viltwerker zijn brood te
verdienen, begon hij een handel in zijden artikelen,
waarmee verwanten van hem, ook uit Antwerpen
gevlucht. reeds vertrouwd waren toen hij zich in hun
buurt kwam neerzetten.
Hij betrok een huis in de Warmoesstraat, de hoofd~
straat van het oudste deel der stad. In de zestiende
eeuw was het de buurt waar de regeerende klasse bij
voorkeur woonde, maar in Vondels tijd was het een
drukke straat van Winkels en koopmanskantoren en
pakhuizen. Amsterdam was in die dagen een stad van
meer dan honderdduizend zielen. Een nieuwe geest
was vaardig geworden over die bedrijvige gemeente.
Van een middeleeuwsch plaatsje met een vrijwelho~
mogene bevolking was Amsterdam, in den loop van
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de tweede helft der zestiende eeuw, gegroeid tot een
moderne stad waar de aanwas van snel verworven
rijkdom scherper scheidslijnen begon te trekken tusschen burgers en burgers dan in het verleden hadden
bestaan, zoodat de kapitalisten een klasse op zich zelf
begonnen te vormen die in haar geld het middel vond
tot verovering van politieke macht. De oude staat
van zaken uit het begin dier eeuw was aan het verdwijnen, en de regeerende families van vroeger dagen
die aan het verleden gehecht bleven zagen zich verdringen door de nieuwe gunstelingen van Fortuin.
De stad had in 1578 "het Roomsch autaer geschopt
uit alle kercken" , zooals Vondel het later in den Gijsbrecbt zou uitdrukken, en velen van hen die de verbannen leer getrouw bleven zagen hun eigen maatschappelijke grootheid vervallen met het verval van
de geliefde Moederkerk. Niet dat het verlies van hun
aanzien de prijs was dien zij betaalden voor hun
vroomheid; dezelfde behoudzucht waarmee zij een
verloren zaak bleven aanhangen vervreemdde hen
van de nieuwopgekomen generatie, waarin het gistte
en woelde om het overgeleverde te herscheppen tot
een nieuwe orde. De Katholiek die, in spijt van zijn
Roomschheid, door den nieuwen geest werd aangegrepen, werd niet uitgesloten van deelneming aan
den nieuwen overzeeschen handel en zijn vruchten.
Hendrick Laurensz. Spieghel, succesvol zakenman en
man van studie, was een moderne in alles behalve
zijn devotie voor de moederkerk. Cornelis Gijsbertsz.
Plemp, de zoon van Katholieke ouders en een getrouw zoon der kerk tot aan zijn dood, had niettemin
een bloeiende praktijk als advocaat en genoot algemeene achting in Amsterdam om zijn studies over de
geschiedenis der stad en om zijn Latijnsche poëzie.
6

Mannen van dat slag waren evenwel uitzondering.
Behoud van het oude geloof en verval van maatschappelijk aanzien waren niet oorzaak en gevolg, maar het
gelijktijdig resultaat van een geestesgesteldheid die
niet kon instemmen met de nieuwe levensmuziek.
De negenjarige immigrant uit Keulen moet van die
muziek den weerklank gehoord hebben in zijn eigen
hart. Voor de ontvankelijke verbeelding van een dichterlijk kind was het Amsterdam van 1600 een tooneel
even vreemd en betooverend als voor Aladdin zijn
onderaardsche schat. Dicht bij zijn vaders huis in de
Warmoesstraat stroomde het water uit den Amstel
door het Damrak in den ruimen boezem van het IJ,
en van de Nieuwe Brug, die het Damrak juist boven
het punt van samenvloeiing kruiste, moet de jongen
vaak zijn oogen hebben vergast aan het schouwspel
dier schepen die de haven binnenliepen met hun
mysterieuze lading uit mysterieuzer overzeesche landen. De Vondels kwamen in Amsterdam in een tijd
toen de koopman daar zijn handelsgebied begon uit
te breiden ver buiten de palen die zijn ondernemingsgeest bereikt had in het verleden. De landen rondom
de Oostzee, de kusten van Frankrijk en Portugal. en
de havens van Engeland en Schotland waren tot ongeveer 1590 het terrein waartoe Hollands scheepvaart
beperkt bleef. Maar in het laatste tiental jaren dier
eeuw vulde een machtige aandrift de zeilen om winst
en avontuur te zoeken in steeds verder gewesten, in
China dwars door het ijs van het hooge Noorden, of
rond de Kaap de Goede Hoop, en in West-Indië, in
het zog van Engelschman, Spanjaard en Portugees.
"Wij hadden een grooten handel in Rusland gedurende zeventig jaren," klaagde Sir Walter Raleigh
omstreeks 1610, "en omtrent veertien jaar geleden
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zonden wij menig mooi schip om handel te drijven
naar die streken, en drie jaar geleden zonden we er
maar vier, en verleden jaar slechts twee of drie; de
Hollanders daarentegen dreven daar twintig jaar geleden negotie met slechts twee schepen, doch nu is
hun aantal gegroeid tot ongeveer dertig of veertig,
en een van hun schepen is evengroot als twee van
ons." De Hollandsche koopman drong in dien tijd
ook door in de Middellandsche Zee en de landen
onder het gezag van de Verheven Porte, en de Hollandsche diplomatie volgde weldra de vlag in de persoon van Cornelis Haga, den eersten vertegenwoordiger, toen Orator genoemd, der jonge republiek in
Constantinopel. De eerste schepen die werden uitgerust door een groep Amsterdamsche kooplui voor
een reis naar Java verlieten Tessel in April 1595, en
Vondel moet het klokgelui hebben gehoord waarmee
de stad een welkom toeriep aan Cornelis de Houtman
en zijn onverschrokken zeevolk bij hun behouden
thuiskomst in Augustus, 1597.
Een paar weken later werd Amsterdam opnieuw
in beroering gebracht door het verhaal van de lotgevallen en den dood van Willem Barents, toen de bemanning zonder den schipper terugkeerde van haar
overwintering op Nova Zembla. "Ge zijt nu verzeild
in het hooge Noorden van Mevrouws achting, waar
ge hangen zult als een ijspegel aan een Hollanders
baard," zegt Fabian tot Sir Andrew in Shakespeare's
Drtekontngenavond. Als de roep van dien Pooltocht
een echo vond op het Londensch tooneel, moet hij
gegalmd hebben door de straten van Amsterdam en
iederen jongen het hart sneller hebben doen kloppen.
Wat kon een kind met een dichterlijke verbeelding
niet leeren van den aanblik alleen dier heldhaftige
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pikbroeken, van een handdruk gewisseld meteen van
hen die Barents hadden zien sterven en zijn lijk hadden neergelaten in het zeediepe graf, van hun verhalen over gevechten met ijsberen en zeemonsters.
Wij weten niet of de jonge Vondel het geluk heeft
gehad op die wijze onderwezen te worden. Een
vreemdeling op dat nieuw en verbijsterend tooneel
miste hij misschien den durf en de vrijmoedigheid
van zijn Amsterdamsche makkers. Maar zijn begeerte
om te weten, die hem heel zijn leven een hartstocht
was, mag hem gebracht hebben bij de boekwinkels
langs den waterkant boven de Nieuwe Brug, waar
een telkens wisselende voorraad lag uitgestald van
wonderbaarlijke voyagien gecompileerduitlogboeken
en journalen. Daar kon hij in 1596 exemplaren vinden
van Jan Huygen van Linschotens Itinerario, het relaas
van zijn reis naar Portugeesch Indië. Daar was, achter
het Uithangbord Het Schrijfboek, de drukkerij en
winkel van Cornelis Claesz, die in 1598 in het licht
gaf de Waerachtigbe Beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt zoo vreemt gehoord, Gerrit de
Veers verhaal van de overwintering op Nova Zembla, en ook de Historie van Indiën door Willem
Lodewycksz., die daarin een getrouw relaas gaf van
De Houtmans reis naar Java, waaraan hij zelf had
deelgenomen op het schip Amsterdam. Zulke boeken
hadden de tweevoudige bekoring van treffende actualiteit en kleurige romantiek. Zij waren de sensatieromans van een tijd die slechts schaars bedeeld was
met literaire fictie, en hun waarheid was vreemder
dan de verdichting waartoe de zwakke scheppingskracht van Holland toen in staat was. Onder Vondels
vroege dichtproeven is een Hymnus ofte Lofgesangb, over de Wijd-beroemde Scheeps-vaert der
2
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Vereenigbde Nederlanden, waarin de dichter den lof
zingt dier moderne Argonauten waarvan de namen
op ieders lippen waren toen hij een jongen was in
Amsterdam. Zeven jaar later bezielt hem hetzelfde
onderwerp tot een nieuw loflied op de zeevaart en de
stad die, dank zij den durf en den ondernemingsgeest
van Janmaat, geworden was "de marckt van Christenrijek" . De rijkdom aan kennis en verbeelding in zijn
dichtwerken opgehoopt was een deel der winst die
door de Amsterdamsche kooplui ter markt werd gebracht. De handelaars in grondstoffen en uitheemsche
producten waren onbewust meer dan louter leveranciers van levensbenoodigdheden. Zij waren tevens de
importeurs van nieuwe ideeën en emoties, de grondstoffen, ontastbaar schoon niet min wezenlijk, voor de
voortbrengselen van wetenschap, letteren en kunst.
Maar het was niet alleen om het tafreel van exotische landen weerkaatst voor den verbeeldingsvollen
blik in den spiegel van het scheeprijk IJ, het was
ook om het schouwspel door de stad zelve geboden
dat Amsterdam een wondere bekoring had voor
den dichterlijken jongen. De stad was toen even
oud als New-York nu is, en de noodzaak, ja de
hartstocht voor vernieuwing, die altijd sterk is in
een bloeiende en koortsachtig bedrijvige gemeente,
had meer gespaard van haar zichtbaar verleden dan
het moderne handelsverkeer in de twintigste eeuw
heeft laten staan van het oude Nieuw-Amsterdam.
Een vrome eerbied voor de erfenis hunner voorvaders was waarschijnlijk evenmin een zwak van
haar Calvinistische regenten als van den doorsnee
zakenman op het eiland Manhattan. Het verleden
was Roomsch-Katholiek, en wat er van over was in
de bouwwerken der stad herinnerde hen aan niets
10

dat hun lief was. Die oude gebouwen werden gespaard omdat zij ,zonder veel moeite enkosten, dienstbaar gemaakt konden worden aan de eischen van den
nieuwen tijd. De kerken van St. Nicolaas en St. Katrijn
waren ontdaan van al wat herinnerde aan de vereering der heiligen en geschonken aan de Nederduitsch Hervormde Gemeente. Het klooster van St.
Cecilia was het hoofdkwartier der Admiraliteit van
Amsterdam en diende tevens als logement voor de
huisvesting van vorstelijke gasten der stad. De kerk
van het St. Agnietenklooster was ingericht tot arsenaal der Admiraliteit, en het klooster van St. Ursula
deed dienst als een verbeterhuis voor bandelooze
vrouwen en meisjes die daar leerden luiheid, bedelarij, en landlooperij te schuwen. Met de nonnen van
Mariënkamp en de Franciscaner zusters van Ter Lelien
had de regeering van Amsterdam een accoord getroffen waarbij zij aan de stad al haar onroerend bezit
afstonden voor een stedelijk gasthuis, in ruil voor
levenslang onderhoud van de nonnetjes op kosten
der gemeente. Zoo was een groot deel der middeleeuwsche veste nog in wezen op het einde der zestiende eeuw, en toen Vondel, op rijper leeftijd, zich
tot de Moederkerk getrokken voelde, riep hij zich
gaarne de herinneringen uit zijn jongenstijd voor
oogen om, met haar hulp, zich een beeld te vormen
van het Amsterdam uit de dagen voor de Hervorming.
Zijn ouders woonden in het hartje van de Middeleeuwsche veste, die lag beoosten het Damrak rond
de kerk van St. Nicolaas, den schutspatroon van
Amsterdam. De Oude Zijde werd dat stadsdeel genoemd. De Warmoesstraat was de voornaamste verkeersweg van dat kwartier, een verkeersweg die zijn
gelijke niet had in eenige andere stad van Holland.
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Daar stalden de drapeniers hun waren uit. kostbare
zijden stoffen uit Frankrijk en de Levant. de dure
lakens van Hollandsch maaksel. en het grover baai
uit Friesland voor een meer bescheiden beurs. Daar
waren ook de winkels van juweliers en goudsmeden.
van hoedenmakers en pelswerkers. kortom van alle
handelaars die aan de weelde en pronkzucht van een
koopkrachtige gemeente moesten voldoen. Elk huis
had zijn bijzonderen gevel en de eigenaar bracht dat
bijzondere nog opvallender uit door zijn devies te
laten schilderen op het zwaaiende uithangbord of te
laten beitelen in den steen. De twee ineengeslagen
handen boven de deur van vader Vondels winkel
waren een embleem van de Trouw. en te oordeelen
naar den snellen groei van zijn zaak zagen de klanten
geen zotte aanmatiging in de keuze van dat zinnebeeld. Aan het zuidereihde van de Warmoesstraat
was het marktkwartier van Amsterdam. een rumoerig
stadsdeel waar de vischwijven heur waar gillend
aanprezen. beschroomde klanten lokten met rauwe
scherts. en de krenten tellers bestookten met haar
scheldtaal en haar spot. Temidden van dit onstichtelijk tooneel leek de stadsooievaar. die dienst deed
als marktveger. het eenige ingetogen schepsel. als hij
met langzame statige passen zijn ronde deed tusschen
de vischstallen. den slibberigen afval oppikkend onder het gaan. De zeevischmarkt besloeg de hooggeboogde brug over het Damrak. die de Oude Zijde
verbond met den Dam. waar het stadhuis stond en
de waag. Het gemeentebestuur was de onzijdige
derde partij die het gewicht van alle koopwaar vaststelde om geschillen tusschen kooper en verkooper
te voorkomen. De goederen werden op kleine. met
een paard bespannen. sleedjes naar de waag ge-
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bracht, en het geklikklak der hoeven op de keien, de
kreten der voerlui, het klappen der zweepen, de eentonige deun waarmee de waagknechten het tillen der
balen en vaten en kisten begeleidden, maakten van
den Dam het bedrijvigste punt der gansche stad. Hier
kwam, bovendien, de grootste toeloop van volk tezamen, want op den Dam liepen de hoofdwegen der
stad ineen. En toen de gestadig groeiende bevolking
meer dan eens in Vondels tijd uitbreiding noodig
maakte, was het aan de Nieuwe Zijde, bewesten den
Dam, dat nieuwe kanalen werden gegraven om het
water te loozen van de drassige weiden en ze geschikt
te maken voor den bouw van een nieuw stadsdeel.
Zoo werd een viervoudige halve maan van grachten
aangelegd, geboord met rijen mooie woningen van
rijke en welgestelde burgers, een stadskwartier zoo
schoon dat het Amsterdam tot een der meest bewonderde steden van Europa maakte.
Het was niet die schoonheid, evenwel. die vreemdelingen aantrok in het begin der zeventiende eeuw.
De éCsthetische toerist is een voortbrengsel der Romantische periode, dat sedert is aangekweekt door
het negentiende-eeuwsche onderwijs. De reiziger
van vroeger dagen werd gedreven door weetgierigheid, door de zucht zijn voorraad kennis te verrijken,
en tegelijkertijd zijn manieren te beschaven. Niet
landschap en architectuur, maar de menschen en hun
levenswijzen, wetten en instellingen, waren het voorwerp van zijn belangstelling. Amsterdam was een
wonder voor den vreemdeling om zijn buitensporig
snellen groei van een klein stadje tot een Europeesche
metropolis. "Ik ben onlangs in goede gezondheid in
Holland aangekomen", schreef James Howell aan
:zijn vader op 1 Mei 1619, "en vertoef nog hier in
13

Amsterdam. een stad die in weinig steden haar weerga
heeft. daar zij in een kort tijdsverloop. dank zij een
geweldigen aanwas van handel en scheepvaart. uit
een onaanzienlijk visschersdorp geworden is tot een
der grootste stapelplaatsen van Europa". Volharden~
de ijver. nauwgezette toewijding aan hun werk. moed
door den oorlog met Spanje gestaald. zelfvertrouwen
door de zege over den vijand gewonnen. waren de
eigenschappen die het volk van Amsterdam tot het
ongeloofelijke hadden in staat gesteld. Maar die al~
leen konden een zoo schitterend succes niet verklaren.
De Hollanders van Vondels tijd vermaten zich niet
alle eer zich zelven toe te kennen. Zij waren zelf ver~
baasd over hun goed geluk en konden het alleen ver~
klaren als het werk der goddelijke voorzienigheid.
"Helpt nu u self. so helpt u God". begon een dier
opstandige geuzeliederen die den rebellen tegen
Spanje als bazuingeschal hadden geklonken. Hun vast
geloof dat wie onverschrokken zichzelven helpt zijn
belooning vindt in de hulp van God behoedde hen
voor wanhoop in hun beproevingen en voor hoog~
moed in hun geluk. Ook vergaten zij niet dat de vrij~
heid en voorspoed die ze door .s hemels hulp ver~
worven hadden. hun niet gegeven waren om ze zelf~
zuchtig voor zich alleen te behouden. zooals een vrek
afgunstig waakt over zijn schat. Zij verwelkoomden
gaarne de vervolgden uit andere landen, de slacht~
offers van tyrannie en onverdraagzaamheid. de Joden
die uit Spanje waren verdreven. de Bruinisten uit
Engeland, de uitgewekenen van de ZUidelijke N eder~
landen. Amsterdam werd in het begin der zeventien~
de eeuw bewoond door een even cosmopolitische
bevolking als die van hedendaagsch New~York. Een
wijze politiek die gericht was op het economisch wel~
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zijn der stad was de grondslag dier tolerantie. Het
intellect. de ondernemingsgeest. de werkkrachten die
andere landen roekeloos uitstieten. verrijkten de stad
in ruil voor haar gastvrijheid. Waardeloos wrakhout
werd weliswaar mee aangespoeld op dien stroom van
immigranten. Van de zestienhonderd noodlijdende
huisgezinnen woonachtig aan de Oude Zijde in de
eerste jaren der zeventiende eeuw waren zeven achtste
van vreemde herkomst. getuigt de geschiedschrijver
Pontanus. "En toch". zegt James Howell. "gebeurt
het maar zelden dat je een bedelaar tegenkomt. even
zelden als men een paard ziet. naar men zegt. in de
straten van Venetië; en dit rekent men voor een van
de kranigste prestaties van hun bestuur.Want behalve
strenge wetten tegen bedelarij. hebben zij gasthuizen
van allerlei aard voor jongen en ouden. waar de ouden
verpleegd en de jongen aan het werk gezet worden" .
In hun zorg voor het verwaarloosde kind en den misdadiger in den dop waren de Amsterdamsche regenten baanbrekers. zooals zij het waren in godsdienstige
verdraagzaamheid. Boven de poort van het Spinhuis.
gevestigd in het oude klooster van St. Ursula. gaf een
opschrift. gedicht door Pieter Cornelisz. Hooft. kernachtig het liefdadig doel dier gevangenis te kennen:
Schriek niet: ick wreeck geen quaedt ; maar dwing tot goedt:
Straf is mijn handt; maer IieHijck mijn gemoedt.

Er was een dergelijke inrichting voor deugnieten
der andere sexe. die er onderwezen werden in allerlei
ambacht en handwerk. dat ze gered mochten worden
voor het gemeenebest.
Zoo werd gestreng. maar met liefde. de orde gehandhaafd in een gemeente wier uit den vreemde
gekomen elementen nog niet waren opgegaan in de
15

inheemsche bevolking. De eerste immigranten woonden in afgescheiden groepen rondom hun godshuizen,
maar het tweede geslacht, dat zich het oord van zijn
herkomst niet meer herinnerde, dreef licht weg van
die ankerplaats naar het ruimer leven der Amsterdamsche burgerij, en vond daar een even veilige haven
als hun ouders hadden gevonden binnen enger bestek. Howells eerste brief aan zijn vader, geschreven
in 1619, is teekenend voor de vermenging die bezig
was van Franschman, Brit en Portugeeschen Jood
Hollandsche burgers te maken. "Ik ben gelogeerd",
schreef hij, "in het huis van een Franschman die een
van de diakens is van onze Engelsche Bruinistenkerk;
het is niet ver van de synagoge der Joden, die hier
hun godsdienst vrij en open mogen belijden." Het
was evenmin ver van de Warmoesstraat waar Vondel
woonde temidden van geboren Amsterdammers en
andere uitgewekenen uit Braband. "Liepen wij niet
gevaar onze taal, ja den naam van Engelschen te verliezen 7" schreef Winslow, de redenen opsommend
die de Pilgrim Fatbers bewogen hadden het gastvrij
Holland vaarwel te zeggen. Maar Vondel, voor wien
de taal van Holland niet klonk als een vreemde spraak,
en die van Nederduitschen bloede was zoo goed als
de burgers van Amsterdam, had niets kostbaars te
bewaren dat hij daar gevaar liep te verliezen. De schat
dien hij had meegebracht, de gave der poëzie, was hem
geschonken om van uit te deelen, en in zijn aangenomen vaderstad vond hij een volk waaraan zijn kwistigheid besteed was. Want nergens, binnen de palen
waar Nederlandsch gesproken werd, kon hij zijn hart
zoo machtig voelen aangeblazen door den ademtocht
van het leven die de goddelijke vonk moet doen ontvlammen.
16
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11. ONDER BRABANDERS

E oordeelen naar het weinige dat wij weten over
Vondel in zijn eerste dertig levensjaren bleef hij
zich langen tijd een Brabander voelen temidden
van zijn Amsterdamsche medeburgers. Zijn vrienden
en kennissen vond hij blijkbaar uitsluitend in den kring
van uitgewekenen uit Antwerpen en andere plaatsen
in het zuiden. De Brabanders. toen de gebruikelijke
naam voor al wat Zuid~Nederlander was. waren niet
populair in Amsterdam. Schoon noord en zuid één
taal spraken. schoon gedeeld leed onder het Spaansche
schrikbewind het besef dier saamhoorigheid versterkt
had die hun spraak hoorbaar maakte voor het oor
van den vreemdeling. hield een diepgaand verschil
van temperament hen gescheiden. De Brabander en
de Vlaam zijn uitbundig van aard. de Hollander is stil
en in zich zelf gekeerd. Het verzet tegen Spanje was
opgevlamd in het Zuiden. maar het vuur van den opstand was spoedig uitgebrand en had niets achtergelaten dan doode asch. Het had langer geduurd eer
het noorden vonk vatte. maar eenmaal opgelaaid
brandde de vlam met een felIen. stagen gloed.waarvoor
de macht van Spanje wegsmolt. De verschillende uitslag van den oorlog in noord en zuid had het contrast
verscherpt dat van dien afloop mede oorzaak was.
De Amsterdammer besefte dat de Brabander zijn
meerdere was in de beheersching hunner taal, in beschaafde manieren. in gang en houding. in smaak voor
kleeding en opschik. De Hollander was van nature
verlegen en linksch en miste het savoir~vivre van den
Zuid~Nederlander. In een Antwerpsch zinnespel van
1561 oefent zich Vrouw Ledicheit in een statigen
gang. "Doe ik het zoo goed 7" vraagt zij aan Eigen
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Zinnelijkheid. en die antwoordt met een grijns: "Ja.
maar gij loopt alsof gij een Hollandsche meid waart."
Doch de toestanden hadden zich sedert gewijzigd. en
de parmantige. drukdoende Brabander woonde nu.
als een behoeftig vluchteling. onder de rijke pummels
van Holland waarop hij placht neer te kijken. De Amsterdammers hadden zelfvertrouwen gekregen met
hun geld en nieuwgewonnen vrijheid. en voelden instinctief dat in de andere manieren en gewoonten van
hun gasten een kritiek op hun eigene lag opgesloten.
In zelfverdediging of zelfrechtvaardiging betaalden
zij den traditioneelen spot van vroeger dagen met gelijke munt. De Antwerpsche tongval. met zijn breede
oa-klank voor de a van den Hollander. met zijn ai voor
de ei van Amsterdam. met zijn ballast van Fransche
bastaardwoorden. en zijn potsierlijke herhaling van
het voornaamwoord der eerste persoon. ekik in stee
van ik, als het gekwaak van een kikker. werd een doelwit van den volksspot. In Bredero' s Klucht van de Koe
(1612) pocht de dronken boer dat hij niet vergeefs
een retrosijn bij de Vlamen geweest is, en om zijn
knapheid in de kunst te toonen draagt hij een ouderwetsch rondeel vol Fransche bastaard termen voor
dat onder het Amsterdamsch publiek heel wat vroolijkheid moet hebben gewekt. Des Brabanders pronkzucht. zijn zwierige manieren. zijn van den Spanjaard
afgekeken deftigdoenerij. werden door denzelfden
dichter op het tooneel geparodiëerd in de figuur van
den berooiden Jerolimo. Het getuigde van een tekort
aan goeden smaak in den gastheer aldus den draak
te steken met hen aan wie hij toevlucht had geboden.
Maar er was geen zweem van haat in zijn grijns. De
twee waren als broeders in hetzelfde gezin die kibbelen omdat zij niet weten te geven en te nemen. Wij
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ergeren ons aan de eigenaardigheden van wie ons
het liefst en het naast zijn die wij in vreemden door
de vingers zien.
De Vondels behoorden tot een stemmig en ingetogen slag van Brabanders waarin de hebbelijkheden
die de Hollanders slecht konden zetten niet hinderlijk opvielen. Maar Brabanders waren zij, dat getuigde
hun tongval. En zoolang dit gewestelijk antagonisme
duurde vond het gezin van de Vondels waarschijnlijk
luttel vriendschap buiten den engen kring hunner
Brabantsche kennissen. Onder de notariëele bescheiden die op dien kring betrekking hebben is een contract tusschen de grootmoeder, bijgestaan door' s dichters vader als getuige, en de voogden van een paar
minderjarige kinderen, waarbij de twee partijen overeenkomen het eigendom dier kinderen te deponeeren
bij personen die voor vertrouwenswaardig worden
gehouden door al de onderteekenaars, ieder van wie
tegenover de anderen borg staat voor de veiligheid
van het kapitaal. Zij wilden blijkbaar voor de overheid geheim houden waar het geld bewaard werd,
liever rekenend op elkanders goede trouw dan het
beheer over het vermogen uit handen te geven aan
de stedelijke weeskamer. Zij hadden hun burgerschap
gekocht, maar voelden nog niet dat zij het bezaten.
Geld kon hun den titel verschaffen, maar de trotsche
voldoening met dat bezit, waaruit gemeenschapszin
en vertrouwen in het gemeenebest hun oorsprong
nemen, was een plant die langzaam opwies. Zij waren
nog een clan welke liever de enge saamhoorigheid
bewaarde die zij geërfd hadden dan het volle genot
voor zich op te eischen van het burgerschap dat zij
hadden gekocht.
Vondels vroegste verzen toonen hem uitsluitend

19

als lid van de clan. Zijn eerstbekende gedicht, stumperig maakwerk in de manier der Brabantsche rederijkers, geldt de bruiloft van een kennis die, evenals
Vondel, in Keulen geboren was en tot de Doopsgezinden behoorde. Zijn eerste dramatische proeve,
Het Pascba ofte de Verlosstngbe der Kind'ren Israels
uit Egypten, verscheen in druk in 1612, met een opdracht in Fransche verzen aan "Mon-Seigneur Jean
Michiels van Vaerlaer, mon singulier amy", een ander
immigrant van Antwerpsche afkomst wiens wieg in
Keulen had gestaan. En het was in de Brabantsche
kamer dat dit stuk, vóór zijn verschijning in druk, met
succes ten tooneele werd gevoerd.
Vondels tijdgenooten hadden het besef verloren
dat die rederijkerskamers haar oorsprong hadden in
kerkelijke organisaties. Voor hen waren zij vereenigingen van dichters, rijmers, en letterlievenden, die
in hun bijeenkomsten de vereering van Bacchus met
den dienst van Apollo verbonden. De vereerders hadden, blijkbaar, de overhand over de dienaars, want
een gangbaar volksrijmpje maakte van de rederijkers
kannekijkers. In een memoriael van de Doopsgezinde
Kerk waartoe Vondel behoorde staat op het jaar 1614
geboekt dat twee van de diakenen gezonden werden
naar een zekeren Cornelis Jansen "om hem aan te
spreecken van dat men seyt dat hij bij de Rederyckers
op de Camer veel verkeert, iae een Prins bij haer
soude syn". De man ontkende niet de gegrondheid
der klacht, betuigde zijn spijt dat hij aanstoot had gegeven door zijn lidmaatschap van de Kamer en beloofde zijn ontslag te nemen bij de volgende bestuursverkiezing.
De Calvinisten hadden weinig hooger dunk van
de rederijkers. Het was niet alleen hun kannekijkerij
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waaraan de predikanten zich ergerden, ook de kunst
diE: het doel of het voorwendsel was van hun verga~
deringen was hun een steen des aanstoots. Een over~
blijfsel van het voormalig verband van de Kamers met
de Kerk was haar toewijding aan het drama, dat in
de Nederlanden, zoo goed als overal elders, zijnoor~
sprong had in het ritueel van den Roomschen eere~
dienst. Ofschoon het drama, door zich los te maken
van de Kerk, denzelfden weg was gegaan als de Cal~
vinisten, waren dezen toch niet bereid het te aan~
vaarden in zijn hervormden staat als een bondgenoot
of een geestverwant. Zij waren het vijandiger gezind
dan de Katholieke Kerk, na den afval van het drama,
zich ooit jegens de ontrouwe had betoond. De con~
sistories veroordeelden het tooneel als een zondig
vermaak, en sinds de Rederijkers in het begin der
zeventiende eeuw de eenigen waren die voor drama~
tische ontspanning zorgden, stonden de Kerkeraden
met de Kamers op gespannen voet.
Vondel, schoon als stichtelijk poëet zoo gezien
onder de Doopsgezinde gemeente dat zij hem in 1616
tot een van haar diakenen koos, was evenwel niet
bereid mee in te stemmen met de algemeene veroor~
deeling van het tooneeI. Wij weten uit de voorrede
tot Het Pascba dat het stuk gespeeld is voor het in
druk verscheen, en blijkens de slotwoorden, die een
toespeling bevatten op de Brabantsche Kamer, had~
den de leden van de clan er de première van. Vondel
had zich waarschijnlijk bij dat dichters gild aangeslo~
ten, niet weinig trotsch een bentgenoot te zijn van
beroemdheden wier sterrekens weldra hun licht zou~
den inschieten in de schittering van zijn opgaande
zon. In 1606 werden de Brabantsche Kameristen door
de Haarlemsche overheid uitgenoodigd tot deelne~
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ming aan een groot landjuweel, en Vondel, te oordeel en naar een herinnering aan dat feest van een
halve eeuw later, in het :Berecht tot zijn drama Salmoneus (1657), vergezelde zijn landslui naar Haarlem,
als een lid, ongetwijfeld, van de Witte Lavendel, zooals de Kamer naar haar blazoen werd genoemd.
Twaalf mededingers hadden de uitnoodiging tot den
wedstrijd aangenomen, en in den morgen van 22
October kwamen zij de stad in kleurige processie
binnen, iedere Kamer achter haar banier, waarop zij
haar blazoen en devies den volke kond deed, en de
leden als zinnekens uitgedost. De vertoonde spelen
zijn naderhand in een mooi en kwartijn in druk gegeven door Zacharias Heyn&, een lid van de Witte
Lavendel, die vóór ieder drama een gravure plaatste
waarin de joyeuse entree der Kamer binnen Haarlem
kunstig in beeld was gebracht. Kalff meent in de trekken van den jongen man die de banier der Brabantsche
Kamer torst gelijkenis te erkennen met de portretten die ons gemeenzaam zijn uit Vondels later leven,
en zeker was niemand onder de jonge rederijkers
waardiger den standaard van hun Kamer te dragen
dan hij die bestemd was de vaandrig te worden van
Hollands poëzie.
Zacharias Heyns was in 1607, het jaar waarin zijn
boek het licht zag, drukker en boekverkooper in
Zwolle. Maar voor hij zich daar kwam vestigen had
hij een zaak gehad in Amsterdam en daar ongetwijfeld
de Vondels gekend. Aan Heyns dankt Vondel waarschijnlijk de kennismaking met Du Bartas' La Sepmaine, zoo zeer door beiden bewonderd dat elk van
hen zijn vaardigheid beproefde met de verzen van
den Franschman te verduitschen. Een ander dichter
uit den Brabantschen kring was Carel van Mander,
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die in Amsterdam woonde van 1604 tot aan zijn dood
twee jaar later. Hij was de meest begaafde en veelzijdigste onder de Brabantsche uitgewekenen, een
schilder van historische en mythologische doeken in
den trant der Italianen, een ontwerper van motieven
voor damasten tapijtwerk, een schrijver van bijbelsche
drarnas die Vondel als model zullen hebben gediend
voor Het Pascha, een vertaler, naar het Latijn, van de
Ilias en van Virgilius' Bucolica en Georgica, een verkondiger, in vers, van een theorie der schilderkunst
en - zijn grootste verdienste in de oogen van het nageslacht - de auteur van Het Leven der Doorluchtig he
Nederlandtsche en Hoogh-duytsche Schilders. De achting die men hem toedroeg gedurende zijn leven valt
af te meten aan de wijze waarop hij er werd uitgedragen. Hij werd neergelegd in de kist met een krans
om het hoofd, en op de schouders van acht vrienden
gevoerd naar zijn graf in de Oude Kerk, met groote
plechtigheid en een sleep van meer dan driehonderd
klagers. Vondel moet een dier driehonderd geweest
zijn. Want Van Mander was niet alleen een landgenoot maar ook van de Doopsgezinde gemeente, en
de jonge dichter was een bewonderaar van zijn stichtelijke poëzie, die hij navolgde in zijn vroegste rijmen.
Een halve eeuw later, toen Vondel, bij een bezoek
aan Denemarken, in Kopenhagen Van Manders kleinzoon en naamgenoot ontmoette, die daar hofschilder
was van Koning Frederik 111, nam de herinnering aan
den grooten man, dus verlevendigd, blijvenden vorm
aan in een kort gedicht, dat Vondel schreef onder een
gegraveerd portret van den schilder in het bezit van
den kleinzoon. Vondels aard hechtte zich met eerbiedige liefde aan het verleden. Wat hij in zijn jeugd
vereerd had bleef hem lief in later leven, zoo niet om
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eenige duurzame bezieling, dan toch om de herinne~
ring aan wat het voor hem geweest was in de dagen
van zijn ontluikend dichterschap.
Een ander bezieler van zijn vroegste verzen was
Willem Bartjens, schoolmeester in Amsterdam, en
schrijver van het cijferboek dat zijn naam onsterfelijk
heeft gemaakt. Generatie na generatie heeft de mys~
teriën der rekenkunde geleerd uit Bartjens' herhaal~
delijk Vernieuwde Cijfferinge, en het nageslacht heeft
voor zijn onderwijs, aldus voortgezet van de overzijde
van het graf, den braven man beloond door gang~
baarheid te geven aan de zegswijs "hij kan cijferen
als Bartjens", de hoogste lof voor iemands knapheid
in die kunst. De vader van den schoolmeester wordt
in 1592 vermeld als afkomstig van Xanten, en be~
hoorde waarschijnlijk tot de duizenden Brabanders
die een tijdelijke toevlucht vonden aan den Rijn voor~
dat zij voorgoed zich vestigden in Holland. De zoon
vond zijn vrienden onder de vrienden der Vondels.
Hij schreef een sonnet tot lof van Vondels Pascba,
Van Mander schilderde voor hem een landschap" vol
welghestelde Boomen met Boere huysen I de Beel~
dekens zijn Christus met zijne Apostelen reynighende
de neg hen melaetsche", en Vondel vierde hem in een
lied als de toovenaar aan wiens kunst de handel van
Amsterdam zijn leven en voorspoed dankte. Bartjens
kreeg in 1591 vergunning een school te openen in de
Pijlsteeg bij de Warmoesstraat, waar Joost van den
Vondel misschien een van zijn leerlingen is geweest.
Deze meester in de rekenkunde was ook een meester
in de beeldspraak. Hij noemde den jongen dichter
van Het Pascba, in zijn sonnet op dat drama, "een goet
Helicons klerck", en de klerk beantwoordde het com~
pliment in zijn lied op den meester met hem te eeren
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als een" HemelschLicht" • en de trots van Amstel en IJ.
Van Mander schreef een ode voor de eerste editie.
in 1604 gedrukt. van Bartjens' Cijfferingbe en Vondels
lied was blijkbaar geschreven om in een latere uitgave
dienst te doen. daar beide gedichten overeenstemmen
in hun beschrijving van een allegorische prent die het
titelblad der vroegste edities moet hebben versierd.
Vondels hulp werd in dezen tijd vaak ingeroepen
om met zijn dicht de waar van den drukker te adver~
teeren. Abraham de Koning. een ander Brabander.
en een invloedrijk lid van de Witte Lavendel, maakte
Vondels talent schatplichtig aan zijn zaak. Want de
Koning was .. Konstvercooper bij de Beurs in den
Koningshoet" • en een drukker van gravures zoo over~
laden met allegorische details en mythologisch bij~
werk dat zij een poëtisch commentaar behoefden om
volkomen te worden begrepen. Vondels Hymnus ofte
Lof~gesangb. over de wijd~beroemde scbeeps~vaertwerd
geschreven op bestelling. als bijschrift bij een uit~
voerige prent van Amsterdam. waarop de stad in haar
volle uitgestrektheid was afgebeeld. met al haar torens
en spitsen en groote gebouwen. en met het IJ op den
voorgrond. waar zeven schepen. de Vereenigde Ne~
derlanden voorstellend. voor anker rijden. Een jonge
vrouw. 's Lands Welvaren geheeten. zit ten troon op
de wolken in het midden van dit stadstooneel. Zij
houdt een fregat op haar schoot. geloof en vroomheid
zitten links en rechts van haar. het wapenschild van
Amsterdam ligt aan haar voeten. tusschen de portret~
ten van Willem Barents en Jacob van Heemskerk.
Engelen zweven aan beide zijden van dit Zinnebeeldig
middenstuk. en houden voor de beschouwers tafree~
len op van vier belangrijke zeesteden der Republiek.
Zoo werkten teekenaar. graveur. en drukker tezamen
3
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in dienst van den Amsterdamschen burgertrots. en
de hulp van den dichter werd ingeroepen om aan hun
stomme prent een stem te leenen. Een andere gravure
door De Koning uitgegeven gaf den Christelijken
Ridder te zien die de wereld en Satan bevecht. Zij
was in plaat gebracht door Peter Serwouters naar een
teekening van David Vinckboons. beiden Brabanders
van geboorte die in Amsterdam een wijkplaats hadden gevonden. Vondels Hymnus of Lofzangh van de
Christelycke Ridder was ongetwijfeld het poëtisch bijvoegsel dier prent. Serwouters graveerde ook het
titelblad voor Den Gulden Winckel der Konstlievende
Nederlanders, een ander werk uit Vondels eersten tijd.
en Vinckboons ontwierp het vignet voor De Amsterdamsche Hecuba, een drama van 1626. Al de banden
in die vroege jaren aangeknoopt toonen ons Vondel
afhankelijk van de hulp en de vriendschap van Brabantsche vluchtgenooten. Zij waren. als Van Mander
en Bartjens. de modellen die hij bewonderde en navolgde. of. als Vinckboons en Serwouters. zijn medewerkers in de kunst. of. als VanVaerlaer enDe Koning.
zijn begunstigers en werkgevers.
Zich dus te laten gebruiken voor leverancier van
verzen was in zijn oogen geen prostitutie van zijn
muze. De schilder die een portret op bestelling leverde verloor zijn zelfachting niet. Waarom zou hij ze
verliezen 7 Zijn talent was hem geschonken om het
te besteden in den dienst van zijnmedemenschen.
en betaling aan te nemen voor dien dienst was even
weinig beneden zijn waardigheid als de ontvangst
van een royalty den fijngevoeligen trots van een modernen dichter kwetst. Het was zoo goed als het
eenige inkomen dat zijn kunst hem bracht. De opbrengst uit den verkoop van zijn boeken verdween in
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de zakken van den uitgever of, zooals Jeremias de
Decker het uitdrukte: "De dichter zaait en plant, de
drukker maait en plukt". Cas par Barlaeus, de historieschrijver en Latinist, een veel voornamer personage
dan de Zijde-handelaar Vondel, zag er geen been inde
waardigheid van zijn Latijnsche muze bloot te stellen
aan de blaam geld voor haar dicht te hebben aanvaard. Hij verontschuldigde zichzelf en haar met de
redeneering dat het een deugdzaam man niet past
een eervolle belooning te versmaden, en dat een wijs
man niet afkeerig hoeft te zijn van de roemrijke gaven
der goden. De goden van zijn Latijnschen bombast
waren de rijke maecenaten onder Hollands burgeradel, wier vraag naar dichterlof beperkt was tot gelegenheden van huiselijk belang zooals verjaardagen,
bruiloften en sterfgevallen. Een eigenaardig contract
van 1622 is bewaard gebleven dat door Jan Janssen
Starter, een geboren Londenaar die een Hollandsch
dichter werd van ongemeen talent, gesloten is met
twintig "lyeffhebbers van de Nederduytsche Poezy",
die daarbij beloven aan Starter een weekgeld van
twaalf carolus guldens te betalen op voorwaarde dat
hij in de stad zal blijven wonen en hun "volcomen
acces geven tot alles wat hij maakt of gemaakt heeft
en gedichten voor hen schrijven tegen drie stuivers
de bladzijde".Vondel heeft zich nimmer zoo aan handen en voeten laten binden, maar ongetwijfeld nam
ook hij betaling aan voor de vele bruiloftsliederen,
verjaardagsdichten, en treurzangen die onder zijn
werken gedrukt staan. Hij schreef tusschen 1655 en
1662, op het hoogtepunt van zijn dichterloopbaan,
vijf bruiloftszangen elk van juist honderd verzen. Als
de erkende prins der dichters kon hij blijkbaar zich
de weelde veroorloven den prijs van zijn gedichten
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per regel te berekenen, maar niet het loon te versma~
den als beneden zijn prinselijke waardigheid. Veel
min dan kon de nieuweling, wiens roem nog binnen
den Brabantschen kring beperkt bleef, hooghartig de
bestellingen verwerpen die de drukkers hem gaven.
Den Gulden Winckel der Konstlievende Nederlanders
was een van die vroege gedichten die hun ontstaan
dankten aan geen dichterlijke aandrift maar aan het
initiatief van een uitgever. Dirck Pietersen Pers, dich~
ter, drukker en uitgever, wilde een nieuwe editie aan
de markt brengen van een boek met emblemata waar~
van hij de oorspronkelijke platen gekocht had. Maar
de gedichten van Jan Moerman die bij de prenten
hoorden in de uitgave van 1584 waren te stumperig
en ouderwetsch om in den smaak te kunnen vallen
bij zijn Amsterdamsche klanten, en hij liet ze daarom
herzien door Vondel, dien hij waarschijnlijk door
Zacharias Heyns had leeren kennen. De drukker was
blijkbaar voldaan over zijn werk, want vier jaar later
riep hij opnieuw Vondels hulp in om met zijn dicht
een toelichting te geven bij een serie koperplaten die
een Vlaamsch schilder, Marcus Geraerts, ontworpen
had voor een fabelboek, te Brugge in 1567 versche~
nen. Pers, die de platen gekocht had, liet Vondel de
poëzie er bij leveren. Maar zijn fabelen zijn nog niet
het werk van een gerijpt talent. De prenten van Ge~
raerts behouden nog altijd hun bekoring, maar wie
ze bekijkt laat de bijschriften ongelezen.
Vondels genie ontwikkelde zich langzaam. Indien
hij op dien leeftijd gestorven was, zou zijn naam be~
kend zijn als die van een vrij talentvolloondichter,
die echter niet in de schaduw kon staan van Pieter
Cornelisz. Hooft en Gerbrand Adriaenszen Bredero,
de groote dichters van de Amsterdamsche Kamer,
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gewoonlijk de Oude Kamer genoemd ter onderscheiding van de nieuwe die de Brabanders gesticht hadden. Haar blazoen was een egelantier waarvan de stam
en de uitgespreide takken een crucifix vormden. en
In Liefde Bloeiende was haar devies. De adem van het
nieuwe leven die blies door heel het stadsbestaari
wekte de Witte Lavendel niet tot nieuwen bloei. Zij
bleef een ziekelijke plant. want zij was geworteld in
de poëtische traditie van het Zuiden. een grond die
afgewerkt en uitgeput was door de retrosijnen der
zestiende eeuw. Maar de Amsterdamsche dichters.
min gebonden door locale tradities. openden de vensters van hun Kamer en hun eigen jonge harten voor
de levenbrengende bries van een nieuwe lente. Die
blies de tonen van een nieuwe muziek van verre stranden tot hen over. Hooft. een burgemeesterszoon en
een bereisd man vóór zijn twintigsten verjaardag. was
de eerste in Amsterdam die sonnetten schreef in den
trant van Petrarca. Er waren vóór zijn tijd sonnetten
gedicht in het Zuiden. maar geen van zijn voorgangers. Lucas de Heere niet. noch Jonker Jan van der
Noot. had ooit de zuivere schoonheid getroffen van
Hoofts melodieuze verzen. Hij dreef de banaal geworden zinnekens der retrosijnen van het tooneel Vrouw Obedientie. Bejaarde Vrekheid. Hoovaardij.
Onschuld. een bonte schaar van ziellooze poppen en gaf het over aan de vrijages en de reien van herders en nymphen uit het zonnig Arcadië. of aan de
helden uit het nationaal verleden; en met zijn kunstbroeder Bredero leerde hij de Grieken van Plautus'
en Terentius' comedies hun Latijn te verwisselen voor
de taal van Amsterdam en hun rollen te spelen als
burgers van die stad. Hoofts superioriteit werd grif
erkend door zijn mededingers in de Brabantsche
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Kamer. Abraham de Koning zei van hem in 1615 dat
de Muzen hem "Hoofd der Poëten" verklaard hadden, en de Muzen moeten de woordspeling hebben
aangedurfd omdat zij inderdaad met de waarheid
overeenkwam.
Er was een lid in de Oude Kamer, de tooneelschrijver Theodoor Rodenburgh, die min bereid was
dan De Koning om de woordspeling der Muzen te
herhalen, niet omdat hij vreesde dat ze haar reputatie
schaden zou, maar wijl hij vast geloofde in zijn eigen
superioriteit. Ofschoon de Kamer in haar devies er
zich op beroemde te bloeien in liefde, was er weinig
harmonie onder de leden. Hooft, Bredero en Samuel
Coster, een geneesheer die ook een talentvol dramaticus was, kwamen in verzettegenhetmiddeleeuwsche
dat de Kamer nog aanhing. De nieuwe kunst waarnaar zij streefden vond geen ruimte tot ontplooiing
binnen de enge grenzen die de traditie der vorige
eeuw getrokken had. Hooft pleitte in 1611 voor den
bouw van een grooter tooneel in overeenstemming
met de waardigheid der stad, die gerezen was met
den groei van haar bevolking, en Coster en Bredero
meenden dat het publiek recht had op meer dan de
Kamer het geven kon, niet ontspanning alleen maar
ook nuttige kennis. Zij wilden de middelen tot studie
brengen aan de ongeletterden, en de bezitters van
luttel Latijn en nog minder Grieksch de gelegenheid
bieden om beiden te leeren. Zij dachten aan een
Duitsche, dat is Nederlandsche, Academie voor hooger onderwijs. waar alle vakken in de moedertaal zouden onderwezen worden. in stee van in het Latijn als
inLeiden.
Theodoor Rodenburgh, evenwel. zag de noodzakelijkheid dier nieuwe richting niet in. Zijn spelen,
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beweerde hij. waren een school voor hoog er onderwijs. daar de dramatis personae er onderhoudend in
oreerden over ethiek. historie. geographie, geologie,
en astrologie, een heel en catalogus van opbouwende
kennis. Bredero dreef den spot met dit didactisch
drama waarin "deVrouwen, Dienst-meysjens, ja stalknechts. . .. Philosopheren van overtreffelijcke verholentheden. hetsy van de beweginghe der Sterren,
ofte van de drift des Hemels. oft van de grootheydt
der Sonnet oft andere schier onuytdenckelijcke saken,
dat ick doch meer voor een beWijS van uwe wetenschap acht, als voor een eygenschap in die slach van
Menschen".
Rodenburgh was half een Brabander, ofschoon geboren uit een oud-Amsterdamsch geslacht. Bij zijn
geboorte woonden zijn ouders in Antwerpen, en uit
zijn geboortestad had hij naar de stad van zijn afkomst
de affectaties en de drukdoenerij meegebracht die
de Amsterdammers niet konden zetten in hun Brabantsche gasten. Hij was een zeer veelzijdig man, en
waarschijnlijk berekend voor de diplomatieke loopbaan die hij in 1611 aanvaardde, na een vierjarig verblijf in Amsterdam. Vondel moet hem in dien tijd
gekend hebben. want Rodenburgh was toen aangesloten bij de Witte Lavendel, zich blijkbaar nog meer
Brabander voelend dan Amsterdammer. Hij ging naar
Spanje als agent voor Nederlandsche handelsbelangen, en kwam terug in 1615, prat op zijn ridderschap
in de orde van het Huis van Bourgondië, hem door
den Spaanschen Koning vereerd. Gedurende de vier
volgende jaren ontwikkelde hij, als lid der Amsterdamsche Kamer, een literaire productiviteit waarvoor
hem zijn vijand Samuel Cos ter met den bijnaam vereerde van Dosynwercker. Het was zijn ambitie de
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N ederlandsche Lope de Vega te worden. wiens werken hij had leeren kennen in Madrid. en ofschoon hij
niet halen kon bij den Spanjaard in talent. vergoedde
hij dat tekort door de voortgebrachte hoeveelheid.
Door zijn verwantschap met de voornaamste families
der stad en door den indruk dien hij maakte met zijn
Bourgondisch ridderschap. vond hij licht een grooten
aanhang in de Kamer. "bengels woest en grootse
gecken" in Bredero's schatting. De drie talenten van
de Egelantier trokken zich terug en openden in den
herfst van 1617 de Duitsche Academie. die bestemd
was om de wetenschap. van een plompe dienstmaagd
van het drama. te verheffen tot zijn onafhankelijke
gelijke. tot meerder waardigheid van beiden.
Vondel moet dien familietwist in de andere Kamer
met gespannen aandacht gevolgd hebben. Hij was
toen een man van dertig jaren. en zijn critisch vermogen voldoende ontwikkeld om de grootere verdiensten der drie Academisten te waardeeren. Toch
schrijft hij in dien tijd een lofdicht op Rodenburghs
tooneelstuk Kassandra, en wordt hij door dezen geprezen als een godvreezend, stichtelijk en kunstlievendpoëet.
De kennis die hij had aan den Ridder in de orde
van Bourgondië. sinds de dagen toen deze tot de
Brabantsche Kamer behoorde. was blijkbaar nog de
eenige band tusschenhem endeAmsterdamschedichters. Vondel was een succesvol zakenman en ongetwijfeld beter bekend. buiten den intiemen kring van
zijn vrienden, als de zijdehandelaar in de Trouw dan
als de dichter van Het Pascba. Hij stond reeds aan het
hoofd van de zaak. Zijn vader was gestorven in 1608,
en in 1613 had de weduwe haar aandeel in den Winkel
aan haar oudsten zoon verkocht voor een bedrag dat
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getuigt voor den bloei der firma. Zijn moeder was uit
het oude huis weggetrokken en had Joost met zijn
jonge vrouw heer en meester gelaten van de woning
waar zij bijna zeventien jaren de lakens had uitgedeeld. Vondels huwelijk had den kring van zijn bekenden niet uitgebreid. Want Maria. of Mayken. de
Wolff was de zuster van Hans de Wolff. die Vondels
zuster Clementia getrouwd had. en Hans en Mayken
behoorden tot de Brabantsche uitgewekenen die. als
de Vondels. naar Amsterdam waren gekomen na een
periode van ballingschap in Keulen.
Het was een enge horizon die zijn uitkijk bepaalde
van waar hij zat achter zijn toonbank. en nog enger de
spheer waarbinnen zijn dichtweerklankvond. Bredero
stierf in 1618. op den leeftijd van drieëndertig jaar.
een liederboek en een deel tooneelspelennalatenddie
hem de onsterfelijkheid hebben verzekerd. Vondel.
twee jaar jonger dan hij. had nog niet een van de
werken geschreven waaraan hij zijn roem als dichter
dankt. Hij werd uitgenoodigd. of bood aan. zijn lof te
voegen bij de verzameling treurdichten op den dood
van den grooten tooneelschrijver. Zijn bijdrage drukt
geen droefheid uit over het verlies van een vriend:
Hier herbercht 't lijf, wiens geest in schertsen munten wt,
En met veel boertery steeds swanger ging van herssen,
Wien Charon willig voert om sunst in d'oude schuyt,
Vermits de zieltjens droef noch lachten om zijn farcen.

De vroolijke doorbrenger zal weinig troost gevonden hebben in dit post mortem aanbod van een gratis
overtocht. Alles. behalve zijn talent. had hij zorgeloos
verkwist. De gedachte dat Charon hem beloonen zou
met een gelegenheid tot sparen in het hiernamaals
die hij in dit leven minachtend zou hebben verworpen
deed min recht aan den dooden dichter die er door
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moest geëerd worden dan zij teekenend was voor den
levende in wiens brein ze was opgekomen.
Vondel. van der jeugd af onderwezen in de handelsmethoden van zijn ouders en, van zijn vijfentwintigste jaar af, alleen verantwoordelijk voor het beheer
van den zifwinkel, was blijkbaar geknipt voor zakenman. Hij schijnt in die dagen evenveel van zijn winkel
als van zijn dichtkunst te hebben gehouden. In hetzelfde jaar waarin zijn moeder hem haar aandeel in
de zaak verkocht, gaf hij uit Den Gulden Winckel der
Konstlievende Nederlanders, opgedragen aan zijn
zwager Abraham de Wolff, wien de dichter meedeelde dat hij hier een winkel had geopend,
daer de Jeughd
Een kostelijek Threzoor van veelderley Kleynoden
Voor eenen kleynen prijs wert vrundlijck aengeboden..

Zoo liet Vondel de koopman Vondel den dichter
fijntjes zijn waar aanprijzen. Hij zag niet neer op zijn
handel als een verachtelijk bedrijf dat zijn kunst niet
kon aanraken zonder zich te bezoedelen. Hij moet
een kostbaar paar kousen hebben aangevat met de
liefde van een connaisseur verwant aan de verrukking
waarmee hij de dictie en het rhythme van een melodieus vers genoot. Het leven in zijn dagen was meer
harmonisch dan het onze; het contact met de alledaagsche werkelijkheid was minder schrijnend voor
iemands innerlijk besef van wat moest of zou kunnen
zijn. In hun huizen, zelfs in de eenvoudigste, waren
de menschen omringd door dingen die het merk der
schoonheid droegen omdat zij gemaakt waren door
handwerkslui die liefde hadden voor hun ambacht.
Schilders en dichters vreesden niet de reflectie van
het alledaagsche in hun werken omdat zij, als kunstenaars, hun vreugde hadden aan beiden. Wie lacht
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om Vondel omdat hij zijn loopbaan als dichter begint
met een uiting van koopmanstrots in de zijden stoffen
van zijn winkel, beseft niet uit welke bron zijn poëzie
haar oorsprong nam. Een tot het uiterste gespannen
belangstelling voor het leven rondom hem maakte
hem gevoelig voor de schoonheid die er is in de gewoonste ervaring van iederen dag, en de geestdrift
waarmee hij zijn taak als koopman aanpakte was een
manifestatie van dien hartstocht voor het leven die
zich indrukwekkender zou openbaren in de grootschheid van zijn later dicht.
Maar de koopman uit De Trouw was ook en bovenal een geloovig Christen van Protestantschen huize,
die het vergankelijke van wereldsche winst erkende
en zijn hart had gevest op een onvergankelijk goed.
Men loopt, men woelt, men draeft met gierighe ghemoed' ren:
Men hoopt sich bergen op van tijdelijcke goed'ren.
Veel Zeen men vast door-kruyst, veel Huleken men uyt-reed,
Maer 't Scheepken des gemoeds men heel en al vergheet.

Aldus beschrijft hij in zijn Hymnus over de Scheepsvaert den onwijzen koopman die voor een tijdelijk
voordeel het eeuwige verliest. Boven de trouw aan
zijn klanten ging hem de trouw aan God, en schooner
embleem dan de ineengeslagen handen was hem dat
scheepken des gemoeds dat binnenzeilt "in een soete
en stille haven". Het meerendeel van zijn poëzie uit
dien vroegen tijd, afgezien van de op bestelling geleverde verzen, is van stichtelijke strekking, uitdrukking gevend aan een mystiek verlangen naar het leven
met God. De ijdelheid van het menschelijk leven en
de onbestendigheid van Koninkrijken, de passie van
Christus, het huwelijk tusschen God en de geloovige
ziel. waren de onderwerpen die hem aantrokken toen
hij tot man was opgegroeid. Het is Vondel zelf die
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zijn zwakte en zijn hoop in Christus belijdt met de
woorden van den Christelijken ridder, in den lofzang
b!j De Konings allegorische prent:
Mijn zonden zijn bloed rood, en geensins om vergrooten:
Maar rooder is noch' t bloed' t welck Christus heeft vergoten:
't Geloove is zwack in mij, dit baert mij zwaer verdriet:
Maar God, de liefde zelf, verwerpt den zwacken niet.

"Ontrent deezen tydt, en watlaater", schrijft Brandt,
"werdt hij ter neergeworpen van een langduurige
quynende ziekte, die hem zeer verzwakte, zijne geesten afmatte, en om de doodt deede wenschen". In de
devote poëzie van deze jaren is inderdaad een geestestoestand weerspiegeld wars van dien gezonden
levenslust die de verborgen drijfkracht was van Vondels natuur. Zelfs zijn lof van de zeehelden die hij
bewonderde werd er door gekleurd met een toets
van Puriteinschen toom over smenschen mateloozen
trots. In zijn fabelboek gewaagt hij van het zeevolk
dat overwinterde op Nova Zembla als verdwaasden
die zich het bovenmenschelijke vermaten. Het conflict tusschen zijn religieus verlangen en den stoeren
drang van zijn natuurlijk wezen is misschien de oorzaak geweest van die somberheid die zijn dagen verdonkerde, toen hij het midden van den levensweg
naderde. Toen de worsteling voorbij was en de dichter
zich bevrijd had van de twijfelingen en angsten die
hem benauwden, had hij een keerpunt in zijn leven
overschreden. Bezield met nieuwen moed om te genieten van het leven dezer wereld als een weerschijn,
insteevan een verloochening, van het geestelijk leven,
omhelsde hij het met een sterker en ruimer liefde. Het
was toen dat hij binnentrad in de gemeenschap der
Amsterdamsche dichters en, als een ingeborene der
stad, zichgeestelijkéénleerdevoelen methaarburgerij.
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lIL DE MUlDERKRING

EN van de meest geziene leden der Oude Kamer
was Roemer Visscher, de rijke koopman, wiens
huis, tot aan zijn dood in 1620, de vergaderplaats
was van al wat geest en talent bezat in Amsterdam.
Hij was een man van ruime opvattingen, met teveel
van den Protestant in zich om een goed Katholiek te
blijven en niet dogmatisch genoeg aangelegd om een
goed Calvinist te zijn, kortom, een Libertijn, zooals
de Liberaal dier dagen genoemd werd. Erasmus was
zijn geestelijke voorvader. Hij deelde met diengrooten humanist een zin voor satire. Maar de snede van
zijn wapen was ietwat stomp, en hij wist het niet te
hanteeren met de gratie die den wrok ontwapent. Het
Hollandsch van zijn rijmen, schoon stoer en gespierd,
was nog niet subtiel genoeg om onaangename waarheden fijntjes te uiten, noch in staat tot die melodieuze
bekoring die aan den spot zijn scherpte ontneemt.
Hij was volstrekt geen puriteinsch moralist. Niet de
zonden van zijn medemenschen, maar hun valsche
pretenties, niet de vreugde in het leven, maar de verloochening van 's levens vreugde, waren het doelwit
van zijn sarcasme. De affectaties van den phrasenmaker, en de ijver van den fanatieken hervormer waren hem evenzeer gehaat. Hij voelde dat ze strijdig
waren met den Hollandschen aard, die afkeerig is van
aanstellerij en van uitersten. En goed Hollandsch te
zijn, in woord en daad, was de eenige eerzucht waartoe zijn eerlijk, nederig hart in staat was, zijn moedertaal te spreken onbesmet door vreemde mooidoenerij
zijn liefste streven. Aan zijn groot vermogen hechtte
hij weinig:
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o rijckdom, moeder van alle quaet,
Wijf van valsche verraderij,
Dochter van sorgh, suster van haet,
Voester van alle schelmerij,
U te hebben dat doet vreesen,
En niet te hebben droevigh wesen.

Hij kende bij ervaring de onbestendigheid van wereldsche have. Aan zijn dochter Maria gaf hij den
eigenaardigen bijnaam Tesselschade, in herinnering
aan het verlies van een van zijn schepen dat bij Tessel
had schipbreuk geleden toen het kind werd geboren,
en Tesselschade, of kortweg Tessel, bleef zij haar leven lang voor al de vrienden die haar kenden en lief
hadden.
Vondel werd een van dezen omtrent den tijd toen
Roemer Visscher en zijn vrouw het tooneel van hun
gastvrijheid voorgoed verlieten. Hij schreef in 1619
een gedicht op den verjaardag van Maria' s oudere
zuster Anna, het eerste bewijs van zijn omgang met
Roemer Visschers gevierde dochters. In datzelfde
jaar verloren zij haar moeder, en twaalf maanden later
werd Roemer Visscher aan haar zijde begraven in de
Oude Kerk van St. Nicolaas. Vondel gaf in 1623 zijn
tweeden zang tot lof van de zeevaart in het licht, dien
hij besloot met een groet aan
't saligh Roemers huys:
Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten
Van Schilders, kunstenaers, van Sangers, en Poëten.

Wij weten niet of hij het ooit betreden heeft bij Roemers leven. maar hij kende het na 1620 en kende de
schoone die, met haar zuster Anna, gratie en verfijning had bijgezet aan de ietwat luidruchtige gastvrijheid van haar vader. Maria trouwde met een zeekapitein in 1623, en Vondel vierde die gelegenheid
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met een bruiloftszang in den grootscheepschen trant
der Renaissance: Allard Crombalchs vrijage wordt
er de aanleiding tot een Olympische veete tusschen
Juno en Apollo. daar de godin verlangend is de sirene
in den huwelijksstrik te binden die de scheepvaart
op het IJ met haar tooverzang in gevaar brengt. en
de god bevreesd is den eeredienst van zijn maagdelijke priesteres te verliezen. Amsterdam vond het
mooi aldus den Olympus te zien voorgesteld als begaan met de trouwerijen van haar burgers. en de
mythologische fictie deed' s dichters reputatie rijzen
onder de deftige families der stad. Want kennis van
het Latijn was een kenmerk van goede opvoeding.
en de man die de klassieke fabelleer zoo vernuftig en
indrukwekkend kon te pas brengen in zijn vers was
niet alleen welopgevoed maar een dichter van beteekenis.
Door zijn opneming in den vriendenkring dier beide
vrouwen werd Vondel binnengevoerd in een nieuwe
wereld. Voor den gewezen ouderling der Doopsgezinde gemeente. een vrome maar bekrompen secte
die alle kunst en .s kunstenaars vreugde in zienelijke
schoonheid uit den booze achtte. moet het een openbaring zijn geweest een spheer binnen te treden waar
kunst en poëzie gekweekt werden en een vrijzinnige
geest van verdraagzaamheid heerschte. Anna was een
veelzijdig talent. indien we de hoofsche hulde van
den jongen Hooft gelooven mogen. even bekwaam
in het hanteeren van penseel en borduurnaald als van
den diamant waarmee zij graveerde op glas. Ook als
dichteres heeft zij naam gemaaktmetvoor hetmeerendeel emblematische verzen. maar in de poëzie deed
zij onder voor haar jongere zuster. Maria was de meer
wereldsche der twee. een bekoorster van mannen die
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bij den groei der jaren haar bekoring nimmer verloor.
Bredero vrijde haar toen zij een kind van nog geen
twintig jaren was. Constantijn Huygens en Caspar
Barlaeus dongen om haar hand in haar weduwstaat.
Zij wisselde brieven en verzen met Hooft. wiens
bewondering voor Italiaansche letteren en voor een
gekunstelden stijl zij deelde. zij werd door haar vrien~
den geprezen voor haar vertaling in het N ederlandsch
van Tasso'sepos. en liet een kleine verzameling ver~
zen na. die een paar juweeltjes van zuivere poëzie
bevat.
Anna trouwde in 1622 een predikant der Neder~
duitsch Hervormde Kerk. die haar meenam naar zijn
pastorie temidden van het boerenvolk van eenNoord~
Hollandschen polder. en Allard Crombalchvoerde een
jaar later zijn vrouw mee naar Alkmaar. waar zij ten~
minste niet volkomen was afgestorven van haar vrien~
den. MetTesselschades vertrek verloor het zalig Roe~
mershuis zijn voornaamste attractie. Pieter CorneIis~
zoon Hooft. het .. Hoofd der Poeten". werd Visschers
opvolger als de gastheer van al wat geest en talent
had in Amsterdam. Prins Maurits had hem in 1609
benoemd tot Drost van Muiden en Baljuw van het
Gooi. In zijn ambtswoning. het middeleeuwsche Mui~
derslot. placht hij. vooral van 1627 af. het jaar van
zijn tweede huwelijk. de beaux esprits van Amsterdam
goede sier te bieden aan zijn tafel en goeden kout
aanzijn vlammendenhaard. Daar leerde Tesselschade.
zijn meest welkome en vaak geziene gast. haarweduw~
tranen weg te lachen; daar placht Daniel Mostaert.
die als secretaris der stad zijn tijd in Burgemeesters~
dienst verschreef. zijn tijd te verpraten in Tesselscha~
des bijzijn; daar liet Laurens Reael. gewezen Gouver~
neur Generaal der Oost~Indische Compagnie. zich
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min voorstaan op zijn roemrijke loopbaan dan op
zijn erotische poëzie; daar werd Cornelis Gijsbertsz.
Plemp, bekend voor een bekwaam jurist, meer geeerd als dichter van Latijnsche verzen en niet minder
hartelijk dan de anderen verwelkomd als de eenige
Katholiek in dien kring; daar kon Samuel Coster vrij
spel laten aan zijn bijtenden spot, wat hij niet openlijk
meer durfde doen sinds de burgemeesters hem hadden berispt voor zijn schimpscheuten op de Calvinistische predikanten; daar trof men Hoofts zwager,
Joost Baeck, met zijn zusters, als Scheijbeeck ze niet
hield geboeid: en daar, na de stichting van het Amsterdamsch Athenaeum in 1632, vonden zijn twee
beroemdste geleerden, Barlaeus en Vossius, grooter
genoegen in den vergankelijken kout dier modernen
dan in het in druk vereeuwigd zwijgen der ouden.
Vondel was niet dikwijls daar te gast, en als hij
werd genood was het gewoonlijk in antwoord op zijn
eigen verzoek of hij den Drost een nieuw gedicht
mocht komen voorlezen. Hooft liet hem nimmer toe
tot zijn intimiteit, ofschoon hij hem zijn vriendschap
schonk en hem eerde als een groot dichter. Toch
hoort Vondel te worden gerekend tot den Muiderkring, want hij was bekend met ieder van de leden
en telde sommigen onder zijn liefste vrienden. Wij
weten van Vondels eersten levensbeschrijver, Gerard
Brandt, dat na zijn herstel van de melancholie waaraan hij omstreeks 1620 leed, de dichter zulken voortgang maakte in het dichten "dat hij zich zelven in 't
kort, bij vergelijking van zijn voorige rymen, niet meer
geleek. Daar veel toe holp zijn geduurige ommegangk met den Drossaardt Hooft, den Ridder Laurens
Reaal, en andere Dichters, en kenners der kunste, die
t' zaamen een letterkunstige vergadering hielden".
4
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Het voornaàmste onderwerp dier besprekingen,
zoo we Brandt mogen gelooven, was niet de letterkunde maar de taal: "Hier werdt gehandelt van d'
eigenschappen der moederlyke taaIe. Men stelde verscheide regels, daar men zich in 't dichten naar hadde
te schikken: ontrent het stuk der taalschikkinge, de
t' saamenvoeging der woorden en naamen, het onderscheidt der geslachten, buiging der gevallen, en spelling van yder woardt:'
Die zorg van de dichters voor het instrument dat
zij bespeelden was een kenmerkend verschijnsel van
het renaissancetijdperk. Het klassiek Latijn zooals
Erasmus het onderwezen had trof de geleerden door
de strenge regelmatigheid waarmee het gehoorzaamde aan vaste grammaticale regels. In vergelijking daarmee scheen de-moedertaal een chaos van tuchtelooze
klanken die het streng gezag behoefden van een onveranderlijken standaard. Zij hadden hun taal lief met
de liefde van wijze ouders die de roede niet sparen
om het kind niet te bederven. Maar zij hadden het, in
hun wijsheid, hartstochtelijk lief. Hoe groot ook de
roem en de schoonheid van het Latijn, de schoonheid
van het N ederlandsch ging ze te boven, en roem voor
hun taal te winnen die haar schoonheid evenaren zou
was hun eerzuchtige droom. Erasmus' cosmopolitische onverschilligheid voor zijn geboorteland was
een houding die hun modernisme niet meer afging.
De Hervorming, die de universaliteit der Roomsche
Kerk vernietigd had, had daarmee tevens de eenheid
van Europa verbroken. Het nationaliteitsgevoel was
overal ontwaakt met de geboorte der nationale kerken, en de dichters die, als geletterden en humanisten,
zich de erfgenamen voelden van Erasmus, waren,
als geestdriftige opbouwers van hun moedertaal,
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de onbewuste schuldenaars van Luther en Calvijn.
Hoe feller de hartstocht waarmee de strijd voor
vrijheid van geloof en land gevoerd werd, des te trotscher uitte zich de liefde voor de moedertaal. In het
begin van den opstand tegen Spanje liet Johannes
Goropius Becanus, een Antwerpsch geneesheer, op
de drukkerij van Plantijn in druk verschijnen zijn
Origines Antverpianae, waarin hij tot voldoening van
zichzelf en zijn landgenooten het bewijs leverde dat
het Germaansch, door hem het Cimbrisch genoemd,
de oudste taal was op aarde en reeds gesproken was
door Adam en Eva in het Paradijs. Na de sluiting van
het Twaalfjarig Bestand, toen de felheid van den strijd
bekoeld, en de onafhankelijkheid der noordelijke gewesten verzekerd was, verklaarde een ander geleerde,
Abraham van der Mijie, of Mylius, zich weliswaar geneigd den hoogeren ouderdom van het Hebreeuwsch
toe te geven, maar voor zijn Lingua Germano-Belgïca,
de Germaansche taal, eischte hij toch de eer op van
de tweede in ouderdom te zijn en de wijdstverbreide
van alle talen. De aangeboren gave van den Nederlander voor het spreken van vreemde tongvallen was
hem een bevestiging dier theorie: daar die vreemde
talen haar oorsprong hadden in het Duitsch was het
niet meer dan natuurlijk dat de Hollander het kinderspel vond een spraak aan te leeren die, in haar oorsprong. aan zijn eigene gelijk was. En nadat hij had
aangetoond dat hetDuitsch in ouderdom het Grieksch
van Homerus overtrof, kwam hij tot de slotsom dat
het dan ook niet kon achterstaan bij het Grieksch in
geschiktheid voor poëtische dictie.
Indien die gevolgtrekking juist was, waren de dichters er schuld aan dat zij zoo weinig maakten van die
aan poëtische mogelijkheden zoo rijke taal. Want
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geen kenner zou durven beweren dat de Hollandsche
literatuur bij die der Ouden halen kon. De oorzaak
van hun tekortkoming werd gevonden in het bederf
der moedertaal. Het was niet langer de ongerepte
spraak van vroeger dagen; vreemde insluipsels hadden haar zuiverheid geschonden en haar de oude zeggingskracht ontnomen. "Zelfs dan niet wanneer wij
gelooven Hollandsch te spreken zijn wij voldoende
Hollanders", schreef Hugo de Groot in een van zijn
vroegste werken, "want wij hebben onze echte zuivere spraak besmet met een uitheemsch mengelmoes
van woorden." Die vreemde indringers hadden de
taal ontzenuwd, en hun aantal was nog toegenomen
met de binnenkomst van de duizenden vluchtelingen
uit het Zuiden, wier Nederlandsch nog onzuiverder
was dan dat der Hollanders zelf. De hoogste lof, zei
De Groot, die men een taal kon geven was haar bekwaam te noemen tot de uitdrukking van gedachten
in den kortst mogelijken tijd, en die spraak was, daarom, het meest te bewonderen waarin grondgedachten werden geuit in woorden van slechts één lettergreep. Indien de N ederlandsche taal geschuimd werd
van al haar uitheemsche smetten, zou zij blijken een
indrukwekkende spraak te zijn, dank zij de schoone
kortheid der woorden. Men kon die waarnemen in
de spraak van Noord-Holland, want dat gewest bewaarde, met allerlei andere instellingen van het verleden, de taal in zuiverder vorm dan andere streken,
vrij van de gebreken die eigen zijn aan een spraak aan
vreemden ontleend. En deze eenlettergrepigheid der
grondwoorden, die de taal tot een voortreffelijk instrument maakte, bracht dit andere voordeel mee dat
de vorming van samengestelde woorden er door vergemakkelijkt werd. Zelfs kinderen bij hun spel kon-
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den ze maken zonder zich bewust te zijn dat zij iets
nieuws schiepen. "Goddelijk, inderdaad, is die taal",
besloot de Groot, "waarin zelfs kinderen de vrijheid
bezitten die, klaagde Horatius, ontzegd was aan hem,
aan Virgilius, aan Varius!"
In deze woorden van den jongen De Groot was
het program geschetst dat de Amsterdamsche dichters zich tot leisfdraad kozen. Een puristische keus
van inheemsche grondwoorden, de opbouw van een
literairen standaard op den grondslag van het NoordHollandsch spraakgebruik, en een nauwgezette studie
van de samenstelling der woorden waren in hun oog
de noodzakelijke voorwaarden voor den opbloei dier
groote literatuur die zij voelden uitbotten in hun eigen
verzen. De stichting van Costers Academie was eveneens in overeenstemming met De Groots denkbeelden. Want aan zijn pleidooi voor de zuivering der
taal voegde hij een wensch toe voor haar ruimer gebruik: "Indien wij allen het voornemen hadden om in
een allergeschiktste en, .t geen ons ten prikkel moest
strekken, in onze eigen taal, zaken van algemeen belang te boek te stellen, liever dan door het vernis van
vreemde welsprekendheid ik weet niet wat voor een
schijn van geleerdheid na te jagen, zoo zouden wij
onze eeuw, de geletterdste die men zich bij mogelijkheid verbeelden kan. ook voor de wijste kunnen
verklaren. Alle wetenschappen hebben dan de grootste vorderingen gemaakt wanneer ze in de dagelijksche landstaal voor allen zijn blootgelegd. Dit heeft
den Grieken, dit den Romeinen behaagd; en ter zelfder tijd dat wij ons van hunne taal bedienen, verachten wij evenwel hun grondregel."
De Groot heeft zelden zijn eigen leer in praktijk
gebracht. Hij prees Simon Stevin, den wiskundige en
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leermeester van Prins Maurits, als den eersten geleerde die over zijn wetenschap schreef in de moedertaal, maar zelf schreef hij meestal Latijn. Doch de
denkbeelden die hij tot uiting bracht droegen niettemin vrucht. Want zij werden gedeeld door anderen
die, minder geleerd dan De Groot, de noodzaak of
de eerzucht niet voelden om te spreken tot een Europeesch gehoor. Roemer Visscher en zijn medeleden
in de Egelantier, Jan van Hout, de geleerde secretaris
van Leiden en diens vrienden, Carel van Mander en
zijn kring in Haarlem hadden diezelfde vraagstukken
besproken in brieven en aan vriendschappelijke symposia voordat De Groot ze besprak in bevallig Latijn,
en de Amsterdamsche Kamer had reeds in 1584 een
grammaticale verhandeling over de Nederlandsche
taal uitgegeven in den vorm van een tweespraak tusschen Roemer Visscher en zijn vriend Gedeon Pallet.
De letterkundige gesprekken die Vondel voerde met
Hooft, Reael, en andere dichters en kenners van
poëzie waren derhalve geen nieuwigheid, maar de
voortzetting eener gevestigde traditie van bijna een
halve eeuw her.
Toen Vondel een man was van over de zestig en
de onbetwiste erfgenaam van Hooft als Hoofd der
Poëten, schreef hij "een ruwe schets", zooals hij het
noemde, voor een theorie der poëtische dictie. Deze
Aenleidinge ter Nederduitscbe Dicbtkunste, een kostelijk staal van Vondels kunstig proza, bevat den neerslag der wijsheid die in die bijeenkomsten van dertig
jaar vroeger door de vrienden was overgewonnen.
Wat zij zich tot taak hadden gesteld was toen in vervulling gegaan. De taal was geschuimd van basterdwoorden en onduitsch uitschot, en een vaste norm
voor het spraakgebruik was in zwang gekomen onder
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de beschaafde standen van Amsterdam en Den Haag.
De jongere dichters mochten van geluk spreken.
Want zij konden nu een schat van welsprekendheid
lezen uit de verzen en geschriften van hun jongste
voorgangers, die zelf hard gewerkt hadden zonder
die hulp. Het was voor die jongeren dat Vondel uit
zijn rijke ervaring een handleiding uitgaf voor zelf~
onderricht in de kunst der poëzie.
De dichter in den dop, zoo ried hij hun, "bevlijtige
zich om dagelijx toe te nemen in kennisse van ver~
scheide wetenschappen, om, is het niet van alles vol~
maecktelijck, dat zwaer ja onmogelijck valt, ten minste
ter loop van vele dingen kennis te hebben, om zijn
werck naer den eisch uit te voeren." Geleerdheid was,
naar de opvatting dier dagen, een tweelingzuster van
Poëzie. Poeta nascitur, non ~t, een dichter wordt niet
gemaakt maar geboren; maar de geboren dichter die
zich niet toelegt op de wetenschap is een verkwister
van zijn gaven. En wetenschap, in de schatting van
Vondels tijd, was de studie der klassieken. Schoon
De Groot, meer in scherts dan in ernst, een lans brak
voor het'onderwijs vanallewetenschappen in delands~
taal, schoon Samuel Coster een Duitsche Academie
stichtte om ernst te maken van de scherts, de invloed
van Erasmus op de geleerden van Vondels eeuw ver~
zekerde aan het Latijn volstrekt gezag binnen de mu~
ren der universiteit. De dichters mochten al het schis~
matisch voorbeeld der hervormers volgen en, zooals
dezen een landskerk stichtten, voor den opbouw der
landstaal ijveren, de geleerden - op enkelen na weigerden hun Latijnschen tempel der wetenschap te
verbouwen tot een toren van Babel. En daar de dichter om te slagen ook een geleerde moest wezen, was
de studie van het Latijn onmisbaar voor zijn vorming.
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Er waren in Amsterdam, in die dagen, twee Latijnsche scholen, die tezamen bezocht werden door ongeveer zeshonderd leerlingen. Vondel was nooit een
dier zeshonderd geweest. Zijn ouders hadden hem
naar de Fransche school gestuurd, waar geen Latijn
onderwezen werd. Maar toen hij tot man was opgegroeid en zich zijn poëtisch genie bewust ~as, voelde
hij met smart wat hij miste, en de les in praKtijk brengend die hij op zijn ouden dag aan het opkomend geslacht zou leeren, zette hij zich tot de studie der Latijnsche grammatica, verlangend "dagelijx toe te nemen
in kennisse van verscheide wetenschappen". Vondel
had een broer die vijftien jaar jonger was dan hij en
die omstreeks dien tijd naar de Latijnsche school ging.
Joost en Willem hebben misschien tezamen zich het
hoofd gebroken over de ingewikkelde perioden van
Cicero en elkander bij haar ontraadseling geholpen,
de man den jongen met zijn rijper oordeel. de jongen
den man met zijn gevatheid. Dat Willem de klassieke
opvoeding ontving die den ouderen, begaafden broeder was ontzegd, is als een bewijs opgevat voor een
omkeer ten goede in den welstand van het gezin. Het
was veeleer een bewijs voor een veranderde geesteshouding, ongetwijfeld te danken aan den invloed van
den oudsten zoon, die, na den dood van Vondel senior,
een tijd lang zijn moeders compagnon en raadsman
was. Joost had een hoogen dunk van Willems gaven.
Een halve eeuw na diens vroegtijdigen dood - hij
stierf in 1628, minder dan twee jaren na zijn terugkeer
uit het buitenland - hoorde Brandt den dichter van
hem zeggen: "Ik zou wel schreyen, als ik om mijn'
broeder denk. Hij ging mij ver te boven." Het was
hem inderdaad licht gemaakt Joost te boven te gaan.
Een klassieke opleiding, een jaar rechtsstudie in Lei48

den, twee jaar zwervens door Frankrijk en Italië, dat
waren voordeelen die nooit binnen 'sdichters bereik
waren geweest. Joosts edelmoedigenatuurwas alle afgunst vreemd. Hij groeide er in dat zijn jongere broer
vreemde landen kon bezoeken, hij bewaarde diens
Latijnsche brieven vol humor en rake beschrijving, hij
was trotsch op hem als hij Hooft het mooie Italiaansch
van zijn Willem hoorde prijzen. Maar schoon hij gaarne door Willem overtroffen werd, voelde hij zich door
diens voortreffelijkheid aangespoord om met hem te
wedijveren. Hij moest Latijn kennen, hij moest Italiaansch studeeren, al was het hem door de zorg voor
de zaak en een gezin niet mogelijk Rome en Napels
te bezoeken.
Hij leerde de beginselen van de Latijnsche spraakleer van een Engelschman, vertelt ons Brandt, en vervolgde zijn studies onder een zekeren Abbama, meester in de Latijnsche school aan de Oude Zijde. Brandt
noemt den naam van dien Engelschman niet. Amsterdam was in die dagen een toevluchtsoord voor de
Bruinisten, en huisvestte bovendien een aantal Engelsche Presbyterianen, aan wie de overheid de oude
Begijnenkerk aan de westzijde der Kalverstraat had
afgestaan. Onder deze Engelsche kolonie was een geleerde van bijzondere verdienste, en deze, Matthew
Slade, heeft misschien Vondel de beginselen van het
Latijn geleerd. Slade was als Bruinist naar Amsterdam
gekomen en was een van de eerste ouderlingen van
hun gemeente geweest. Maar hij had hun gebeden en
krakeel en verlaten voor de Nederduitsch Hervormde
Kerk, en had zoodoende den dwarsboom weggeschoven die hem anders had uitgesloten van het ambt van
Rector der Latijnsche school aan de Oude Zijde. Van
alle Engelschen die toen woonden in Amsterdam was
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hij wel de aangewezen man om onzen dichter in te
wijden in het Latijn. Hij heeft hem misschien meer
geleerd dan de beginselen eener doode taal en hem
bekend gemaakt met de schoonheden van hetlevende
Engelsch. Want Vondel is de eenige onder de Neder~
landsche dichters dier periode die nu en dan een Sha~
kespeariaansch sonnet schreef. Terwijl hij trachtte de
schoonheid der klassieke letteren te bevatten sloeg
hij terloops een blik op een moderne literatuur, te
vluchtig evenwel om van haar waarde zich bewust te
worden.
De klassieken bleven voor hem de leidstarren waar~
naar hij zijn literairen koers zou richten. In den winter
van 1622 was hij zoo ver gevorderd met de studie van
het Latijn dat hij, met de hulp van Hooft en Reael,
een vertaling dorst beginnen van Seneca' s Troades.
Het was de eerste eener lange reeks vertalingen naar
de klassieken, die hem strekten tot practische oefe~
ningen in de moeilijke kunst der poëzie. Want, zooals
hij zijn discipelen leerde in Aenleidinge ter N ederduit~
sche Dichtkunste: .. Kennis van uitheemsche spraecken
vordert niet weinigh, en het overzetten uit vermaerde
Poëten helpt den aenkomenden Poeet, gelijck het ko~
pieeren van kunstige meesterstucken den Schilders
leerling." Vondel rekende zich nooit te oud om te
leeren door navolging. Toen hij veertig jaar was gaf
hij in Hippolytus of rampsalige kuyscheyd(1628) een be~
werking van Seneca' s Hippolytus; als man van twee~
en~vijftig gaf hij Sophocles' Elektra in het Neder~
landsch uit, bij de zestig vertolkte hij Virgilius in proza,
en vijftien jaar later opnieuw in alexandrijnen; hij was
over de zeventig toen hij Sophocles' Koning Edipus
(1660) vertaalde, en als tachtigjarige gaf hij twee an~
dere Grieksche dramas, lfogenie in Tauren (1666) en
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Fcniciaensche of Gebroeders van Tbebe (1668) verdietscht in het licht. Vierentachtig jaar oud besloot
hij deze reeks van overzettingen met Ovidius' Herscheppingen in alexandrijnsche verzen. Op het toppunt van zijn kunnen was hij nimmer te trotsch om
neer te zitten aan de voeten van de meesters die hij
grooter achtte dan zich zelf.
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IV. IN HET STRIJDGEWOEL

OEN Vondel in den kring van zijn nieuwe Amsterdamschevrienden omkeek naar een patroon
aan wien hij Het Lof der Zee-vaert zou kunnen
heiligen, viel zijn keuze op Laurens Reael,
want hy is omgedragen
Op 't grondeloose vlack door stormen en door vlagen.

Reael behoorde tot een oud-Amsterdamsch geslacht. Zijn vader, Laurens Jacobszoon, koopman in
den Gouden Reael, was een dier invloedrijke burgers
geweest die bij Alva's komst hun geboortestad hadden vaarwel gezegd, de gulden vrijheid in de ballingschap een kostbaarder goed achtend dan, onder den
dWingeland, het goede leventje in den Gouden Reael.
De Alteratie van 1578 had hem zijn verloren bezittingen teruggegeven en hem een eereplaats bezorgd
in de Schepenbank en den Raad der Stad. De loopbaan van den zoon voerde hem verder van huis. De
Leidsche Hoogeschool verleende hem, op zijn vijfentwintigste jaar, den graad van Doctor in de Rechten,
maar in plaats van zich te vestigen als advocaat verkoos hij een avonturiersbestaan en den degen voor
de toga. Hij zeilde in 1611 naar Oost-Indië als bevelhebber over een eskader van vier schepen, klom in
den dienst der Oost-Indische Compagnie tot den rang
van Goeverneur der Molukken, en bracht het in 1616
tot het Goeverneur-Generaalschap. In het begin van
1620 was hij terug in Holland. Zijn bestuur had aan
de Heeren Bewindvoerders weinig voldoening gegeven. Te goed voor de inlanders, te inschikkelijk
jegens de Engelschen, was hun oordeel. Mannen van
grover maaksel waren noodig voor het pionierswerk
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in de tropen. Hoffelijkheid, een nauw geweten, smaak
voor poëzie waren een overbodige uitrusting voorden
conquistador. Hij hoorde thuis in Amsterdam, niet
alleen door geboorte maar door aanleg en opvoeding,
en teruggekeerd en gevestigd in zijn vaderstad vond
de avonturier die Spanjaard, Brit en Maleier had be~
vochten, zijn beste vrienden in de dichters Hooft en
Vondel.
Andere belangen behalve hun gemeenschappelijke
liefde voor de dichtkunst schijnen een band te heb~
ben gevormd tusschen Vondel en Reael. Te oor~
deelen naar een brief door den laatste op 15Mei 1625
gericht aan een letterlievend koopman wiens naam
ons verborgen blijft hebben hij en Vondel tezamen
den een of anderen handel gedreven waarvan aard
en omvang niet te gissen zijn. "Mons. van den Von~
dele ende ick", zoo schreef Reael, "vinden ons vry
wat in avance op den wisselbrieff, die ghy tot uwer
quitantie aen ons geremitteert hebt, ende blijven daer
over uwe dibiteurs, ende sullen ons daer voor ar~
geren: verhopende het selve ter eerster ghelegent~
heyt te salderen." 1) Vondel beperkte blijkbaar zijn
zaken niet tot de zijdenering maar dreef ook andere
negotie, omvangrijk en lokkend genoeg om er den
gewezen Goeverneur-Generaal van deOost~ Indische
Compagnie in te betrekken. Poëzie en handel waren
de schutspatroons hunner vriendschap, en in die
dagen, toen handel avontuurlijke romantiek was,
scheen er niets ongerijmds in zijn verbond met de
dichtkunst. Vondels vers kreeg zijn bezieling uit het
leven der stad, en het leven der stad was haar handel
met de wereld.
Wij weten niet wat wereldsche voordeelen den
1) Hendr. C. Dlferee. Vondel's leven en kunstontwikkeling. BI. 121.
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dichter toevielen door zijn vennootschap met den gewezen "oppervooghd en eenigen beheerscher vande
Oost-Indien:' Maar voor zijn ontwikkeling als mensch
en dichter moet de omgang met dezen grand seigneur
van grooten invloed zijn geweest. Het is meer dan
waarschijnlijk dat mede door zijn verkeer met den
familiekring der Reaels de beschroomde teruggetrokken dichter van gewijde poëzie en gelegenheidsverzen tot een fel kampioen werd voor de vrijheid der
gedachte. de schrik van zijn tegenstanders om de
scherpte en de kracht van zijn woord.
Toen Reael uit Oost-Indië terugkeerde had Holland juist een gevaarlijke crisis doorgemaakt. Het
twaalfjarig bestand had den tijdelijken vrede niet gebracht dien het land behoefde. Het dogmatisch conflict tusschen de orthodoxen en vrijzinnigen in de
Hervormde Kerk was uitgegroeid tot een politieken
strijd over de vraag voor welke Synode het geschil
moest· berecht worden, de generale waarin alle gewesten vertegenwoordigd waren of die van Holland
alleen. Zoo werd het theologisch dispuut tusschen
twee Leidsche professoren tot een staatkundig conflict dat heel het land in beroering bracht en zijn regeerders verdeelde in voorstanders van gewestelijke
en van generale soevereiniteit. Prins Maurits, die als
bevelhebber van het leger der Republiek en als stadhouder van vijf der zeven provinciën begrijpelijkerwijs de soevereiniteit der Generale Staten voorstond,
werd aldus de leider van Oldenbarnevelts tegenpartij.
Persoonlijke vijanden van den Advocaat, wier eerzucht hij in den weg stond of wier hoop op bevordering hij had teleurgesteld, vonden voldoening voor
hun wrok in steun aan den stadhouder en verbitterden met de gal hunner bijzondere veete een conflict
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dat in zijn oorsprong al wrang was van godsdienstige
onverdraagzaamheid. De generale synode te Dordrecht bevond de Arminianen schuldig aan ketterij.
Hun predikanten werd het prediken verboden, hun
leiders werden uit het land gebannen, en het leerstellig Calvinisme werd verklaard te zijn het eenig
ware en zuivere geloof. De nederlaag der Remonstranten was betrokken in den val van Oldenbarnevelts partij. De militaire macht van den Prins van
Oranje zegevierde over de politieke macht van den
Lands-Advocaat en daarmee de erkenning der vereende soevereiniteit boven die der provincie.
Vondel doorleefde die jaren van binnenlandschen
strijd zonder dat de kreten der ontbonden hartstochten een echo vonden in zijn verzen. In zijn dicht uit
die dagen flikkert geen weerschijn van het vuur dat
met zoo fel een vlam brandde in de harten van politici
en predikanten. In 1617 werd het huis van Rem
Egbertsz. Bisschop, een leider der Arminianen in
Amsterdam, door een bende Calvinistisch gespuis
geplunderd; Prins Maurits bezocht in dat zelfde jaar
de stad om er de wet te verzetten; twee jaar later viel
het hoofd van den grooten Advocaat op het schavot
in Den Haag en werd Hugo de Groot tot levenslange
gevangenis veroordeeld. Maar Vondel uitte geen
woord van verontwaardiging. Hij voelde zich nog een
vreemdeling die aan zijn aangenomen land een schuld
van dankbaarheid moest kwijten die hem verplichtte
tot onzijdigheid in den binnenlandschen strijd. Het
stond niet aan hem vonnis te vellen over de mannen
die aan het bewind waren; hij zag in den Advocaat
en den Prins van Oranje niet tegenstanders van thans
maar de weldoeners die zij geweest waren voor zijn
landgenooten. Hij richtte zich in de opdracht van zijn
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treurspel Hierusalem Verwoest, dat in 1620 het licht
zag, in de volgende bewoordingen tot den Raad en
Oud-Burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft:
"Wanneer de heylige Paulus den Christgeloovigen
vermaent te bidden voor Koningen en alle die in macht
en hoogheyd ges telt zijn, op dat wy een gerustig en
stilleven mogen leyden in alle Godzaligheyd en eerbaerheyd: zoo leert hy ons al stilzwygende hoe wy
wyze en vrome Overheden behoeren met eerbiedigheyd te omhelzen als eenen grooten zegen Godes en
fonteyne waer door allerhande heyl en welvaren ons
bequamelijck toevloeyt: want gelijck een treffelijek
Philosooph zeght: die Stad zal geluckigh zijn daer de
Overheyd wijsheyd zal naespooren. De proeve hier
van hebben wy naest eenige jaren herwaerts gehad
in deze onze vereenighde Nederlanden, die met de
hulpe des Alderhooghsten zoo vele gevaren geluckighlijck zijn voorby gezeylt, door het voorzichtig en
wijs beleyd van hare getrouwe en vrome Regeerders .
. . . . De weerdighste vrucht van deze arbeyd is dat
vele duyzend verjaeghde menschen in den schoot en
het gebied der doorluchtige Heeren Staten gastvry
zijn geherberght en lieflijck gekoestert, en die in veylige schaduwe gezeten niet meer hoeven te vreezen
de grimmigheyd van die uyt het voorborgh der Hellen opgedonderde Spaensche Alecto."
Dat zijn niet de woorden van een burger - die de
zoon van een burger was - van de stad Amsterdam,
maar de nederige toespraak van een balling die een
barmhartigen gastheer dankt voor zijn huisvesting.
De oorlog met Spanje zou in het volgende jaar hervat
worden. De herinnering aan de wreedheid waaraan
zijn volk "als in het hemde" ontvloden was, werd verlevendigd bij het vooruitzicht van een herrijzenis der
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Spaansche Furie. Het goed dat zij hadden ontvangen
van de regeerders der Republiek, niet het kwaad dat
die regeerders onderling verdeelde, nam 's dichters
gedachten in beslag. En in zijn dankbaarheid zag hij
hen slechts vereenigd in hun vroegere rol van weldoeners. Maar twee jaar later was de lofspreker der
overheid die zich van alle oordeel onthield een vurig
voorstander der onderliggende partij geworden, en
de rijmer van didactische en stichtelijke verzen een
bezield dichter wien het vuur der verontwaardiging
den moed en het vermogen schonk om zich in gloeiend
dicht te uiten.
De Reaels behoorden tot de aanzienlijksten onder
Arminius' volgelingen in Amsterdam. Een zuster van
Vondels vriend was de weduwe van den Leidschen
theoloog, en zijn broeder Jacob Laurensz. Reael, die
secretaris was der Admiraliteit van Amsterdam, bleef
de nagedachtenis van zijn zwager getrouw toen verstoktheid in diens dwaalleer met excommunicatie
werd gestraft. Bij vonnis van den Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Kerk van Amsterdam werden
hij en negen andere leden op den Oudejaarsavond
van het jaar 1623 verklaard te zijn" uitgesloten buiten
de gemeente des Heeren, en vreemd aan de gemeenschap van Christus. van de Heilige Sacramenten en
van alle geestelijke zegeningen en weldaden Gods die
Hij aan Zijne gemeente belooft en bewijst". Het had
lang geduurd voor het zoover kwam. Eerst was van
den preekstoel een waarschuwing in het algemeen
uitgegaan, dat zij wien de schoen paste hem mochten
aantrekken; toen dat niet hielp waren de schuldigen
bij name genoemd, en bezocht en vermaand door predikanten en ouderlingen; en pas toen zij verstokt bleven in het kwaad en deze pogingen tot bekeering met
5
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verachting hadden afgewezen, waren zij afgesneden
als verrottende en ongeneeselijke leden die het geheele lichaam der gemeente in gevaar brachten. Aldus is de lezing die van de voorgeschiedenis gegeven
wordt in de overweging tot het banvonnis. Maar er
is grond voor het vermoeden dat dit lange uitstel niet
zoo zeer uit consideratie voor de ketters was verleend
als uit vrees voor den indruk dien hun uitstooting
maken zou op de gematigde leden der gemeente. In
1623, evenwel, was de eerwaarde Jacobus Trigland
de meest invloedrijke man in den kerkeraad geworden en diens onverzettelijke rechtleerschheid enfanatieke ijver maakten korte metten met de aarzeling zijner
meer omzichtige ambtgenooten. Trigland was van
huis uit Roomsch en had theologie gestudeerd aan
de Koninklijke Universiteit van Leuven. Hij was pas
tot het Hervormde geloof bekeerd toen hij de jongelingsjaren achter den rug had. De renegaat wou van
geen schipperen weten. Hij haatte Rome omdat Rome
hem herinnerde aan den dwaalweg van zijn jeugd, hij
haatte Arminius met een feller haat wijl diens leer den
hoon inhield dat de bekeerde Katholiek in nieuwe
dwaling was vervallen. Deze modernen te bestrijden
zonder genade was van zijn kant een werk van zelfrechtvaardiging. Hij bestreed ze, het moet erkend,
met waardigheid en gedegen wetenschap. Hij ziet er
indrukwekkend uit op het portret door W. Delff in
koper gegraveerd, de rechterhand op het Boek als
zichtbaar teeken van zijn vasten wil het tegen zijn valsche verklaarders te verdedigen, het voorhoofd gefronst door gepeinzen wier sombere ernst spreekt uit
den starren blik der oogen en den strak getrokken
mond. Dit was er de man niet naar om de gevolgen
te vreezen van een stap dien hij hield voor den eeni-
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gen door plicht en geweten geboden. De Kerkeraad
gaf toe aan Triglands overredingskracht toen hij Jacob
Reael en zijn mede-Arminianen als rotte leden afsneed van het lichaam der Kerk.
Die banvloek schrikte Vondel uit zijn stichtelijke
bespiegelingen wakker tot een besef van wat kostbaar
beginsel op het spel stond. Als vriend der Reaels kon
hij geen lijdelijk toeschouwer blijven. Het kostelijk
goed der persoonlijke vrijheid aangerand ziende in
een man uit eigen vriendenkring, voelde hij het als
een plicht de schenners met zijn vers te kastijden,
en verontwaardiging gaf hem den moed tot plichtsbetrachting:
Die Christenen ontzeit den Christelijken beker,
Dat 's een geweldenaer in Christus Koninkrijk;
God Vader heeft syn feest bereit voor yegelijk
Die in den Soon gelooft, dat woort blijft vast en zeker.
Wat meet gij u dan toe, 6 sotte logen-preeker!
o overdwaalsch tyran! schijn-heylig stof en slijk I
Die dWingelanderij pleegt in eens anders wijk:
Gewetens Beudel vrees den Gocldelijken wreker.
Een oprecht harder weit met sorg sijn lieve lammeren,
En hoed se voor den wolf, en sal sich hunner jammeren,
Een reukloos huureling misbruict den harder-staf,
En slaat en schopt en stoot des Heeren lieve kudden,
Verwaareloost syn wacht, in steede van beschudden:
Eens harders, lieflijk is, eens huurlings harte, straf.

"God Vader heeft syn feest bereit voor yegelijk die
in den Soon gelooft." Dat was gesproken als een goed
Doopsgezinde, want de volgers van Menno, die in
's menschen vrijen wil geloofden en in zijn vermogen
de geboden Gods te volvoeren, aanvaardden niet Calvijns predestinatieleer, door Menno zelf een gruwel
der gruwelen genoemd. Zoo werkten zijn Doopersche opvoeding, zijn vriendschap voor de Reaels, en
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zijn liefde tot de vrijheid tezamen om hem zijn stem
te doen opheffen tegen de gewetensbeulen en goddelooze huurlingen die den herdersstaf misbruikten.
Vondels verschijning in het strijdgewoel van politiek-theologische geschillen moet voor hem een
breuk hebben beteekend met velen van zijn Brabantsche genooten. Want het was juist uit de Brabanders
en Vlamingen dat de fanatiekste ijveraars voor de
Calvinistische rechtleerschheid voortkwamen. Professor Gomarus was een vluchteling uit de Zuidelijke
Nederlanden, en verscheiden en van de voortvarendste predikers tegen de liberale, of wat toen heetten
libertijnsche, regenten der Barnevel tsche factie kwamen van over de Schelde. De eerwaarde Lydius, een
gematigd predikant der Hervormde Kerk, klaagde
dat aan die heethoofden het verlies van Brabant en
Vlaanderen te wijten was, en hij voorzag dat hun
geestdrijverij ook Holland en Zeeland in 's vijands
hand zou spelen als de wijze overheid het hun niet
tijdig belette. Er was grond voor die beschuldiging.
Verontwaardiging over het schrikbewind door de
fanatieke leiders der Calvinisten in de zuidelijke provinciën gevoerd had de weifelaars en de lauwen
teruggedreven in de armen der Moederkerk en tot
gehoorzaamheid aan het gezag van den Spaanschen
Koning. In Holland en Zeeland waren zij, als vreemdelingen, uitgesloten van eenig aandeel in het stadsbestuur, maar zij zochten dit langs een omweg te
beinvloeden door middel van den Kerkeraad, waarin
de predikanten hun al te graag zeggenschap gaven
daar zij een tegenwicht vormden tegen de gevaarlijke
libertijnen. Nil scire tutissima fides - niets te weten
is het veiligste geloof - was een lijfspreuk van Johan
van Oldenbarnevelt, en diens agnosticisme, dat een
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humanistische boven een theologische reformatie
verkoos, werd gedeeld door de meerderheid der I'egeerende klasse in Holland. Cornelis Pietersz. Hooft
was haar meest typische vertegenwoordiger in Amsterdam. Hij was een Protestant maar behoorde niet
tot eenig kerkgenootschap, want hij achtte het leven.
niet de geloofsbelijdenis, de ware toetssteen van den
Christen. En als staatsman duchtte hij de heerschzucht der dominees, die van den stoel aan de burgemeesters op het stadhuis de wet wilden voorschrijven.
Het kan zijn dat Vondels toeëigening van Hierusalem Verwoest juist aan dezen verlichten oud-burgemeester, in weerwil van haar angstig onzijdige
strekking, te beschouwen is als een bewijs dat de
dichter al in 1620 voor de zaak der Libertijnen had
partij gekozen, en dat niet de overtuiging maar de
moed hem nog ontbrak om in zijn verzen uit te drukken wat hij gevoelde. Dat hij ook den moed al bezat
mag men niet besluiten uit het gedichtje Op de boeten
betaelt door den heer Peter Schrijver, want uit die verzen zelve blijkt dat zij niet in 1619 maar pas later geschreven zijn, toen Schrijver niet meer de eenige was
wien .. een tong ontbrak". Maar het vermoeden door
die opdracht aan den ouden Hooft gewekt wint aan
waarschijnlijkheid bij de herlezing van de gedichten
op Oldenbarnevelts dood. Want de hartstochtelijke
toon dier verzen is lichter te verklaren als de ontlading van langverkropte verontwaardiging dan als een
te elfder uur ontstoken toorn bij de herinnering aan
een gruwel die den vertoornde onbewogen liet toen
hij werd bedreven.
Hoe kon de dood op het schavot van den grijzen
staatsman, die zijn land getrouwen eervol veertig
jaren had gediend, den dichter in die tragische Mei61

maand van 1619 onbewogen hebben gelaten? Bij
het gerucht van zijn val was een siddering gevaren
door heel West-Europa. Want ver buiten de grenzen
der Republiek had de roep van zijn voortreffelijkheid
geklonken. Kort na zijn dood getuigde John Ford
van hem in Linea Vitae: A Line of Life: "Menzei van
hem dat niemand op aarde zijn meerdere was in gedegenheid van staatkunde; ja hij was de lieveling. de
spiegel. en het wonder van zijn vaderland." Twee
Fransche ambassadeurs bepleitten zijn zaak bij de
Staten-Generaal in Den Haag; Koning Jacob I. die in
den grooten staatsman zijn persoonlijken vijand zag.
liet zich door zijn gezant Sir Dudley Carleton uitvoerig op de hoogte houden van het verloop der
procedure; al de pamfletten die in Holland over de
rechtszaak verschenen werden in Engelsche vertaling
te Londen gelezen; liedjeszangers ventten daar een
berijmde legende van Bameviles base Conspiracie; en
eer drie maanden na de terechtstelling verloop en
waren werd de tragedie. op het Haagsche Binnenhof
voltrokken. op het Londensch tooneel als een spel
herhaald. "De spelers hier zouden Barnevelt ten tooneele voeren en hadden heel wat geld uitgegeven
om al wat daaraan vast zat voor te bereiden. maar de
Bisschop van Londen heeft hun net verboden er mee
door te gaan". schreef Thomas Locke den veertienden Augustus. 1619. aan Sir Dudley Carleton in Den
Haag. Twee weken later evenwel berichtte hij: "Onze
spelers hebben kans gezien hun spel van Barnevelt
toch opgevoerd te krijgen. en het heeft veel kijkers
en applaus gehad:' Een tragedie die in Londen drommen trok met haar reproductie moet den dichter in
het land waar het origineel zich had afgespeeld diep
in het hart hebben getroffen.
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Niettemin wachtte hij meer dan vijf jaren vóór hij.
op zijn beurt. dramatischen vorm gaf aan die historische gebeurtenissen. en het plan daartoe moest hem
aan de hand worden gedaan door een dichtlievend
regent... De Heer Albert Koenraadts Burgh. Scheepen en Raadt der Stadt Amsterdam". vertelt ons
Brandt... met Vondel van den Advocaat in gesprek
geraakt. zeide koutsgewijs, Maak er een Treurspel van.
Vondel antwoordde' T is noch geen tijdt. D' ander daar
op. Maak het op een' anderen naam." Burgh was een
van de mannen die in 1618. toen Maurits in Amsterdam de wet kwam verzetten. door dezen op het kussen waren gebracht in de plaats van Oldenbarnevelts
aanhangers. Hij moet een sluwe veinzaard geweest
zijn of. sedert zijn benoeming door den Prins. tot andere gedachten zijn gekomen over de rechtvaardigheid van diens zaak. Hoe dat zij. zijn los heengeworpen voorstel bracht Vondel aan het denken. en in navolging van Dr. Samuel Coster. die in 1617 gebeurtenissen van den dag had gedramatizeerd onder het
mom der mythe van Iphigenia. koos hij de geschiedenis. door Ovidius in de Metamorphosen verhaald.
van vorst Palamades. een der Grieksche bevelhebbers
voor Troje die. door de listen en lagen van zijn vijand
Ulysses onder verdenking gebracht van omgekocht
te zijn door Koning Priamus om verraad te plegen aan
zijn eigen volk. werd doodgesteenigd in vergelding
voor dat nooitbegane misdrijf. Evenzoo was Oldenbarnevelt beticht van de bedoeling zijn land aan Spanje
te verraden gedurende de vredesonderhandelingen
die uitliepen op de sluiting van het Twaalfjarig Bestand. want het was een gemeen zeggen in die dagen
dat hij groote geldsommen had aangenomen uit de
handen van buitenlandsche vorsten. Ulysses. in Cos-
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ters Iphigenia, zegt, doelend op Palamedes: .. Indien
ick ken, aan dien sal ick mij 't meeste wreken." De
uitvoering dier bedreiging vormt de handeling van
Vondels Palamedes ofte Vermoorde Onnoselheyd.
Vondel was bezig aan zijn allegorisch drama toen
het gerucht door de stad liep dat Prins Maurits op
sterven lag. Een klant kwam er mee in den winkel. en
Mayke, zijn vrouw, riep onder aan de trap die naar
zijn kamer voerde : .. Man, de Prins leit en sterft" ,waarop Joost terugriep: .. Laat hem sterven, ik belui hem
vast." Want in het stuk speelde Prins Maurits de
roemlooze rol van Agamemnon, die met Ulysses samenspant om den onschuldigen Palamedes om lijf en
goed te brengen.
Het drama verscheen in druk in het najaar van 1625,
en verwekte groot gerucht in den lande. Want erwas
geen bijzondere helderziendheid voor noodig om onder de heroïsche vermomming de ware personages te
erkennen, en zij wien dat doorzicht ontbrak vonden
een sleutel tot de beteekenis der allegorie in klinkklare toespelingen, heengestrooid door het stuk. op
gebeurtenissen in 'slands geschiedenis der laatste jaren. In een lange alleenspraak die het geheele eerste
bedrijf in beslag neemtherhaaltPalamedes den hoofdinhoud der gedrukte Apologie waarmee Oldenbarnevelt de aantijgingen van zijn vijanden beantwoord
had. Dat hij het aanknoop en van vredesonderhandelingen met Troje had voorgestaan was hem aangerekend als een bewijs van zijn heimelijken wensch den
vijand in de kaart te spelen, terwijl het alleen bewees
dat hij een minnaar van den vrede was; en als een
minnaar van den vrede, niet als een verrader van zijn
land, had Oldenbarnevelt het Twaalfjarig Bestand gesloten met Spanje. Het was een leugen, zegtPalame-
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des, dat hij den toeleg had de twee broeders Aga~
memnon en Menelaus in hun bloed te smoren, toen
hij, na de landing der Grieken op het Dardaansche
strand, de vloot had bevolen weer zee te kiezen, want
de leugenaars die dat beweerden wisten dat dit ge~
daan was op bevel van Agamemnon zelf, die, vree~
zend dat zijn troepen op de vlucht mochten slaan,
hun door de wegzending der schepen alle hoop op
een goed heenkomen wou ontnemen; en de lezers
wisten dat het Dardaansche strand de kust was bij
Nieuwpoort in Vlaanderen, waar Prins Maurits met
troepen die, toen de vloot op 'sprinsen bevel was
weggezeild, met den moed der wanhoop vochten,
op een overmachtig Spaansch leger een roemrijke
overwinning behaalde. Het was nooit Palamedes'
bedoeling geweest de macht van Agamemnon en
Menelaus te kortwieken; en evenmin had ooit Olden~
barnevelt gezocht inbreuk te maken op de bevoegd~
heden van Maurits en Frederik Hendrik, die integen~
deel op zijn aandringen daarmee bekleed waren.
Palamedes gaf toe dat hij Calchas, den ziener, dik~
wijls gedwarsboomd had, maar was hij niet in zijn
recht in stee van schuldig geweest met de heersch~
zucht te fnuiken van dien sluwen priester - niet eens
een Griek, moet men weten, maar een Trojaan van
geboorte - die, buiten zijn eigen gebied van kerk
en outer, in de raadslagen der grooten zich mengen
wou; had niet evenzoo Oldenbarnevelt terecht weer~
stand geboden aan de politieke bemoeizucht der Cal~
vinistische dominees, van wie velen - en dat de fana~
tiekste - niet eens geboren Hollanders waren 7 En
al die laster was het loon voor wat hij, Palamedes,
gedaan had in dienst van het land; hij had vluchte~
lingen uit den vreemde geherbergd, en daardoor de
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bevolking des lands en den omvang der steden vergroot; hij had gekroonde naburen tot bondgenoot
gewonnen; hij had den oogst dien het Oosten las
met menig kiel binnengesleept; ja, hij had een vrije
doorvaart gezocht door het uiterste noordenl Wie
kon in die daden van den Griekschen Palamedes het
aandeel miskennen dat Oldenbamevelt genomen had
in het bergen van uitheemsche slachtoffers van geloofsvervolging - Portugeesche Joden, Hugenoten
uit Frankrijk, Walen, Brabanders, Vlamingen en Engelsche Separatisten -, in het winnen van steun voor
de Republiek van Koning Hendrik IV van Frankrijk
en Koningin Elizabeth, in het stichten van de OostIndische Compagnie, in het steunen der heldhaftige
tochten tot ontdekking van de noordoostelijke doorvaart naar China en de Oost-Indiën 7 En de Palamedes die zich op die daden beroemde stierf onder het
uiten dierzelfde woorden waarmee de Advocaat op
het schavot zijn volk had vaarwel gezegd:

o mannen, seyd hy, of uwe heusheyd noyt geloofde
Al 't geen de valscheyd heeft van landverraed erdicht,
Dat was mijns harten wensch. 'K heb volgens mynen plicht
Gants vroom, en ongeveynst, en opentlijck gehandelt,
En sterf een oprecht Grieck, gelijck ick heb gewandelt.

De Engelsche dichters van The TragedyofSir John
Van Olden Barnavelt waren minder partijdig voor
hun held dan Vondel voor zijn Hollandschen Palamedes. Zij ontsloegen hem niet van alle schuld, want
de bron waaruit zij putten was ongetwijfeld het valsche bewijsmateriaal dat ook de dichter van het Londensch straatliedje kende; bovendien, de uiterste
gestrengheid van het vonnis sloot geloof aan zijn
onschuld voor hen uit. Des te grooter is hun verdienste dat zij door den zondigen hoogmoed waar-
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van zij hem bezeten waanden zich niet lieten blinden
voor zijn zedelijke grootheid. Maar de Hollandsche
dichter. hartstochtelijk vereerder van den Advocaat.
zag den oorsprong van zijn lijden slechts in de afgunst
en den haat van zijn vijanden. Aldus wordt in zijn
treurspel Palamedes het slachtoffer van hartstochten
te laag en te dierlijk voor zoo edel een prooi. waardoor zijn dood onzen afschuw wekt maar niet onze
deernis. Want wij kunnen geen medelijden voelen
voor een held die te veel van een heilige heeft om
ons hart tot meegevoel te roeren. Palamedes' eenige
zonde is zijn zondeloosheid. maar door die eene verbeurt hij het recht op erkenning als een tragisch held.
Albert Verwey zag in het conflict tusschen Prins
Maurits en Oldenbarnevelt den onvermij delij ken loop
van het lot. dat geen leven geeft aan het nieuwe
zonder de vernietiging van het oude. Hij laat in zijn
drama den ouden staatsman. in den nacht vóór zijn
terechtstelling. zich aldus uiten tot de twee predikanten die hem bezoeken in zijn cel:
Gij vraagt hoe 't komt dat ik, nu oud en koud,
Beland waar 'k levenslang vandaan bleef, 't wrekend
Gerecht, Ik vraag 't mijzelf, Eerst dacht ik: 't was
Boosheid van Maurits, dwaasheid van mijzelf,
Mijn trots, mijn slecht fortuin, maar deez' mijn laatsten
Nacht zie ik 't anders, waarder: niet ik sterf,
De Tijd, mijn Tijd, de Tijd des Zwijgers, heel de
Wereld van toen wankelt, en nu dit mijn
Oud hoofd daar 't hoofd van is, valt dat eerst,
Vindt ge 't
Vreemd dat een rijk na 't andere komt? Het leven
Leert het, d'Historie toont het, ik beleef 't.
Ik deed recht, maar 't recht van mijn tijd. Nu is 't
Geen recht meer, nu mijn hoogst recht onrecht werd.

Dit was ook het oordeel van den historischen 01denbarnevelt zelf. Sir Dudley Carleton verhaalt dat
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de Advocaat, in gesprek met den eerwaarden Walaeus
van Middelburg over de punten waarop zijn doodvonnis was gebaseerd, zich aldus uitliet: "Ik regeerde,
toen ik aan het bewind was, volgens de begrippen van
dien tijd; en nu word ik veroordeeld om te sterven
volgens de begrippen van dezen."
Vondel was zich niet bewust dat staatsmaximen in
het geschil betrokken waren. Zooals hij het zag was
het de boosheid van zijn vijanden, vooral van François
van Aerssen, den Ulysses der allegorie, die Oldenbarnevelt had ten val gebracht. Die boosheid, geloofde hij, was gewet door zucht naar macht en zelfverrijking, die niet kon voldaan worden zoolang de
Advocaat trouw wacht hield over de Republiek:
'T is niet soo seer om mij,
Men tracht den vrijen staet te quetsen door mijn' sy'.
Men roept tot slaefschen dienst het vrygevochten Griecken,
En treckt bedecktelijck slaghveeren wt sijn' wiecken.
Men gaet de vroomste na, op datmen 't recht verstom.
De Godsdienst streckt een grijns, en 't schelmstuck gaet voor
Wat kael is en beroyt tot Agamemrions voordeel
[mom.
De saecken handhaeft, niet wt wetenschap en oordeel:
Maer puur uit eyge baet. 'T geraes, 't gedrang, 't gewoel
Is om den Hayligh niet, maer om den haylgen stoel.

Er behoorde moed toe zulke taal te spreken toen
de mannen die aldus als corrupte regeerders en als
sycophanten van den pasgestorven Prins werden gebrandmerkt, te vaster in het zadel zaten na hun genadelooze overwinning op den Landsadvocaat. De satire op de Calvinistische predikanten, in Calchas en
Eurypilus ten tooneele gevoerd, was niet minder bitter en op den man af: Agamemnon, er op uit om zijn
vijand te verstrikken,
Misbruyckt den ouden haet der Griecxsche legerpaepen,
Bedienaers van de nood, en noyt verbeden dwang:
Die doen hem 't koude sweet afloopen, door 't gedrang
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Der lasteraeren, en staegh liegende onverboden,
[Goden.
Geen' misdaed reecknen 't quaed, 'tgeen streckt ten dienst der

Zoo geeselde de dichter onbevreesd de predikers en
politici der bovenliggende partij. die geen van beiden
er de mannen naar waren om zich goedschiks te bukken voor de striemen van zijn zweep. Zij gaven zweepslag voor zweepslag terug. De verkoop van het boek
werd verboden. de exemplaren in voorraad bij de Amsterdamsche boekverkoopers werden opgehaald. en
de Fiscaal in Den Haag eischte van de overheid der
stad de uitlevering van den dichter aan de jurisdictie
van het Hof van Holland.
Vondel was een burger van Amsterdam en de eer
der stad vergde een waardig antwoord op dezen eisch
die een inbreuk maakte op haar rechten. De Pensionaris was toentertijd Adriaan Pauw. wiens vader een
der vierentwintig rechters was geweest en de leider
van de anti-Barnevelt partij in Amsterdam. Pauw was
er voor den dichter uit te leveren. maar een der schepenen. Andries Bicker. sprak naar het hart van de
meerderheid toen hij vroeg: .. Als men onze burgers
naar den Haagh zal voeren. wat hebben wij dan hier
te doen 7" Dat was als goed Amsterdammer gesproken. De handvesten der stad lieten niet toe dat een
burger in eersten aanleg terechtstond voor een schepenbank buiten de stads jurisdictie en Vondels zaak
werd daarom verwezen naar de schepenen van zijn
eigen Amsterdam. De aangeklaagde. blijkbaar beseffend dat zijn vrijheid. zoo niet zijn leven. op het spel
stond,lverscheen voor zijn rechters vergezeld van twee
advocaten en een pleitbezorger. die tot zijn verdediging inbrachten .. dat men het treurspel mostneemen
voor een Grieksche Historie. en dat hy de stof hadt
bekleedt en gestoffeert met byvoeghselen. omstan69

digheden en cieraaden, naar de vryheid der Poezye
en tooneelwetten: dat men den inhoudt most verstaan, niet naar' t geen er d' een of d' ander uit zoogh,
en als met nyptangen uit trok, maar naar de verklaaring des Dichters; dewyl elk een uitlegger was van
zyne ei ge woorden." De oudste der schepenen was
dezelfde Albert Burgh die aan Vondel het denkbeeld
van een allegorie op Oldenbarnevelts val had aan de
hand gedaan; van hem had de dichter geen scherp
oordeel over zijn satire te vreezen. Hij vond "dat het
Poëten werk was en dat men het Treurspel wel eenanderen zin kon geven dan veelen deeden." De schout,
Jan ten Grootenhuis, lei hem evenmin het vuur al te
na aan de schenen, want hij beschuldigde hem van
geen zwaarder vergrijp dan "dat hij in het Treurspel
dingen hadde gesprooken die hij behoorde te zwygen." Hij werd bij meerderheid van stemmen veroordeeld tot een boete van driehonderd gulden, een straf
die door zijn vijanden hoonend gekenmerkt werd als
een geeseling met een vossestaart.
Dank zij die rechtsvervolging werd de dichter van
een plaatselijke tot een nationale beroemdheid. Zijn
verboden drama werd het meest gelezen boek van
den dag. De eerste uitgave, voor zoover ze niet was
opgehaald, was binnen veertien dagen uitverkocht,
kort daarna kwam een tweede in het licht, die spoedig
door een derde gevolgd werd en eer een jaar voorbij
was kwam de zevende editie van de pers. Op Vondel
zelf had die plotselinge roem een tweevoudige uitwerking. Hij werd er door bewust wat macht hij bezat om de denkbeelden van zijn medeburgers te beïnvloeden, en van dat vermogen verzekerd, vond hij in
zich zelf den moed om het voortaan te gebruiken in
den dienst van hetgeen hij de waarheid achtte. Want
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zijn diep religieuze natuur aanvaardde die gave van
God als een talent dat zijn rente moest opbrengen aan
den Gever, en hoe grooter de gift des te grooter zijn
verantwoordelijkheid. Te zwijgen waar zijn stem het
kwaad behoorde te kastijden, de waarheid te ver~
kroppen omdat spreken gevaarlijk kon zijn, zou hem
in eigen oogen verlaagd hebben tot het peil van den
boozen en luien slaaf. Hij werd een strijdvaardig dich~
ter wijl hij wist dat hij in zijn poëzie een godgewijd
wapen hanteerde. In weerwil van zijn ervaring met
Palamedes kon hij niet zwijgen over Oldenbarnevelts
martelaarschap. Hij moest van zijn vereering voor den
dooden held getuigen, in een echodicht dat de kerk
waar hij begraven ligt antwoord laat galmen op de
vragen van een vreemdeling, in verzen op het stokske
dat zijn oude lichaam had ondersteund op den weg
naar het schavot, in een hartstochtelijke ode op de
verjaring van zijn sterven, in een sarcastischen oproep
tot het gebed, gericht aan de van gewetenswroeging
gekwelde rechters. Zijn naaste verwanten verweten
hem zijn strijdzucht, die hem niets dan moeite brouw~
de. Hij wenschte zichzelven de benijdbare rust toe
van hen die den innerlijken drang tot spreken konden
bedwingen,
Want waerheyd (dat's aloud) vind nergens heyl nocht heul:
Dies roemtmen hem voor wijs die vinger op den mond leyd.
o kon iek ooek die konst: maer wat op 's harten grond leyd
Dat weltme na de keel: ick word te stijf geparst,
En 't werekt als nieuwe wijn die tot de spon uytbarst.

Hij kon niet, en wilde niet, zwijgen. Zijn gave be~
hoorde den Gever, die in hem, den ontvanger, den
verkondiger had verkozen van Zijn waarheid.
Daar was, wellicht, een element vanzelfmisleiding
in dit geloof. Zijn gerechte verontwaardiging vond
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het ongetwijfeld moeilijk geen satire te schrijven,
maar satire te schrijven was, andererzijds, gemakkelijk
voor zijn haat. Vondel was te persoonlijk in zijn hekeldicht om de verdenking te kunnen ontsnappen dat
de voldoening van eigen hartstocht en vooroordeel
niet minder sterke drijfveer was dan de verdediging
van deugd en publieke moraal. Hij zou zonder twijfel
die aantijging hebben geloochend: de mannen die hij
aanviel werden aangevallen niet als objecten van zijn
persoonlijken afkeer maar als belichamingen van het
kwaad dat hij hekelde. Ondeugd in het afgetrokkene
zal minder licht het vuur der verontwaardiging aanblazen dan ondeugd tentoongesteld in den deugniet,
en indien zijn satire feller werd zoodra ze niet het
kwaad maar de kwaaddoeners trof, kwam dat alleen
doordat hij in hen het zooveel klaarder voor oogen
zag en het des te heftiger verafschuwde. Maar juist
die neiging om de menschen te vereenzelvigen met
de instelling die zij dienden maakte hem onbillijk
jegens zijn slachtoffers. Hij kon niet inzien dat rechtschapen mannen in alle eerlijkheid konden bezig zijn
aan een dagelijksche taak die in zijn oogen deel uitmaakte van een verdorven systeem. Voor Vondel was
de rechtzinnige kerk der Calvinisten een bolwerk van
kwaadaardige onverdraagzaamheid, en ieder predikant dier kerk was daarom schuldig, in zijn oogen, als
een medeplichtige aan haar kwaad en verdiende tot
doelwit te strekken van zijn giftige pijlen. "Als ik dat
volk magh aantasten, dan wordt mijn geest gaande",
liet hij zich, sprekend van de kerkelijken, tegen een
vertrouwd vriend ontvallen. En als zijn geest eenmaal gaande was, bleek hij een averechtsch bedienaar der gerechtigheid, niet als zij blind ten aanzien
der personen, maar verblind door hartstocht voor
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eenig goed dat er schuilen mocht in de verdachten.
Het is evenwel niet abstracte rechtvaardigheid
maar een oprecht geloof in de rechtvaardigheid van
eigen zaak dat de dichter behoeft voor zijn bezieling.
Juist die satiren waarin Vondel onrechtvaardig reputaties aantastte behooren, als poëzie beschouwd, tot
zijn allerbeste hekeldicht, doordat de hartstocht die
in hem ziedde bij de gedachte aan zijn tegenstanders
kracht en zwier aan zijn verzen gaf. Een meesterstukje
in zijn soort is de rommelpotdeun van het hanekot,
waarin de dichter, tot spot van den kerkeraad, de
historie bezong van een ketterschen dominee die uit
zijn predikambt ontzet was. De schuldige broeder
heette Hanecop, en die naam bracht Vondel op het
denkbeeld den twist in het consistorie voor te stellen
als een hanengevecht in een kippenren. Vondel zelf
is de rommelpotspeler op wiens schrille muziek het
liedje, in plat-Amsterdamsch en met een kraakstem,
gezongen wordt door Marten Jansz. Brandt, boekverkoop er en drukker in De Gereformeerde Catechismus. Brandt placht de dominees in het gevlij en
hun geschrijf bij hem in het licht te komen, en wijl
hij hun werken in zijn venster aan het publiek te koop
bood, liet Vondel in zijn liedje door dien vensteraap
der eerwaarden ook hun persoon prijsgeven aan den
publieken spot.
Deze burlesk-heroische ballade is een kostelijk
document voor de geschiedenis van Amsterdam. Zij
geeft een kleurig tafreel, in de manier van Jan Steen,
van de levenskermis waar domheid, verwatenheid en
geveinsdheid den reidans leiden. Hanecop was predikant geweest in Breda, maar toen die stad zich aan
de Spanjaards had overgegeven, had hij een beroep
naar Amsterdam aangenomen:
6

73

Alle Hanen die ontllnghen
Broeder Coppen in het veen
Broederlijck; en soo het scheen,
Warent wongder soete dinghen,
Maer het suerde haest int vat,
Duren is een moye stadt.

Want Hanecop bleek al spoedig besmet te zijn
met een gematigdheid die veel weg had van Armi~
nianisme. Hij mocht dan zuiver op de graat zijn als
verkondiger van de ware leer, maar hij stemde niet in
met de uitstooting van Jacob Laurensz. Reael en diens
medeketters en - wat erger was - hij zei dit in het
openbaar, ja oefende van den stoel kritiek op som~
mige van zijn ambtsbroeders om den onbeschaamden
toon dien zij aansloegen tegen de heeren burgemees~
ters. Op Paschen van het jaar 1626 greep een voorval
plaats waardoor de oneenigheid tusschen den eer~
waarden Hanecop en zijn broederen tot een uitbar~
sting kwam. De Amsterdamsche overheid was met
opzet laks in de handhaving van het vergaderver~
bod tegen de Arminianen uitgevaardigd. Herhaalde
protesten van den kerkeraad werden door de burge~
meesters in den wind geslagen. Dominee Smout, de
heftigste van de vijftien predikanten in Amsterdam,
deed tenslotte een beroep op het gepeupel om hulp
tegen de overheid die schandelijk haar plicht ver~
zaakte. Op Paaschmaandag, den dertienden April. zei
hij in de preek: "Ipdien de Heeren hun devoir niet
beter en doen in 't uytroeyen der ketteryen tot ver~
breydinge van Gods en Christi lof, soo sullen de kin~
deren, jae de steenen van de straet. den Heere daer
in dienen." De kinderen en de armen van geest namen
den wenk ter harte. Een hoop opgeschoten jongens
en gepeupel bestookte dien zelfden dag het verga~
derhuis der Arminianen bij den Montelbaanstorenmet
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straatkeien. verstoorde hun bijeenkomst. en plunder~
de de woning. Een majoor van de schutterij werd met
een handvol mannen er heen gezonden om de orde
te herstellen. Toen de bende zich niet stoorde aan
zijn bevel om uiteen te gaan. liet hij vuur geven. en
twee van de oproermakers legden er het loodje bij.
Dat werkte als een koud stortbad op de andere heet~
hoofden. maar den volgenden dag begonnen de rel~
let jes opnieuw. Wat de plunderaars van het huis had~
den laten staan werd nu tot op den grond gesloopt.
en de tropheeën van hun krijgsbedrijf werden in op~
tocht door de stad gevoerd en langs het Stadhuis op
den Dam om de burgemeesters te tarten. Den dag
daarna werden drie van de belhamels gegrepen. Maar
Smout. die hun geleerd had straatkeien voor argu~
menten te gebruiken. liet hen niet in den steek. Ver~
gezeld van zijn ambtgenoot Cloppenburgh en twee
ouderlingen. verscheen hij voor de heeren in burge~
meesterskamer en waarschuwde hen .. dat zij. zoo De
Roo - een van de aangehoudenen - met den dood
gestraft werdt. 't gebed in de kerke niet voor hem
doen. noch de uitvoering van 't vonnis bijwoonen sou~
den. veel min hem vermanen om sich tot sterven te
bereiden. alsoo hy in eene goede saeck geyvert had."
En op den Zondag daarna sprak hij in de preek van
het plunderend gepeupel als .. instrumenten die God
gebruyckt en aendrijft tot dit gants noodige werck.
de verstooringh der ketterye."
Hanecop was de eenige die van den kansel de rust~
verstoorders afviel en de gemeente vermaande tot ge~
hoorzaamheid aan de magistraat. Hij sprak zelfs. zon~
der er doekjes om te winden. de bewering van zijn
ambtsbroeders tegen dat de Arminianen zelf het op~
stootje hadden uitgelokt. Zijn getuigenis had klem.
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want hij kon het weten, daar hij vlak naast het ge~
plunderde vergaderhuis woonde en met eigen oogen
het geweld had zien plegen.
Zijn waarheidsliefde was in de oogen van zijn ambt~
genooten verraad aan het achtbare Consistorie, en
zij stelden een onderzoek in naar de rechtleerschheid
van den verrader. Dit bracht voldoende bewijs tegen
hem aan het licht om zijn uitsluiting van het Heilige
Avondmaal te rechtvaardigen. Hij had toch gezegd,
in antwoord op Triglands bewering dat de Arminia~
nen geen geloof hadden: "lek soude wel derren seg~
gen dat die sulcx prediken ketters sijn". Na een lange
procedure werd hem zijn ontslag gegeven zonder de
attestatie die hij noodig had om het predikambt elders
te hervatten, en ofschoon dit wreede vonnis door de
Synode aanmerkelijk verzacht werd, dit zedelijk eer~
herstel kon Hanecop zijn vroegere gezondheid niet
teruggeven. Aan het einde dier langdurige vervolging
was hij naar ziel en lichaam een gebroken man.
Vondels rechtvaardigheidsgevoel was diep ge~
schokt door Hanecops lot. In de burleske lezing die
hij gaf van diens geval schieten de vonken van zijn
sarcasme uit het vuur dat smeulde onder zijn leuken
humor:
Al de Haenen luyde baerden
Dat hy was een moordenaer
Die hem teugen Christi sehaer
Hadt estelt, mit roers en swaerden,
Die onnosel bloet vergoot
Dat het hanehoek verdroot.
Ja sy kreeten: door ongs sporten
Steeeken duysent heure cop,
En versaen met garst de erop:
Wil nu iement ongs vercorten,
Wachtje veur·t geloovich schuym,
Die het hoek heyt op syn duym.
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Het berooide volkje uit de achterbuurten leefde
van de bedeeling, en de Kerkeraad die de koorden
der beurs in handen had gebruikte zijn aalmoezeniersambt als een hefboom tot oproer. Waren de
burgemeesters niet naar hun hand te zetten, dan zouden de dominees hun wel gehoorzaamheid leeren
door de armen der parochie tot optreden aan te hitsen. Smouts aanmatiging ging zelfs zoo ver dat hij
zeggen durfde, zulke slappe regeerders hoorden naar
het gal geveld aan den overkant van het Y te worden verscheept, om er door een hennepen venster
naar de sterren te kijken.
Vondel, die in de overheid de beschermers der
gewetensvrijheid zag waarvoor zijn ouders naar Amsterdam waren gevlucht, betaalde zulke grofheid met
gelijke munt. En gedachtig aan de onverdraagzaamheid der Katholieke geestelijkheid in de dagen der
Spaansche inquisitie, wendde hij zich aan het slot
van zijn rommelpotlied tot het beeld van Sint Pieter,
dat, als een erfstuk uit den tijd vóór de Hervorming,
nog met zijn haan en zijn sleutels de wacht hield
boven de poort van het gasthuis, en stelde diens
kraaier deze vraag, die de Calvinistische dominees,
dus over één kam geschoren met de paapsche priesters, in hun zeer trof:
Veur een slot dan, gasthuys Peter,
Soo ick vraegh jou ouwe Haen,
Als hy siet dit geckspul aen,
Makent jonge Hanen beter
Als het ouwe hock veur heen 7
'k Wedt hy 't hooft schudt, en krayt neen.

De steek was verdiend. Want deze bedienaars van
het Woord waren even eigengerechtigd en duldden
even weinig tegenspraak als vóór hen de inquisiteurs
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onder Alva's bewind. Jacob Trigland, die een gematigd man was bij Smout en Cloppenburgh vergeleken,
verklaarde heidensehe, papistische, sociniaansche,
mennonitische en arminiaansche dwalingen voor
evenzeer onchristelijk en vijandig aan de ware religie.
Evenals in den Spaansehen tijd de Roomsch-Katholieke Kerk geen afwijking van hare leer duldde, werd
onder de Republiek door de Kerk van Calvijn de
stelling verkondigd: "Er mag maar ééne religie in
den Staat zijn; alle ketters moeten uitgedreven worden; beter een verlaten stad dan een handeldrijvende
stad vol sectarissen."
Deze theorie der Kerk druischte lijnrecht in tegen
de praktijk der Amsterdamsche overheid, wier doel
niet was de zege van een bepaalde religie maar de
groei en de voorspoed van haar stad. Een geloof dat
wou heerschen ten koste van Amsterdams handel
kon geen bijval vinden bij de burgemeesters, en hoe
heftiger de dominees werden in hun onverdraagzaamheid, des te minder bleken de heeren op het stadhuis
van zins hun ter wille te zijn. De vervolging van
Broeder Hanecop bracht den kerkeraad slechts een
Pyrrhusoverwinning. Want zij werd gevolgd door
een verzwakking van zijn invloed in den Raad der
stad, daar de middelpartij, uit gematigde Calvinisten
samengesteld, die tot dusver met het Consistorie één
lijn hadden getrokken, thans de zijde der Libertijnen
kozen om gezamenlijk het materieele welvaren der
koopstad te beschermen. De Arminianen begonnen
openlijk bijeenkomsten te houden, en kregen weldra
verlof een eigen kerkgebouw te stichten. Mannen
van aanzien schroomden niet langer hun instemming
te toonen met de leer der Arminianen. Vondels
vriend, Daniel Mostaert, de secretaris der stad,
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woonde hun godsdienstoefeningen bij, tot ergernis
van het Consistorie, dat in zijn vergadering van 29
Augustus 1630 besloot: "Men sal na desen letten op
Daniel Mostaert, secretaris, alsoo hij gaet in de vergaderinge der Remonstranten ende andere daerinne
voorgaet." Een ander man van aanzien die de Arminianen genegen was, Jan Klaasz. Vlooswijk, werd in
het najaar van 1628 tot kapitein der schutterij verkozen. Verscheidene schutters, door de dominees
daarin gesteund, weigerden den eed van gehoorzaamheid te zweren aan dezen ketterschen hopman.
Cloppenburgh liet zich door de theologische faculteit van Leiden adviseeren over de vraag of de overheid van Amsterdam het recht had een eed te doen
afleggen aan een gezworen vijand der ware religie en
diegenen te ontslaan door wie die eed geweigerd
werd. De Leidsche faculteit, een bolwerk van Calvijnsche rechtzinnigheid, gaf het antwoord dat Cloppenburgh noodig had. Zoo bracht het theologisch
twistgeding zelfs scheuring in de gelederen der stadsschutterij. De burgemeesters konden zulke inmenging niet dulden en maakten korte metten met Cloppenburgh en de ouderlingen die hem in deze zaak
gesteund hadden. De kerkeraad verloochende hen
door zich onschuldig te verklaren aan den opzet samen
te zweren tegen de overheid. Cloppenburgh vluchtte
de stad uit, de twee ouderlingen werden buiten haar
gebied verbannen als verstoorders van den stadsvrede, en de overheid bepaalde dat voortaan alle
bijeenkomsten vandenkerkeraad zouden bijgewoond
worden door twee gedelegeerden van het stadhuis
ter voorkoming van nieuw gestook tegen de burgerlijke autoriteiten.
Een jaar later volgde Smout zijn ambtsbroeder in
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de ballingschap. Zijn vertrek was de genadeslag voor
de verwaten theocratie die in Amsterdam had willen
heerschen. Van al de dominees die Vondel met zijn
hekeldicht vervolgde was Smout hem de meest gehate. Want Smout was de heethoofdigste der Broederen en de brutaalste waar het gold de regeerders
te kapittelen. Toen in 1626 de Staten Generaal om
politieke redenen den Katholieken Franschen Koning
steun verleenden tegen de Hugenoten van La Ro~
chelIe, had Smout de vermetelheid van den kansel
te zeggen: "De oorzaek van der landen straffen is dat
men luiden in de regering dringt die voorstanders
zyn van 't Pausdom: de exempelen en vrugten daer
van ziet men dagelijks in de Staeten, die hare schepen
gezonden hebben voor Rochel, om de waere Gereformeerde Religie te verdrukken, en te assisteren het
kindt des verderfs, het kindt der duivelen, den draek,
de eerste tak daer de Antichrist uit gesproten is, daer
de hoere van Babel op het beest met zeven hoofden
zit. En op dat gy moogt weten vanwien ik spreek:
ik meen den Koning van Vrankryk, Louis de XIII,
zoone van Hendrik de IV, dien Apostaet."
Het was op die preek dat Vondel doelde toen hij
,,' tHaentje dickkopvan de Mase", zijn spotnaam~voor
Smout, in zijn rommelpotdeun liet uitroepen:
Durf ick krayen op een keuninck,
Op de Haen, die sit in top
Met een kroontjen op sen kop
In syn groote Haneweuning,
Ba! wat meenje, goede lien,
Dat ick Coppen sel ontsien ?

Coppen, dat is Hanecop, kon hem inderdaad den
mond niet snoeren, maar de overheid deed het in
1630. Hij werd in burgemeesterskamer ontboden, en
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hij verscheen niet als een boetvaardige, maar als een
boetgezant in de verzekerdheid van zijn heilige zending ... Mijne Heeren", zoo sprak hij hun toe, .. valt
Godt alsnog te voet, en bidt hem om vergiffenis; staat
van uwe begonnen proceduren af; want anders zult
gy u en uwe kinderen om hals brengen." Maar zijn
bravado kon hem niet redden. Hij moest het tooneel
van zijn ijveren verlaten, in het fiere bewustzijn dat
hij een gerechte zaak voorstond en bereid als martelaar te lijden in haar àienst.
Het is niet waarschijnlijk dat hij bij zijn heengaan
ook maar een oogenblik gedacht heeft aan den dichter wiens hekeldicht koren op den molen van zijn
tegenstanders was geweest. Voor Smout en Trigland
en hun ambtsbroeders, allen geleerde theologen, was
Vondel slechts een van die verachtelijke bent van
liedjesrijmers die zij, van uit hun hoogte, niet verwaardigden met hun opmerkzaamheid. Op een vergadering van den kerkeraad werd een klacht geuit
over Rommelpots en andere straatliedjes waarin dat
eerwaardig lichaam werd belasterd, maar de heeren
waren zoo wijs ze in het openbaar te negeeren. Het
nageslacht denkt anders over de waardij van de predikers en den poëet. Indien Trigland, en Smout, en
Cloppenburgh, nog namen zijn die ons bekend in de
ooren klinken, danken zij dat niet aan de kwartijrien
op wier titelbladen zij prijken maar aan den hekeldichter die hun persoon in zijn verzen als vinnige
kemphanen te pronk stelde. Aan de wonden die hij
hun sloeg bezweken zij niet, maar alleen aan hun litteekens kennen wij nog de dooden.
In Vondels eigen schatting was zijn Rommelpot
waarschijnlijk niet veelmeer dan een aardigheid waardoor hij zich als dichter geen nieuwen roem kon win81

nen. Hij daalde af, in dit en in andere liedjes uit dezen
tijd die de dominees en hun aanhang bespotten, tot
de platte spraak van het bedeelde parochiegrauw, ,,' t
geloovich schuym, die het hock heyt op syn duym."
Het waren schimpdichten bij het schrijven waarvan
hij zich verkneukelde over de pijn die zij de bespotten deden, het waren geen satiren waarop hij trotsch
kon zijn om den roem dien ze hem brachten. Om den
naam van hekeldichter waardig te worden hoorde een
dichter de voetstappen van Juvenalis en Horatius te
volgen, den volkslied toon te verwerpen voor den statigen gang van den alexandrijn, en zotheid en zonde
te geeselen in stee van de zondaars en de zotten.
Vondel verdedigde de vrijheid van denken tegen de
theocraten in een gedicht van dit verhevener slag.
Harpoen is de titel. Hij heeft er het portret in geteekend van den goeden preeker Godefried :
Sijn woord was eveneens als een gesegend saed.
Hy was der sielen sout. Noyt moeyde hy sich met staet
Of weerlijcke heerschappy. Het licht blonk wt sijn leven.
Al wat de bybelleert, stond in sijn hart geschreven:
Ja sijn godvruchtigh hart, dat was der deughden kerck.
Wat drempel hy betrad, daer bleef een heyligh merck.
Sijn mond was troostelijck den aengevochten bedde.
Wat onlust reesser, dien hy niet met wijsheyd redde?
Baldadigheyd nam af, zoo ras hy trad op stoel.
Gerechtigheyd die groeyde, en pleyters werden koel.
De kroegen stonden leeg. Geen mes werd wtgetrocken,
d'Oprechtigheyd des mans klonck luyder als de klocken.
Hy was vernoeght in 't kleen, gewilt bij arm en rijck,
En stondse bey ten dienst. Sy golden hem gelijck.
Men sagh hem selden aen der rijcke lieden disschen:
Wel mocht hy wit sien, maer vermyde d' argernissen.
Soo lang sijn leven duurde hing' s vollecx hart aen God,
En 't was gehoorsaem sijnen vryheer Landeslot.

Maar dit portret geleek niet langer op het type van
den predikant dat Vondel kende in Amsterdam. Hij
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zet er naast een karakterschets van den eerwaarden
Wolfard, onder wien het volk verliep, tegen zijn overheid opstond, onder elkander krakeelde en Gods beeltenis uitwischte in hun hart, terwijl de een den ander
de zaligheid ontzei om een dogmatisch geschilpunt.
De dominees van Wolfards slag waren Phariseeën
zonder een sprank van Christelijke liefde:
Wat kan de lamren rock al huychelaers verschuylen,
Maer datter wolven sijn, barst wt wanneer sy huylen
En janeken over kruys en misselijcke pijn
Om dat tot 's anderen rust sy wat geteugelt sijn.

De regenten die zulke ijveraars muilbandden waren
de herders van hun predikers. Vondel noemde een
dier regeerders bij name, hem prijzend als een rechtschapen edelman, een edelman ook van ziel, maar de
Heer van Schagen had zijn eigen opvatting van waarachtigen adel en was den dichter niet bijster dankbaar
voor zijn lof. Want hij gaf te kennen dat het hem leed
was .. voor alle de werelt uitgekreten te worden als
een persoon die zijnen lust naeme in 't draghen van
roem op sulk een' verrichtinge tegens zijnen Prediker." Dat was een gevoelen dat Vondel kon deelen
noch waardeeren, want zijn artistiek temperament
vond een hartstochtelijk genot zoowel in laken als in
loven. Indien er verdienste stak in het bedwingen van
een stokebrand, moest er verdienste zijn in het loftuiten voor den bedwinger. Want hoezeer zulk optreden tot heil der gemeenschap strekte kon men zien
aan het verschil tusschen Leiden en Amsterdam. In
Leiden: een magistraat die aan den leiband liep van
een preekend demagoog, een overgeloopen monnik
nog wel, en vrijheid verbannen uit de stad; in Amsterdam, sedert Smout en Cloppenburgh buiten de poort
waren gezet, de Amstelheer die spreekt:
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De Vrydom ga sijn' gang, en vliegh, met volle seylen,
Den Y stroom wt en in : So word ons' vest gebout:
Soo tast de koopman tot den elleboogh in 't goud.

En Leiden, ongedachtig aan haar eigen heldhaftigheid in de dagen van het beleg, toen de stad papieren
noodmunten sloeg met de spreuk Haec Libertatis
Ergo, was nu het bolwerk geworden van Waalsche
en Vlaamsche Calvinisten, die met hun onverdraagzaamheid aanstoot gaven aan de burgerij der veste
waar zij vroeger in hun nood een toevlucht hadden
gevonden. In een satire waaraan hij de spreuk op de
noodmunt tot titel gaf stelde Vondel de vrije koopstad en de onvrije Universiteitsstad aldus tegenover
elkaar. Het was beter leven in het vrije Amsterdam,
onder een overheid die de burgers hun eigen zaligheid liet zoeken, geloovend dat God zelf elks geweten zal peilen.
Uit de herhaalde toespeling op de Calvinistische
heethoofden uit Brabant en Vlaanderen als de voornaams te verstoorders van den godsdienstvrede schijnt
te volgen dat Vondel zich van zijn vroegere lot- en
landgenooten had afgescheiden. Hij was in hart en
nieren Amsterdammer geworden, had zijn Brabantsche spraak voor die van Holland verworpen, en de
platte volkstaal der stad zoo grondig geleerd dat hij
er straatliedjes in zingen kon. Hij voelde zich te zijn
van de stad, en een met haar in wel en wee. Dat gevoel gaf hem het recht haar bestuurders de les te
lezen en zijn satire te doen strekken tot de welvaart
van Amsterdam en Holland. Want zijn bewondering
voor de koopstad en de Republiek maakte hem niet
blind voor het bederf en de veilheid onder haar
regenten, waardoor beider kracht werd ondermijnd.
De oorlog met Spanje werd slap en beleidloos ge84

voerd. De belastingbetaler. dat arme. te zwaar beladen ezelke. bezweek bijna onder den groeienden
last. maar waartoe diende het geld dat het beest naar
de tresorie bracht? Waar waren de nieuwe oorlogsschepen die van stapel hadden moeten loopen? Waar
de bemanningen die op het papier stonden als aangemonsterd? En intusschen werden door Duinkerker
kapers onze Hollandsche schepen genomen. onze
matrozen vermoord. en .s lands handel verlamd. Bij
wie lag de fout? Bij de rijke regenten. tuk op vertoon
en zotte praal:
Hier schort het. Overdaed stopt d'ooren voor de reden:
En kromt des vromen recht: deelt ampten wt om loon:
En stiert den vyand 't geen op halsstraf is verboón:
Luyckt 't oogh voor sluykerye, en onderkruypt de pachten:
Besteelt het land aen waere, aen scheepstuygh, en aen vrachten:
Neemt giften voor octroy; of maeckt den geldsack t' soeck:
En eyschtmen rekening, men mist den sack en 't boeck.
Hoewel het menschlijck is dat sulcke saecken beuren:
't Heeft dickmael oock sijn' reên. Dick' raecktermeed teveuren
Die verr' ten achtren was. Kort om, dit 's onse plaegh.

Roskam is de titel der satire waaraan deze verzen
ontleend zijn. De dichter hanteerde zijn kam om den
Staat te zuiveren van favoritisme en corruptie. en zijn
aanklacht. in algemeene termen vervat. tegen de gansche regeerende klasse. was een daad van moed dien
alleen zij wier geweten zuiver was konden waardeeren. Slechts twee mannen werden met name genoemd. en die noemde hij om ze te prijzen. De eene
was de oud-burgemeester Hooft. de vader van den
dichter. "een hoofd vol kreucken. een geweten sonder rimpel". de Hollandsche Cato van een vroeger
geslacht. ter herinnering aan wien Vondel zijn hekeldicht opdroeg aan den zoon.
Maar deze lof van het verleden was niet de uiting
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van een pessimisme dat, ontgoocheld door de ervaring van het leven, een schralen troost vond in terug
te blikken. Vondels tijdgenooten wisten wat de aanleiding was geweest voor zijn satire. In 1625 en 1626
had een opzienbarende strafzaak tegen zes leden der
Admiraliteit van Rotterdam ongeloofelijke blijken
van veilheid en bederf aan het licht gebracht. De
Amsterdamsche dichter doelde in de bovenaangehaalde verzen op de reeks van misdrijven waaraan
de verdachten werden schuldig bevonden, en zijn
satire, ofschoon een algemeene klacht over het verval der publieke moraal, moet zijn stadgenooten hebben behaagd om de onuitgesproken zelfvoldoening
dat Amsterdam een beter overheid had dan haar
mededingster aan de Maas.

86

T

V. AMSTERDAMS VERLEDEN

OEN Vondel zijn Roskam schreef had hij het
midden van den levensweg reeds overschreden.
Maar zijn dichterlijke loopbaan ging nog berg~
op. De groei van den kunstenaar in hem was trager
dan die van den physieken mensch. De hekeldichter
die de Rommelpot bespeelde ten spotvan de dominees
en den kerkeraad van Amsterdam zat nog dik in zijn
wilde haren. De man in de volle kracht van het leven
was als kunstenaar nauw mondig. De satirische bit~
terheid zat Vondel niet in het bloed, maar was een
ontstemming van zijn aankomend dichterschap, die
hij zou uitvieren als zijn jeugd tot manlijkheid ging
rijpen. De geboren satiricus lijdt aan een chronische
atrophie van het hart, die hem de ontvankelijkheid
beneemt voor dat vergevend inzicht dat in den zon~
daar een medestruikelaar erkent die slechts wat zwak~
ker op zijn beenen staat. Maar Vondel bezat het in~
tuïtief begrip voor al wat menschelijk is, en zijn satire
was maar de dartelheid van een edelmoedige ziel die
de jaren des onderscheids nog niet bereikt had.
Toen de mensch meer dan veertig jaren telde be~
gon de dichter te beseffen dat de tijd voor spelen
voorbij was. De titel Hoofd der Hollandsche Poëten,
waarmee hij den Muider Drost in zijn Roskam had be~
groet kwam, naar de algemeene schatting, hemzelven
toe, en hij voelde dat hij zijn nieuw verworven roem
gestand moest doen met edeler dicht dan satire. Vir~
gilius was een grooter kunstenaar geweest dan Juve~
nalis, en in de voorgaande eeuw had Tasso al zijn Ita~
liaansche mededingers overtroffen. Het groote epos
der Nederlandsche literatuur te schrijven werd Von~
deIs eerzucht. Evenals Milton was hij lang zoekende
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naar een held, nadat hij op het heldendicht zijn zinnen
gezet had, en hij deelde Miltons behoefte aan zijn
vrienden rekenschap af te leggen van .. hetgeen de
geest, tehuis in het ruime dwaalgebied van zijn gepeinzen, vrij is zichzelven voor te stellen." Hij dacht
aan Laurens Reael, maar juist zijn vriendschap voor
den man, die de keuze bepaalde, was een onoverkomelijke hindernis. Hij stond niet ver genoeg van hem
af om hem, temidden van het moderne tooneel van
zijn levensloop, te kunnen zien als de allesbeheerschende figuur van dat tooneei. Zijn vriendschap voor
Reael moge zich hebben gevleid met de verbeelding
dat hij een reus was onder menschen, zijn poëtische
visie zag hem zoo niet. Het leven van Koning Hendrik IV van Frankrijk was een passender stof. Zijn
dood door moordenaarshand zou een pakkend sJot
vormen voor een geschiedverhaal van dappere daden
en grootsche historische momenten. Hooft had een
Leven van Hendrick den Groote geschreven in zijn naar
Tacitus gebeelden prozastijl. Dat boek bevatte al het
materiaal dat Vondel voor zijn epos noodig had. Maar
de schijnbare gemakkelijkheid der taak zal zijn geestdrift bekoeld hebben: hij wilde niet louter een berijmer zijn van een andermans proza. Zijn keuze viel
ten slotte op Constantijn den Groote ... Ik oordeele,"
schreef De Groot in een brief van 17 Augustus 1632,
.. dat U. E. tot een volkomen Poema een bequaem subject bedacht heeft, van den tocht van Constantijn na
Rome 't welk soo grooten gewicht heeft medegebraght in de saeken van de werelt. De Grieken roemen Constantyn seer hoogh ende noemen hem den
Apostelen gelyk. My dunkt dat hy geen quaedt Prins
en is geweest sedert hy de Christelyke religie heeft
aengenomen: maer gelyk de Christenen hem tot den
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hemel verheffen soo sie ik dat Zosimus een blint yveraar in 't Heidensch geloof, alles opsoekt dat hy kan
met recht met onrecht om hem te doen klein achten.
Doch U. E, seit wysselyk dat het den Poeten recht is
de fauten over te sien, ofte niet te geloven van de
geenen die sy nemen tot stoffe van haer lof en tot een
voorbeelt van deucht."
De Groot sprak in den brief waaruit deze woorden
zijn aangehaald den dichter toe als zijn" Seergeleerde,
treffelyke vrundt". Hun vriendschap was van jongen
datum. Na tienjarige ballingschap had den grooten
Huighen de zucht bevangen tot terugkeer naar het
geboorteland. De omstandigheden schenen gunstig.
Onder het stadhouderschap van Frederik Hendrik
was de verbittering tegen de Barneveltsche factie
geluwd en in 1630 waren zijn verbeurdverklaarde
bezittingen hem teruggegeven; zou dan het vaderland hem het welkom binnen zijn grenzen weigeren 7
Vertrouwend op de veranderde stemming verscheen
hij, in den herfst van 1631, onverwachts te Rotterdam, in het goed geloof dat niemand hinderpalen in
den weg zou slaan tegen zijn ongeoorloofde terugkomst. ,,0 groote ziel" , zong Vondel hem toe,

o groote ziel, 0 son van mijn gesangk,
Die weêr verrijst, na uwen ondergangk,
En ons verheught met desen gouden dagh,
Dien Hollandt wel met eere vieren magh'
o stalen hart al gloeyend hardt gesmeedt'
o Groothart, met wat hemelsehen magneet
Bestreeek standvastigheit uw vast gemoed
Dat het soo heet van liefde t'onswaert woedt,
En wraackt de weelde van een aartspaleis
En kust het landt en al zijn haters peis!
Maar zijn haters versmaadden den vredeskus. Alleen
op voorwaarde dat hij nederig om pardon vroeg werd
7
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hem veroorloofd in het land te blijven, en tot die
bede was hij niet te bewegen, daar zij een bekentenis
van schuld ware geweest. Zoo zei dan De Groot op
den dertiendenApril1632 zijn geboorteland opnieuw
vaarwel om scheep te gaan naar Hamburg.
"Wij haten 't Groote Licht; een ander bidt het
aen," schreef Vondel bitter. Hij besefte den omvang
van het verlies dat het land zich zelf berokkende,
want hij kon het meten aan de winst die hij zelf had
gemaakt in die eerste maanden van zijn omgang met
De Groot. De dichter die de hoogeschool alleen van
buiten kende, die zelfs nooit op de banken van het
Latijnsche school had gezeten, voelde zich, in zijn
nederigheid, gevleid door het verkeer met den groot~
sten geleerde dier eeuw. De mannen van wetenschap,
de kenners van Grieksch en Latijn, vormden in die
dagen een kaste die zich hooghartig gesloten hield
voor indringers uit het leekendom. Vondels opne~
ming in den kring van De Groots Amsterdamsche
kennissen was de ridderslag die hem inwijdde in de
internationale orde der geleerden. Zijn levensbe~
schrijver, Gerard Brandt, vertelt van een middag~
maal ten huize van Joost Brasser, een broeder van
'slands Groot~Tresorier, waar Vondel aanzat in het
gezelschap van De Groot, Vossius en Barlaeus.
Vondel sprak onder het eten niet een enkel woord,
verdiept in eigen gedachten, als wij Brandt willen
gelooven, "met zijn verstand en sinnen gestadig werkende op zijne vaarzen, en zwanger gaande van aar~
dige vonden." Maar het is Vondel noch zijn biograaf
te kort gedaan als wij die verklaring niet aanvaarden.
De ééne beklemmende gedachte die alle andere het
zwijgen oplegde moet het besef zijn geweest van
eigen kleinheid bij die drie reuzen in kennis, den jurist~
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theoloog. den philoloog en den historicus. aan wie en
aan wier gelijken het weinige dat hij zelf wist was ontleend. Maar liefde voor de poëzie maakte de geleerden en hun bewonderenden leerling tot gelijken. De
theoreticus Vossius. de Latijnsche dichters Grotius
en Barlaeus. kenden Vondels waardij en vergolden
zijn hulde aan hun geleerdheid met lof en bewondering voor zijn genie. Op den achtsten Januari 1632
opende de stad Amsterdam haar Atbenaeum Illustre.
dat bestemd was om de Leidsche Universiteit naar de
kroon te steken. Bij de plechtigheid waarmee die opening gepaard ging vinden wij de vier mannen opnieuw
tezamen: De Groot was aanwezig als belangstellend
toeschouwer. Vossius en Barlaeus waren de sterke
lichten der in aantal zwakke faculteit. de laatste hield
een openingsrede. en Vondel vierde de gebeurtenis
in een Horatiaansche ode. Vertrouwend op de aanmoediging en de geleerdheid dier vrienden voelde
Vondel de zekerheid in zich rijzen dat zijn eerzucht
het N ederlandsche heldendicht te schrijven geen taak
was die zijn krachten te boven ging.
De groote keizer was jarenlang de dagelijksche gezel van zijn gepeinzen en werd hem door die intimiteit zoo lief dat hij hem peetvader maakte van het
jongske dat geboren werd terwijl het epos in wording
was. Maar Konstantijntje kreeg nimmer een jongen
broeder in Constantijn den Groote. en zijn eigen leven
was maar een oogenbliksbestaan.als de vlucht van een
vogeltje door een zomersch woonvertrek. in door het
eene. uit door het andere raam. uit oneindigheid naar
oneindigheid ... Eeuwigh gaat voor oogenblick". was
de gedachte waarmee Vondel in zijn verlies berustte.
Het heldendicht moest hem helpen zij n smart te boven
te komen en hem de eeuwigheid verwerven tot loon
voor zijn arbeidzame uren.
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Maar Constantijn de Groote werd nimmer herbo~
ren in Vondels dicht. In een brief aan De Groot van
1639 weet hij zijn falen aan neerslachtigheid. In 1633
had hij een ander kind begraven, zijn achtjarig Saartje,
die "de vreught was van de buurt", en twee jaar later
had hij de moeder naar haar laatste rustplaats gebracht in het Lieve-Vrouwe-Koor der Oude Kerk.
"Mijn moedt". schreef hij aan De Groot, "heeft sedert
de doodt van myne zaalige huisvrouwe een' krak gekregen, zoo dat ik mynen grooten Konstantijn moet
vergeeten,en met iet minders my zoeken te behelpen."
De geest van zijn ,.lieve bedgenoot", zijn "Kreüse,
die om hoogh gevaren smolt in beysynarmen," moet
hem verwijtend verschenen zijn in den nacht nadat
hij die woorden van berusting schreef. Want kort na
haar dood had Vondel in den droom haar stem gehoord, hem vermanend zich te vergenoegen met zijn
getrokken lot en niet zijn heldenwerk te staken. Kan
het zijn dat die beê der doode, die een weerklank
moet hebben gevonden in den wensch van zijn eigen
hart, haar kracht verloren had bij de herinnering aan
haar persoon? Was zij, levend, een inspiratie geweest
die, nu haar bijzijn hem ontvallen was, niet meer ont~
vonken kon, zelfs niet bij de gedachte aan die laatste
bede van over het graf?
Het is een zwak van allen onzer de schuld van ons
falen te geven aan ons gevoelig hart. Het is minder
vernederend voor onzen trots als de nederlaag is toegebracht door overmachtig leed dan ze te wijten aan
eigen onmacht. Vondel was blijkbaar tot de erkenning gekomen dat hij zich zelf een taak gesteld had
die hij niet kon volbrengen. Hij had de noodige techniek zich eigen gemaakt door Tasso's machtig epos
in proza te vertalen, hij had de hulp van groote ge-
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leerden tot zijn beschikking bij het verzamelen van
zijn historisch materiaal, hij bezat den wetenschappelijken zin voor het verwerken dier stof tot het doel dat
hij zich gesteld had. Maar het hart, dat alleen de huivering der schoonheid door zijn vers kon doen trillen,
het hart was niet met hem in zijn werk. Doch niet
huiselijk leed, te zwaar om te dragen, had het hart dus
ongevoelig gemaakt. Het was niet de herinnering aan
zijn doode vrouw die den stroom van zijn heldendicht
stremde, het was zijn eigen onvermogen om den dooden Constantijn als een levend held te zien die het
hart onverschillig liet. Het epos werd nimmer voltooid omdat het was en bleef een zichzelven opgelegde taak, niet een werk dat hij niet laten kon te doen
omdat liefde en vereering voor zijn held zich moesten
uiten. Zijn verstand hield het voor wijs en eervol dien
arbeid te volbrengen. Maar de geschiedenis van Constantijn liet zijn hart koud als steen, en ofschoon zijn
wil een onverbiddelijk tuchtmeester was, des meesters roede kon uit de rots geen levend water slaan.
Vondels verbeelding was nog niet in staat het verleden op te roepen en tot leven te wekken tenzij hij
het zien kon in betrekking tot zijn eigen Amsterdam,
of als een weerschijn van het heden. Als hij aan Rome
dacht, aanschouwde hij in dien spiegel de groote stad
waarvan hij zelf een burger was. Rome's consuls zijn
burgemeesters in Vondels spraakgebruik, en de patres
conscripti een vroede raad. Amsterdam was de bron
waaruit zijn poëzie bezieling dronk, en het dicht tot
lof der stad rees op uit zijn hart in zangen van zuivere
schoonheid. Geen bouwwerk van openbaar belang
werd op haar veengrond opgericht of Vondel bezong
er de pracht van en de kunstlievendheid der burgemeesters. Wij zagen hem het nieuwe Atbenaeum
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Illustre vieren met een ode; in 1638 werd de eerste
stadsschouwburg geopend met een treurspel dat Vondel voor de gelegenheid geschreven had; een nieuw
Stadhuis werd ingewijd in 1655. en Vondel bejubelde
de gebeurtenis met een machtig gedicht. in 1657biedt
de voltooiing van het Zeemagazijn hem stof voor een
hooggestemden lofzang. Als een Amsterdamsche
Amphion zong hij de stad van zijn bewonderende
liefde uit den veengrond... Dus schijnt de wereld heel
om Amst~rdam gebouwt." Niet om den krak die zijn
moed door den dood van zijn zalige huisvrouw was
toegebracht. maar om zijn zwak voor Amsterdam
moest hij zijn grooten Constantijn vergeten. en ofschoon hij voorgaf dat hij .. metietminders" zich zocht
te behelpen. kan hij bezwaarlijk die woorden in vollen
ernst gemeend hebben. noch zal De Groot ze zoo
hebben opgevat. Hij zelf wist. en De Groot wist. dat
hij een werk geschreven had waarop hij veilig zijn
hoop kon vesten op roem bij het nageslacht. een werk
dat zijn geleerde vriend in Parijs voor onsterfelijk verklaarde. Datwerk was het treurspel waarmee de eerste
Amsterdamsche schouwburg op den derden Januari
1638 geopend werd. Gijsbrecbt van Aemstel.
De bouw van dien schouwburg was het indirect gevolg van de fusie. in 1632 voltrokken. tusschen Costers Academie en de Kamer In Liefde Bloeyende. De
oude twisten waren vergeten en een gemeenschappelijke liefde voor het tooneel had de leden der beide
instellingen hereenigd. Twee jaar vroeger was de
Brabantsche Kamer De Witte Lavendel in de Academie opgegaan. zoodat alleen deze nog over was om
het Amsterdamsche publiek dramatische ontspanning
te bezorgen. Het oude gebouw op de Keizersgracht
kon den toevloed van kijklustigen niet meer bergen.
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Belendende perceelen werden aangekocht en met de
Academie gesloopt om plaats te maken voor den
nieuwen schouwburg die tegen het einde van 1637
gereed was voor de openingsvoorstelling.
Daar de plechtigheid door de regenten van den
schouwburg op 25 December was gesteld. had Vondel
de handeling van zijn stuk laten spelen in den Kerstnacht. Als het spel begint heeft het beleg van Gijsbrechts veste een vol jaar geduurd. Maar onverwachts
komt op Kerstmorgen het bericht van den aftocht der
belegeraars. De Amsterdammers zetten de vluchtenden na. maar ze brengen slechts één gevangene mee
terug in de stad. Deze. die zich Vosmeernoemt. doet
een deerniswekkend verhaal van het ongelijk hem
door de zijnen aangedaan. en Gijsbrecht. door zijn
gladde tong bepraat. haalt hem binnen als een welkom
overlooper uit het vijandelijke kamp. Op Vosmeers
raad trekken die van Amsterdam een schip met rijshout binnen de veste. dat de vijand. in zijn overhaaste
vlucht. vlak buiten den wal heeft achtergelaten. Maar
verborgen onder de lading brandstof. als in het turfschip van Breda. liggen de mannen die de stad voor
den tegenstander zullen overrompelen. Te middernacht. als het volk ter kerke is om den Heere dank te
zeggen voor hun bevrijding. zetten Vosmeer en zijn
verstoken handlangers de stad in brand en laten zij
de belegeraars binnen. die onder deksel van den nacht
in hun verschansingen zijn teruggekeerd. De stede is
niet meer te redden. Gijsbrecht is niettemin vast besloten het kasteel althans te behouden. Maar terwijl
hij vruchteloos tracht zijn vrouw. Badeloch .. te bewegen met de kinderen en de radelooze burgers over
het water te ontsnappen. daalt de engel Raphael uit
den hemel neer en beveelt hem den burcht aan zijn lot
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over te laten. Hij moet naar Pruisen gaan en daar een
stad stichten die hij Nieuw-Holland zal noemen. En
om hem te troosten voor zijn nederlaag voorspelt de
engel Amsterdams wedergeboorte in een toekomst
zoo heerlijk als Gijsbrecht in zijn stoutste droomen
zich niet verbeelden kon, een profetie van den roem
der stad in Vondels tijd.
Zelfs in deze korte samenvatting der handeling valt
haar gelijkenis op met de historie van Trojes val. Gijsbrecht is een Amsterdamsche Aeneas, Vosmeer de
Spie speelt de rol van den verrader Sinon, het schip
met rijshout, het Zeepaert geheeten, herinnert door
zijn naam en zijn bestemming aan het houten paard
van Troje, de Amstel is een Hollandsche Xanthos, en
ieder der ondergeschikte personages heeft zijn tegenhanger in de heroïsche legende. Ofschoon het stuk
gebaseerd is op historische feiten, is het een talentvolle dramatiseering van het tweede boek van Virgilius' Aeneis,evenalsPalamedes, een satire op recente
landshistorie, een gedramatiseerd verhaal van Ovidius
was. Maar de verschillen tusschen beide spelen zijn
van grooter beteekenis dan de trekken die zij gemeen
hebben. In het oudste der twee vormt de klassieke
legende de vertooning en de Hollandsche tragedie
is van dat spel de verborgen zin, in Gijsbrecbt van
Aemstel is het verhaal van Aeneas slechts het stramien
dat schuil gaat onder de voorstelling van locale gebeurtenissen. De klassieke oudheid is hier gebruikt
om op te bouwen, niet om onder te schuilen, en de
mannen van Holland, die in Palamedes de Grieksche
koppen zich als maskers voorhielden, gebruiken ze in
Gijsbrecbt tot modellen. Het motief van den dichter
is anders geworden. Haat bezielde hem toen hij Palamedes schreef, liefde gaf hem zijn Gijsbrecbt in, liefde
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voor de stad wier huidigen roem hij wilde vieren met
deze dramatische episode uit het verleden.
Vondels beroep op de liefde van zijn medeburgers
voor hun stad vond onmiddellijk weerklank. Develen
voor wie het Grieksch abacadabra was gaven niet dat
voor de heroën van Homerus, maar zij groeiden er in
met eigen oogen te zien dat het verleden van Amster~
dam zijn helden had en een tragedie even rijk aan
romantisch lotgeval als de brand van Troje. De rijke
dikdoeners die voor hun gloednieuw geld zich heer~
lijkheden hadden gekocht en met den heerlijken titel
achter hun burgernaam pronkten verbeeldden zich
graag dat zij naneven waren van de Amsterdamsche
helden en de erven van hun krijgsmansroem. Als offi~
eieren der schutterij paradeerden zij in kostbaren
opschik door de straten, trotsch op de eer die, zoo
niet door persoonlijken moed, dan toch door erfrecht,
hunner was. In Vondels drama gaven historie en poëzie
haar zegen aan deze romantische inbeelding. Gijs~
brecht van Aemstel werd de stamvader van hetzeven~
tiende~eeuwsche Amsterdam, genus a quo principe
nostrum, en de legendarische stichter en schutspa~
troon van de stadsschutterij. Op Rembrandts Nacbt~
wacbt, in 1642 voltooid, draagt Ruytenburch, Ban~
ning Cocqs luitenant en Heer van Vlaardingen, in den
gedreven rand van zijn stalen kolder den naam van
Gijsbrecht van Aemstel. Wederzijdschewaardeering
tusschen den schilder en den dichter schijnt er niet
te hebben bestaan; de praalzucht van een parvenu
die op het nageslacht wou indruk maken als de dra~
ger van een Amstelsch erfstuk is de eenige verklaring
van dit inschrift dat Rembrandt en Vondel tezamen~
brengt.
Het drama was opgedragen aan "Den Heere Huigh
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de Groot, Gezant der Koninginne en Kroone van
Zweden, by den Alderchristelyxsten Koning, Luidewijck van Bourbon, Koning van Vranckrijck en Navarre." "Wy vertrouwen", schreef de dichter, "dat
dit uwe Exc. te min zal mishaegen, aengezien hier
onder de oudste en treffelijxste edelen en bondgenooten, niet oneerlijck in .t harnas sneuvelt de ridder
Heemskerck, een adelijcke en manhaftige ranck, uit
dat bloed, waer van uwe Exc. zijn braeve afkomst
telt." Zoo gaf de dichter zelf het voorbeeld tot den
zoek naar middeleeuwsche voorvaders. Maar er waren
andere en zwaarder wegende redenen dan de verwantschap met één van Aemstels helden die Vondel
bewogen zijn spel aan den Zweedschen Gezant bij
het Fransche hof op te dragen. De Groot zelf had
naam gemaakt als Latijnsch treurspeldichter, en zijn
derde en laatste tragedie, Sophompaneas, was in 1635
door Vondel in het Nederlandsch vertaald. Het Latijnsche origineel was in Duitschland geschreven. kort
voordat De Groot zijn benoeming tot Zweedsch Ambassadeur aanvaardde. Het was meer dan louter een
oefening van Latijnsche prosodie tot ontspanning en
tijdverdrijf ondernomen, het was een allegorie van
zijn eigen leven. Want de Hebreeuwsche Joseph aan
het hof van den Pharaoh was de Hollander De Groot
op het punt in dienst der Zweedsche Kroon te treden,
een stap waartoe hij werd aangezet door de hoop dat
hij als gezant van Zweden zijn geboorteland zou kunnen dienen zooals Joseph in Egypte zijn eigen volk
tot hulp was geweest. De Groot besefte dat hij door
dien stap voorgoed zich den weg afsneed tot terugkeer in het vaderland, en hij heeft zijn treurspel misschien geschreven om zich in de oogen van zijn landgenooten te rechtvaardigen. De man die zijn balling-
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schap weet aan de ondankbaarheid van zijn geboorteland maakte door eigen verkiezing die ballingschap
onherroepelijk. Aan den kunstbroeder die tevens balling 's lands was droeg Vondel zijn Gijsbrecht van
Aemstel op, de tragedie van den Amsterdamschen
held die ook naar verre streken werd verbannen. Joseph, Gijsbrecht, De Groot! In Vondels oogen, die
ervan hield overeenkomst te ontdekken tusschen verleden en heden, was er niets ongerijmds in de verbinding dezer drie tot een trio van gelijk beproefde
helden, en zijn typeering van Badeloch, die haar man
meer lief heeft dan haar kinderen - want die droeg
ze onder' t hart, maar hij is het harte zelf - herinnert
aan De Groots kloekmoedige lotgenoot, Maria van
Reigersbergh.
De Groot beantwoordde de opdrach t met een waardeerenden, schoon ietwat statig uitgevallendankbrief :
Mijn Heer,
lek houde my seer geobligeert aan uE. beleefdheit
ende groote affectie tot my, de welcke schier alleene,
immers nevens weinige van die landen soect te versoeten myne geleden swaerichheden ende te vergelden myne onbeloonde diensten. lek heb uwe gaven
ende wercken altijd ten hoochste geestimeert. Soo
ick van dit werck soude seggen dat ick gevoeIe, soo
soude ick mogen verdacht syn off ick de eer die my
is geschiet door de toeeigening daerdoor soude willen erkennen, 't welck ich noch daermede noch te op
andere wegen en sie te connen doen nae behooren.
By anderen wil ick wel spreecken vande geluckige
uitkiesing van dese in der daet waerachtige, maer by
uE. schoon gecierde geschiedenisse, de Stadt van
Amsterdam, daer dit werck is gemaect ende vertoont,
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eigentlyck toecomende; de seer welvoegende schic~
kinge van alle deelen van het eerste tot het laetste,
wyse leeringe, teere hartroeringe, vloeiende, doch
welbeknochte veerzen. By uE. sal ick niet anders seggen, dan dat ick Amsterdam voor geluckigh houde,
soo veele daer syn die dit werck nae syne waerde
connen schatten. Den Coloneeschen Oedipus van
Sophocles, de biddende vrouwen van Euripides, heb~
ben Athenen noit grooter eere aengedaen als Amster~
dam hier mede geniet. Ende alsooick vertrouw, dat dit
werck onsterffelyck is, soo derf ickdaeruitverhoopen,
't gunt my myne eigen wercken niet en derven toe~
seggen, dat myn naem sal blyven levende in een stadt,
die ick ten hoochste altyd heb geeert. Groote dancbaerheit ben ick uE. schuldigh; de welcke ick in myn
hart onverzeert wil bewaeren, tot dat ick eenige ge~
legentheit vinde om de selve metter daet te doen
blycken.
Tot Parys den 28 Mei 1638.
UE. Dienstwillige en danckschuldige
H. de Groot.
Daar was een kleine, maar invloedrijke groep in
Amsterdam die niet instemde met dezen lof: de leden
van den Nederduitsch-Hervormden kerkeraad. Ze
waren altijd CostersAcademievijandig geweest, ende
nieuwe schouwburg had met de tradities en de werk~
zaamheden der Academie den haat der Calvinistische
predikanten geërfd. Het tooneel was in hun oogen
een plaats om te schuwen, een kweekbed van onzedelijkheid en misdaad, en zij werden het nooit moede
bij de burgemeesters te protesteeren tegen de ver~
tooning van spelen die bijzonder aanstootelijk waren
voor hun gevoel. Nu en dan werden hun dreigende
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vertoogen met een speelverbod beloond, maar dit was
slechts een schrale voldoening voor de officieele onverschilligheid waarmee de banvloek van den kerkeraad tegen het tooneel als instelling ten stadhuize
werd ontvangen. Het was niet alleen uit vrijzinnigheid
en tolerantie dat de burgervaders het tooneel tegen
den kerkeraad in bescherming namen, ook het belang
der stedelijke liefdadigheidsinstellingen noopte hen
tot die houding. Want de Academie en haar erfgenaamde schouwburg bestemden tweederden der ontvangsten van de tooneelvertooningen voor het stadsweeshuis en schonken de rest aan het stedelijk oudemannenhuis. De overheid zou tegen het stadsbelang
gehandeld hebben met den schouwburg te sluiten en
zelfs de meest doctrinairen onder de dominees erkenden dat matiging geboden was in de bewoording hunner vertoog en tegen een volksvermaak dat de vaderloozen en den behoeftigen ouderdom hielp voeden.
De vertooning van Gijsbrecbt van Aemstel kon evenwel niet worden geduld. De kerkeraad toch had het
hooren beschrijven als een vertooning waarin de "superstitiën vande paperye als misse en andere ceremonien" werden verheerlijkt, en hij vaardigde twee van
zijn leden af naar het stadhuis om bij de burgemeesters aan te dringen op een speelverbod. Zij kregen in
zooverre voldoening dat de Kerstmis niet zou worden
ontwijd door dit paapsche spel, maar meer dan een
kort uitstel der eerste opvoering viel van de overheid
niet te verkrijgen. De première had plaats op den derden Januari, en twaalf keeren in den loop der twee
eerste maanden van het jaar werden "de superstitiën
vande paperye" gezien en toegejuicht door een vollen
schouwburg. Het stuk werd opnieuw gespeeld in de
laatste week van het jaar 1641. en in 't geheel hon101

derdeenentwintig maal opgevoerd gedurende Vondels leven. Aldus werd de dichter reeds door zijn
eigen tijd in het gelijk gesteld tegenover die "onverstandige menschen", als De Groot ze noemde, "die
in een treurspel. handelende van een geschiedenis se,
al drie hondert jaaren geleden, het vertoonen van de
gewoontens dier tijden niet wilden toelaaten."
Toch waren de predikanten zoo onverstandig niet
als De Groot het laat voorkomen. Vondels bekeering
tot het Roomsche geloof, bijna vier jaren later, zou
hun vrees bevestigen dat de "superstitiën vande paperye" ten tooneele werden gevoerd niet zoo zeer
uit eerbied voor de historische waarheid als om ze te
verheerlijken. Geruchten over Vondels veranderde
gevoelens deden reeds toen de ronde, en de dominees, met een onfeilbaren speurneus voor de zonde
der afvalligheid, kregen de lucht van het doel en de
strekking dier paapsche episoden in het stuk nog voordat het gespeeld was. Vondels vriendschap voor Cornelis Gysbertsz. Plemp, den Katholieken rechtsgeleerde, was een openbaar geheim, en daar Plemp een
autoriteit was op het gebied der geschiedenis van
Amsterdam, was het meer dan waarschijnlijk dat de
dichter hem geraadpleegd had en wat Roomsche lessen op den koop toe had ontvangen. De opdracht
van het stuk aan Hugo de Groot steef de dominees
in hun achterdocht. Want De Groots ijveren voor een
algemeen Christendom zonder onderscheid van belijdenis had hem in de verdenking gebracht van een
herstel voor te staan dermiddeleeuwscheoppermacht
van Rome. Grotius Papizans is de titel van een pamflet
in 1642 uitgegeven door den eerwaarden Laurentius,
een van de twee kerkeraadsleden die in 1637 in burgemeesterskamer tegen de opvoering van den Gijs102

brecbt kwamen protesteeren. De beschuldiging van
paperij. die toen zwart op wit tegen De Groot werd
ingebracht. was vijf jaar vroeger reeds een onderwerp
van gesprek in Amsterdam. en de predikanten. in hun
rol van wakers over het ware geloof. hadden goede
reden om den dichter die zijn verbannen Gijsbrecht
onder de hoede stelde van den verbannen De Groot
te verdenken van den opzet als een Roomsch bekeerling hulde te brengen aan een mogelijken broeder in
den geloove.
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VI. TERUG NAAR ROME
N 1650 gaf Vondel zijn verzamelde gedichten uit,
waaronder het volgende eenvoudige verske was
opgenomen:
TOETS~STEEN .

Indien hier Roomsch of Onroomsch dicht
Den Lezer sticht, of hem ontsticht;
Men scheIl' mijn pen die vlacken quijt,
En toets' de stof naer heuren tijt.
Sint Pauwels volght der Vadren zeên.
Sint Augustijn de Manicheên,
Eer hun het heldre licht verschijnt,
Waer voor de donkre mist verdwijnt.
Mijn jonkheit bondt door errefleer
Zich aen een Secte, en geene meer,
Tot datme, door een klaerder blijck
Van 't Weereltlijck en Kerckelijck,
Ontdeckt wiert, in een' schooner dagh,
De Perle, die verborgen lagh,
Waer voor men 't aI met winst verliest.
Geluckigh die het beste kiest.

Hij was als de koopman "dewelke, hebbende een
paar! van groote waarde gevonden, ging henen en
verkocht al wat hij had en kocht dezelve." Voor het
Koninkrijk Gods dat hij gevonden had door de Moederkerk, was Vondel bereid 't al met winst te verliezen. Hij wist wat zijn bekeering hem zou kunnen kos~
ten: de liefde van vrienden, den bijval van bewonderaars, de gunst van beschermers, zijn goeden naam bij
het groote publiek. Maar de dichter die een goed
koopman was in het koop en en verkoopen van zijden
stoffen, kon zelf het best beoordeel en waarin zijn
geestelijk voordeel gelegen was. Hij zou al wat hij had
hebben willen verkoop en om te koop en die eene paar!
van groote waarde.
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Vondels bekeering was niet de plotselinge opwel~
ling van een lichtbewogen gemoed. Zijn dichterlijke
ontwikkeling, wij zagen het, was een langzame maar
gestadige groei, en de verandering in zijn godsdien~
stige gevoelens hield met dien groei gelijke maat. Hij
bereikte dan ook pas de volheid van zijn dichterlijk
kunnen toen hij geleerd had het Ave Maria te bidden.
Lied en gebed waren de tweeling bronnen die opwel~
den uit de diepte van zijn ziel, en toen het gebed zui~
verheid en kracht had ontvangen van den druk eener
nieuwe vervoering, rees het lied, met de bede, tot te~
voren niet bereikte hoogte. Zijn levensreis had Rome
tot haar voorbeschikt doel, maar hij was lang onder~
weg en bereikte laat zijn bestemming. Want de mo~
tieven en roerselen waardoor hij, in zigzagkoers, ge~
voerd werd naar het verre einddoel waren vele en van
saam ges telden aard.
Hij vond zijn weg naar Rome over Keulen, zijn ge~
boortestad. De indrukken van zijn kinderjaren ston~
den hem altijd levendig voor dèn geest, en hij voelde
zijn hart getrokken tot de bisschoppelijke stad die,
lief als ze hem was om die vroege herinneringen, hem
nog liever werd toen hij kwam onder de bekoring der
Katholieke kerk. Hij deelde nooit den bitteren papen~
haat d~r Calvinisten en hij ontzag zich niet, al was hij
Doopsgezind, een eerbiedige toespeling te maken,
waar het pas gaf, op wat, in Calvinistisch spraakge~
bruik, paapsche superstitiën werd genoemd. Hij ver~
telt in 1613 van een zwager die, bij een bezoek aan
Rome, den pauselijken zegen had ontvangen, en
wenscht dat zijn muze haar deel er van krijgen mag.
In 1622 zingt hij den lof van St. Agnes en draagt het
lied op aan een Katholiek priester. Een Latijnsch ge~
dicht van zijn broer Willem vertalend, dat deze te
8
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Rome in 1625 geschreven had, laa t hij hem aldus spreken van Zijne Heiligheid:
Dees is de groote Sleutelvooght
Van 's Hemels poorte; rust nu; pooght
Niet meer te weten; buigh uw knien
En kus zijn voeten, wijd ontzien.

In den klaagzang op den dood van zijn vrouw, in
1635, beschrijft hij een droom waarin haar stem hem
toesprak en vermaande haar sterfelijk deel te bestellen
In 't Koor der segenrijcke Maeghd
Daar sulck een schaar den naam af draagt,
En die mijn naam oock gaf zijn waarde.

De Doopersche Vondel had blijkbaar niets tegen
Rome; hij schroomde zelfs niet van zijn bewondering voor de Moederkerk te getuigen, alsof de vervolging die zijn ouders en grootouders van de Spaansche Inquisitie hadden verduurd geen indrukken in
zijn geest had achtergelaten. Indien in zijn vroege
verzen de "hoer van Babylon" het soms ontgelden
moest in de afgezaagde scheldtaal die schering en inslag was der Protestantsche polemiek, dan was dat
niet zoozeer een uitdrukking van zijn eigen gevoelens
als een toegeven aan wat hij wist dat zijn geloofsgenooten en vrienden van hem verwachtten. En reeds
in 1622, lang vóór zijn bekeering, schrapte hij zulk
anti-paapsch gerevel uit den herdruk dier verzen.
Het kan zijn dat de herinneringen aan de liturgische
pracht die hij als kind in Keulen moet hebben aanschouwd - ommegangen door de versierde straten,
kerkdiensten in den Dom verstolen bijgewoond in
spijt van het ouderlijk verbod - zulk een indruk op
zijn artistieke ontvankelijkheid gemaakt hadden dat
geen familie-legende, hoe dikwijls ook herhaald, van
doorstane geloofsvervolging ooit vermocht ze vol106

komen uit te wisschen. Die legende verloor voor hem
haar karakter van een aanklacht tegen de Roomsche
Kerk toen hij zag hoe Calvinistische onverdraagzaamheid en eigengerechtigheid op haar beurt tot vervolging van onrechtzinnigen overgingen. Hij meende
Sint Pieters haan boven de poort van het gasthuis te
hooren kraaien: ,,0 neen, 0 neenl" in antwoord op
de vraag of de kemphanen in den NederduitschHervormden Kerkeraad het beter maakten dan hun voorgangers van het Roomsch-Katholieke geloof. Het was
lood om oud ijzer. De Roomschen waren nu de vervolgden en Vondel, edelmoedig als hij was van natuur,
was des te eer bereid het voor ze op te nemen omdat
zij de onderliggende partij waren. Naarmate de familietraditie aan kracht verloor wonnen zijn persoonlijke
herinneringen van Keulen aan klaarheid. In een schoonen lierzang van 1632, gericht aan Gustavus Adolfus
"om Zijne Majesteit te bewegen dat hij Keulen, mijn
geboortestad, verschoone", schilderde hij "de geestelijcke praal, en Roomschen bisschopsstaf en witten
myter", en het wapen der stad, "het bloedigh veld gewijd met goude kroonen" , het veld: embleem van
het door Attila gestorte bloed der elfduizend maagden, de drie kronen: van de wijzen uit het Oosten
wier heilig gebeente bewaard wordt in de crypt van
den Keulschen Dom. Ach, dat de Zweedsche Koning,
die blijken aanschouwend van de heiligheid der oude
stad, zijn toorn bedaren mocht en zich wou laten leiden binnen haar muren niet als een krijgshaftig veroveraar maar als een vreedzaam gast I De Doopsgezinde dichter smeekte den voorvechter van het Protestantisme zijn geboortestad te sparen terwille van
haar heiligheid als een aartsbisschoppelijke zetel J
Vondel zag daarin niets ongerijmds. Gevoelig voor
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het architectonisch schoon der oude stad vol kloosters en vol kerken, en ontvankelijk voor de bekoring
die er schuilt in overblijfselen van lang vervlogen
tijden, moest hij wel eerbied koesteren voor die grijze
glorie, al was zij het symbool van een geloof dat men
hem geleerd had te verfoeien. Maar zijn artistiek
instinct leerde hem nu het verfoeilijke dier les. Een
symbool zoo schoon kon niet een verachtelijk geloof
verzichtbaren. Het was meer dan een aesthetisch genot in de uiterlijke vormen van den Katholieken eeredienst dat een onmiskenbaar Roomsehen stempel
drukte op het treurspel van Gijsbrecht van Aemstel.
De poëzie er van is meer dan een kleurige schildering van verdwenen schoonheid, zij schildert een
eeredienst die voor den dichter een innerlijk ervaren
werkelijkheid was. De devotie die hij in het Katholieke Keulen met verwonderde oogen had aangezien
voor de afgoderij van verdwaalde zondaars was, tot
grooter verwondering van zijn ziel, zijn eigen devotie
geworden in het hervormd Amsterdam.
Toen Gijsbrecht van Aemstel op het tooneel versch~en was Vondel nog niet tot de Moederkerk overgegaan. Hij stond op den drempel, maar de beslissende stap binnen het heiligdom viel nog te doen.
Het is teekenend voor het aandeel dat herinneringen
uit zijn vroegstekinderjaren aan zijn bekeering moeten
gehad hebben dat, in dien tijd van weifeling in het
voorportaal, de dichter in den geest naar zijn geboortestad terugkeerde en een tragedie begon van
St. Ursula en haar elfduizend maagden. In dit spel
zocht Vondel, door de woorden en het voorbeeld van
St. Ursula en haar vriendinnen, Rome en al wat
Roomsch is te rechtvaardigen bij zijn landgenooten.
Die teedere bruiden van Jezus, die martelaressen der
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Kerk, die door haar dood de verkoren instrumenten
werden waarmee God het oude Keulen en het Christendom in de Duitsche landen voor vernietiging bewaarde, waren een blinkend voorbeeld voor den
dichter. Hoe kon hij zelf, een ingeborene van de stad
door St. Ursula' s marteldood gewijd, den moed missen tot verduring van laster en hoon wanneer ook hij
geroepen werd te getuigen voor de waarheid 7 Het
drama Maegbden was een manifest waarmee Vondel
aan allen wien het aanging weten liet dat hij voornemens was het Roomsch-Katholieke geloof te omhelzen. Zijn bedoeling werd niet misverstaan. "Hoe
pryswaardig het treurspel der Maagden was ten opzicht van de kunst", schrijft Brandt in zijn Leven van
Vondel, "men vondt .er evenwel zaaken in die veelen
bedroefden: des Dichters zucht tot de stellingen en
gewoonten der Roomsche Kerke, en zyne afwyking
tot haare dwaalingen."
Keulen met al zijn herinneringen was evenwel
slechts één uit vele factoren die Vondels Roomschwording teweegbrachten. Gevoelsoverwegingen alleen konden dien invloed niet hebben gehad indien
zij niet gesterkt waren door de goedkeuring van het
verstand. Het hoofd moest de ingeving van het hart
bekrachtigen voordat hij zich gewonnen gaf. Nauwgezet als een eerlijk koopman in al wat hij ondernam,
besteedde hij jaren van overpeinzing en studie aan
dit probleem. Als Doopsgezinde was hij vrij van dogmatische vooroordeelen. Zijn geloofsgenooten waren
eenvoudige menschen, wier ideaal was eenheid van
geest op den grondslag van de eerste Apostolische
gemeenten. Weinig geloften werden hun afgevergd;
zij hadden slechts Gods woord te erkennen als de
eenige bron van gezag. Dat simpel geloof maakte hen
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afkeerig van een ingewikkeld dogmatisch systeem.
In hun opvatting was geen plaats voor Calvijns leer
der uitverkiezing en verwerping. Hij die herboren
werd door zijn geloof in Christus kon niet bevlekt zijn
met de zonden van vorige geslachten. De zonde van
Adam was door Christus geboet, zoodat de mensch
die stierf in zonde in zijn eigen zonde stierf, niet in de
zonde van anderen. En zij die zondigden waren verantwoordelijk voor hun dwaling. Want hunner was
een vrije wil en het vermogen de geboden van God
te vervullen.
In jonger jaren had Vondel de geestdrift diervroege
apostolische gemeenten nagevoeld over de stadige
verbreiding van het Christelijk geloof onder alle volken. Maar wat was er geworden van die eenheid van
geest in dat verre verleden verwezenlijkt? De hervorming had Europa in twee vijandige kampen gesplitst,
en onder de Protestanten heerschten haat en tweedracht meer verbitterd en fel dan de haat dien zij den
Paapschen toedroegen. Hij zag de Arminianen vervolgd door de Gomaristen; hij zag zijn stad onderdak bieden aan de Bruinisten die de Anglicaansche
kerk had uitgedreven, en zelfs onder de Doopsgezinde kudde waartoe hij zelf behoorde was de eenheid van geest ver te zoeken. Want omstreeks 1625
raakten de broederen verdeeld over de vraag of Gods
woord uitsluitend vervat was in de letter der Heilige
Schrift en in Jezus Christus zelf, of in de leering die
Christus ons schenkt door de werking van Zijn Geest.
De mystiek van Schwenkfeld, die meer waarde
hechtte aan de inspraak van de stem des harten dan
aan het geschreven woord van God, was uit Duitschland stroomafwaarts naar Amsterdam gekomen. Vondel besefte het gevaar van een beweging die indivi110

dueele exaltatie wou maken tot een hof van laatste
instantie in geestelijke dingen. In een krachtig gedicht gaf hij de gemeente een Antidotum tegen bet
vergift der geestdryvers tot verdedigingb van' t bescbreven woord Gods:
Gods woord ghegoten word in alderhande vormen
Van 't wispelturigh breyn. Een Christen door veel stormen
Beproeft en afgemat. Nae 't een volght 't ander wee.
De waerheyd als een rots in 's weerelds wilde zee
De woeste baren stuyt der sinnen, die oneven
Steeds worden van den wind der leeringen gedreven.

De erkenning van een vast. onfeilbaar gezag was
voor Vondel niet een zaak van louter practisch belang
waarvan zijn verstand de waarde had leeren beseffen
toen mystiek gedweep zijn geloofsgenooten op dwaalwegen voerde. Behoefte aan gezag was hem ingeboren
en gaf richting aan zijn leven en zijn werk. Hij kon niet
leven zonder de overtuiging dat de wijze waarop hij
leefde gericht was naar een vaste zedewet. eeuwig en
onveranderlijk als de God die ze gemaakt had. Hij kon
niet dichten zonder het geloof dat de wijze waarop hij
dichtte in overeenstemming was met een absoluten
schoonheidsnorm. die het rijk der kunst beheerschte
zooals het leven beheerschtwerd door dezedewetvan
Jezus Christus. De werken van de groote dichters der
klassieke literatuur. Virgilius. Sophocles. Euripides.
waren hem de geschreven openbaring van het absolute kunstschoon. en Vondel in de volheid van zijn
kunnen vereerde dat drietal als zijn meesters met
denzelfden ootmoed waarmee hij zijn zedelijk leven
trachtte te richten naar de lessen van den grooten
Meester der Evangeliën. Hij geloofde in een goddelijke kosmische orde die "het een en eenig schoon"
was. en ouder wordend vond hij meer en meer bekoring
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in de idee dat de Christenheid er naar streven moest
in haar eigen bestaan de harmonische orde te weer~
spiegelen die het heelal in stand hield. Maar hoe droe~
vig stak het beeld der werkelijkheid af bij dat ideaal:
De Christe Princen sitten vast
Malkanderen in 't hair
Gants Christenrijck geraeckt in last,
En 't uiterste gevaer;
Als 't schip dat met gekerfden mast
Flus schipbreuck lijden sal,
En drijft na lager wal.
De felle Turck, die Christus kruist,
Siet ons krackeelen aen.
d' Erfvyand lacht vast in syn vuist,
En hoopt den klaeuw te slaan,
Van bloed geverwt, van stofbegruist,
In 't hart van 't blind gevecht,
Dat hy 't geschil beslecht.
Gelijck een ingeborsten stroom
Sal't ingelaeten heir
Verdrencken al den Duitschen boom.
En bruisen als een Meir
En spoelen den bebloeden toom
Te Keulen in den Rijn,
Daer sal zijn Paerdstal zijn.
Dan voeltmen hoemen heeft gefaelt.
En uit den Burgertwist
En brand verdoemden roof gehaelt,
En wolven opgehist
Na Christus schaepskoy: dan betaelt
Men self sijn eige roe,
En schreit en sucht sich moe.

Attila, dien God gebezigd had als een geesel voor
een in zonde verstokte wereld, was herleefd in den
Turk, en Europa was nog slechter voorbereid om het
gevaar het hoofd te bieden dan voor twaalfhonderd
jaar. Was het geloof in Christus zoo zuiver en vurig
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dat het een wonder kon werken zooals St. Ursula en
haar gezusters hadden gewrocht toen zij door haar
marteldood redding brachten aan Keulen en aan het
Roomsch geloof in de Duitsche landen 7 Hoe kon het
een zuiver geloof zijn. dat beleden werd door een
bonte verscheidenheid van secten die. onder het aanroepen van Christus' heiligen naam. elkander liefdeloos verguisden 7De Groot had gelijk. hoe verder men
terugging in het verleden. tot de dagen der eerste
Christengemeenten die het dichtst hadden geleefd bij
Jezus' eigen tijd. hoe zuiverder het geloof in Christus
was. En dat geloof was bewaard. als een heilig erfgoed. door de Kerk van Rome. wier duiding der Heilige Schrift een gezag had dat de willekeurige verklaring der Protestanten verre te boven ging. omdat zij.
onder Gods genade. van zoo veel eeuwen her was
overgeleverd door een lange opeenvolging van Zijn
Stedehouders op aarde. Het moet deze belangstelling
in de vroegste Christengemeenten geweest zijn die er
Vondel toe bracht Constantijn den Groote tot den
held te maken van het epos dat hij schrijven wilde.
Het was niet de held die hem aantrok maar diens tijd.
niet de grootheid van den Christelijken keizer. maar
de zuiverheid der Christelijke religie.
Hugo de Groot had ongetwijfeld aandeel in Vondels bekeering. ofschoon een ziel voor Rome te winnen zijn zaak noch zijn bedoeling was. Hij dacht zich
de wereld niet als een samenleving van sec ten maar
van naties. en het allesbeheerschende probleem inzijn
oogen was niet een rechtvaardiging te vinden voor
dit of dat geloof maar de formuleering van een belijdenis die alle natiën zonder gewetensbezwaar konden beamen. Niet de verschillen die de kerken scheidden maar de grondbeginselen waarover zij het eens
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waren achtte hij bestudeering waard. Met een optimisme dat naïef schijnt aan onze achterafsche wij sheid
rekende hij op een algemeene bereidwilligheid om
toe te geven op ondergeschikte twistpunten. In gebrekkige verzen schreef hij een verdienstelijk Bewijs
van den waren Godsdienst. en hij won er een ruimer
kring van lezers voor door het uit zijn Hollandsch dicht
in Latijnsch proza over te brengen. Maar ofschoon dit
boekje herhaaldelijk herdrukt is en overgezet in verscheiden talen. bracht het geen stemming voor inschikkelijkheid teweeg. Papist en Protestant. almochten zij iets voelen voor zijn katholieke religie. waren
ieder overtuigd dat hun geloof er een verbeterde
editie van was. Vandaar dat De Groot. teleurgesteld
in zijn verwachting. meer en meer overhelde naar het
Roomsch-Katholicisme als de eenige religie die katholiek. dat is algemeen. mocht heeten. Hij schijnt in
zijn hart een ultramontaan te zijn geweest voordat
Vondel voor Rome gewonnen was. maar kritischer
aangelegd dan de dichter kon hij het nooit tot de erkentenis brengen dat de diepe vereering die hij de
Moederkerk toedroeg een onvoorwaardelijke overgaaf rechtvaardigde. De punten van voorbehoud die
zijn verstand hem stelde verstomden het Ave Maria
op zijn lippen.
Vondel was anders geaard. Hoewel hij De Groots
verlangen deelde naar een algemeene kerk die de
scheuring zou heel en en religievrede zou schenken
aan Europa. zocht hij ook vrede voor zijn eigen ziel.
De zwaarmoedigheid waaraan hij omstreeks 1620 had
geleden was misschien de schaduw van den twijfel
geweest die met onweersvlagen en flitsen van helderziendheid over den horizon van zijn geest was heengetrokken. In De Groots gemoed was het seizoen van
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storm en onweer over. Hij had vrede gevonden in de
katholieke religie die hij leerde. Hij kon buiten de
kerk van Rome blijven, want, al had zijn toetreding
hem wellicht grooter invloed verzekerd in de wereld,
zij kon hem niet sterker bewust hebben gemaakt van
den vrede in eigen hart. Vondel daarentegen was nog
verre van die innerlijke sereniteit. Zijn hartstochtelijker natuur werd gezwiept door verlangens en vlagen van wanhoop, door twijfelingen en vervoeringen
die hem deden snakken naar het oogenblik waarop hij
met heel zijn hart zich onderwerpen kon aan een gezag te hoog en eerbiedwaardig om in twijfel te trekken. De Groot, hoe zeer hij ook de Moederkerk bewonderde, bleef Protestant in zijn stoere vertrouwen
op de zelfgevonden waarheid, Vondel, altijd zoekend
naar uitwendige sanctie voor zijn gevoelens, was in
aanleg voor het Roomsche geloof bestemd.
In de Litterae Annuae van de Jezuïeten, waarin zij
aan het Vaticaan verslag uitbrachten van den voortgang hunner werkzaamheid, staat Vondels bekeering
geboekt op het jaar 1641, niet lang na den overgang
van zijn dochter Anna. Hij moet het jaar daarvoor
hebben doorgebracht in gebed en overpeinzing en in
gesprekken met zijn geestelijke raadgevers, daar in
1640 en 1641 niets van zijn hand in druk verscheen.
Zijn stem verstilde toen hij opging naar het altaar. In
een brief van 1676, aan Paus ClemensX gericht, wordt
de eer van zijn bekeering door de Jezuïeten opgeeischt, en Vondel bevestigde hun verdienste in dezen
door zijn handteekening onder het stuk te zetten. De
burgerlijke overheid der Republiek was toegefelijker
jegens de Societeit van Jezus dan te verdedigen viel
in de oogen van de Protestantsche predikanten. Bij
de Unie van Utrecht was bepaald dat iedereen vrij
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zou zijn in zijn godsdienst en niemand zou vervolgd of
ondervraagd worden wegens zijn geloof. De Nederduitsch Hervormde Kerk verklaarde weliswaar in haar
belijdenis dat het de plicht der overheid was te weren
en uit te roeien alle afgoderij en valsche religie. en te
vernietigen het Koninkrijk van den Anti-Christ. Maar
de Staten handelden nimmer naar die kerkelijke leer.
Zij weigerden een misdaad te zien in aanhankelijkheid
aan Rome. Een onderzoek zooals de dominees eischten zou slechts uitgeloopen zijn op het bewijs dat de
verdachte een geloof beleed dat hij alle recht had te
belijden.
De overheid besefte evenwel dat de Katholieken
burgers waren die tweeërlei gezag erkenden. waarom
het voor de regeering zaak was voor hen op haar hoede
te zijn. Hugo de Groot had bij het begin van het
Twaalfjarig Bestand zijn geleerde vrienden van de
Katholieke Universiteit te Leuven de vraag gesteld of
een Roomsch burger van een Protestantschen staat
zich gedragen kon als een gehoorzaam onderdaan in
al wat den staat en niet de kerk betrof. Hun antwoord
was dat Roomsch-Katholieken verplicht waren al wat
zij konden te doen om het afvallig grondgebied voor
hun wettigen soeverein terug te winnen. maar alleen
dan wanneer er kans van slagen was. daar ze zich anders in moeilijkheden zouden brengen zonder hun
vorst van dienst te zijn. Zij konden zich dus. naar hun
eigen bekentenis. te gelegener tijd ontpoppen als oproerlingen en verraders. en de Staten vaardigden. om
politieke en niet om godsdienstige redenen. plakkaten
uit tegen het houden van paapsche bijeenkomsten.
Deze werden echter niet toegepast. maar dienden als
stok achter de deur. klaar om mee toe te slaan als het
noodig was. Gewetenlooze magistraten maakten een
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handig gebruik van den stok voor het nobel bedrijf dat
afpersing heet. Ieder jaar werden de Katholieken in
hun ressort met strenge toepassing der plakka ten bedreigd en ieder jaar werd de ramp afgewend nadat de
ambtenaar zich had verwaardigd een gift in geld van
de Roomsche gemeente in ontvangst te nemen. Zoowel de omkoopsom als de bescherming die er mee
werd gekocht werd door beide partijen als iets vanzelfsprekends beschouwd, en een magistraat die de
paapschen ongemoeid liet zonder hen voor hun rust
te laten betalen was een rara avis onder zijn soort.
De Drost van Muiden was een dier zeldzame witte
raven. De vervreemding tusschen hem en Vondel na
diens bekeering was te wijten aan Vondels naïeve
verwachting dat van Hooft gematigdheid jegens
Roomsch-Katholieken te koopen viel. Hooft had in
die dagen voor het Hof te Brussel een rechtszaak
hangen over landerijen van zijn vrouw in de Spaansche Nederlanden, en Vondel, verlangend zijn nieuwe
geloofsgenooten van dienst te zijn, vermat zich den
Muider Drost te waarschuwen dat hij wijs zou doen
de Katholieken onder zijn jurisdictie grooter vrijheid
toe te staan dan zij reeds bezaten, daar het anders licht
mis kon loopen met zijn proces in Brussel. Vondel zal
die boodschap als een vriendelijken wenk bedoeld
hebben, maar Hooft, die er een poging tot afdreiging
in zag, liet hem uit de hoogte weten dat hij beter deed
zich niet in andermans zaken te mengen. De blindeijver
van den renegaat had Vondel verleid tot een tactlooze
bemoeizucht die Hooft hem nimmer heeftkunnen vergeven. Vondel heeft nooit geweten, of voorgewend
dat hij niet wist, wat de werkelijke reden was van de
verkoeling tusschen hem en Hooft. Hij zond den Drost
zijn wenschen voor "een gezont en zaalig ni eu jaar,
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en dewyl hy my zijn geuse taafel verbiedt om een onnoozel Ave Maria: zoo zal ik somtijdts noch een Ave
Maria voor hem lezen; op dat hij sterve zoo devoot
Catholyk. als hij zich toont devoot Polityk." Hooft
was uit edeler hout gesneden dan het Vondel lief was
te erkennen. Hij was er de man niet naaromeenleegen
stoel voor Vondels Roomsch gezelschap te verkiezen.
Het was niet de Katholiek dien hij zijn tafel ontzei.
maar de oude vriend die zich niet geschroomd had
hem te beleedigen toen diens nieuwe vrienden gepaaid moesten worden.
Die nieuwe vrienden waren er velen. Want dank
zij de verstandige oogluiking der overheid vormden
de Roomschen in Amsterdam een groote gemeente
die naar buiten echter weinig van zich blijken liet.
Haar noodgedwongen eenzelvigheid verstevigde den
band tusschen haar leden. Zij zochten elkander en
onderhielden betrekkingen met Katholieken in andere steden van Holland. In Alkmaar woonde Maria
Tesselschade. een Roomsch bekeerling als Vondel,
en den dichter nog liever geworden sinds ze zijn
nieuwgevonden vrede deelde. Aan haar droeg hij op
het eerste groote dichtwerk waarmee hij zijn lange
stilzwijgenbrak.Rome.hetdoelvanzijnpelgrimstocht.
was het tooneel van dit nieuwe drama. het derde in
de trilogie van zijn bekeering: van het Roomsche verleden zijner aangenomen stad. over de stad van zijn
geboorte. naar de eeuwige stad op de zeven heuvelen
waar hij herboren was tot een nieuw en beter leven.
Peter en Pauwels is de titel en - zooals in Maeghden
en incidenteel ook in Gijsbrecht van Aemstel - is de
glorie van het martelaarschap het hoofdmotief van dit
nieuwe treurspel. Door den marteldood dier twee
apostelen veroverde Christus het oude Rome der
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Caesars. Uit hun kerker voerden zij den strijd tegen
het keizerlijke hof met de wapenen van tranen en gebeden, en ootmoed, waarvan het embleem de doornenkroon is, overmocht de met lauweren gekroonde
hoovaardij.
In een toewijdingsgedicht aan Eusebia, een naam
dien Maria Tesselschade zich gaarne gaf, sprak de
dichter haar toe als eene die zijn religieuze vervoering
deelde:
Wat is ons vleesch, dat toch in 't graf moet rotten?
Wat is het lijf, vermast van snoode pracht?
Der wormen spijze, en voetsel voor de motten;
Een hindernis van 't geen Godt dierbaerst acht.
Dat 's 't wezen uit zijn aengezicht gesneden,
De hemelsche en in klay gevange ziel;
Die haeckt te spoên, met wijde en wisse schreden,
Naer 't zaligh honck, waer op haer liefde viel.

Zij had, als Vondel, verloren die haar het liefste
waren, eerst haar man, toen haar eenig kind. De
smart had geen betraande Magdalene van haar gemaakt die in zelfbeklag een zoete weelde vond. Zij
had haar gratie en bekoorlijkheid behouden en liet
zich de verliefde hulde welgevallen die de weduwnaars Huygens en Barlaeus haar brachten in geestige
en speelsche poëzie. Maar de stemming waarin zij
door die twee zich het hof liet maken was de voorname berusting eener vrouw van de wereld die met
een glimlach kan meedoen aan een spel waarvan zij
de futiliteit erkent. Haar dieper zelf was in harmonie
met Vondels wezen, en de aanbiddelijke Tessel die
door Huygens om beurten gevrijd en geplaagd werd
met keurige sonnetten en epigrammatisch woordenspel over haar misverstand van naar de mis te gaan,
was min werkelijk dan de Eusebia voor wie Vondel
zijn Peter en Pauwels schreef.
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Vondel gevoelde zich zelf als een moderne Linus
die, na den marteldood der twee apostelen, "de be~
druckten vertrooste met Godt, en de tegenwoordige
en toekomende glorie dezer Heiligen." De proseliet
besefte dat het zijn plicht was anderen te roepen tot
het geloof dat hem vrede schonk. In 1645 gaf hij een
ode uit op het derde Beuwgety der Heilige Stede t' Am~
sterdam. De gebeurtenis die hij bezong was een dier
middeleeuwsche gevallen die de Calvinisten hoonend
paapsche superstitiën noemden. Op den Dinsdag
voor Palmzondag van het jaar 1345, ontving een man
op zijn doodsbed de silcramenten der stervenden,
maar in zijn braaksel kwam de heilige ouwel weer
terug. Een vrouw die hem verpleegde wierp braaksel
en ouwel op het vuur. Doch de hostie werd niet door
de vlammen verteerd. Zij blonk met een witten gloed
en een vrouw die ze zag stak haar hand in de vlam en
redde ze zonder zich te branden. De hostie gaf dui~
delijk blijk van haar wonderkracht, de baljuw van den
Graaf van Holland, als getuige er bij geroepen, be~
vestigde, boven zijn zegel, haar heiligheid en won~
derdoende werking, en op de plek waar ze gevonden
was in het vuur werd een kapel gebouwd die tot
schrijn zou dienen voor den kostbaren schat. Vondels
vriend en geestelijke raadsman, Pater Leonardus
Marius, parochiepriester aan de Oude Zijde, publi~
ceerde te Antwerpen in 1639 een boekje dat de ge~
schiedenis verhaalde van Amstelredams eer ende op~
comen door de denckwaerdige miraklen aldaer geschied
aen ende door het H. Sacrament des Altaers. Anno
1345, en Vondel kon, zes jaar later, de driehonderdste
verjaring van het mirakel niet laten voorbijgaan zon~
der een offergave zooals hij er een geven kon tot op~
luistering van het feest. De ode verscheen in het licht
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als een toevoegsel bij een leerdicht in drie boeken
over de Altaergebeimenissen, waarin hij voor de onbekeerden de schoonheid ende beteekenis verklaarde
van Offerspyze, Offereere, en Offerbande.
Het vereischte moed zulk een boek uit te geven ten
spijt van een strijdvaardig en zegevierend Calvinisme.
Hooft vergeleek Vondel, in een brief aan Barlaeus,
met die beroepsvechters die hun messen in den deurpost steken bij wijze van uitdaging aan de voorbijgangers, alsof ze zeggen wilden: "wie 't hart heeft,
pluike". "Mij deert des mans" ,schreef hij ",die geenes
dings eerder moede schynt te worden dan derruste."
Want gedichten tot lof van een verzonnen mirakel en
van de paapsche mis, "een vervloekte afgoderije",
naar de Heidelbergsche Catechismus leert, konden
niet zoo maar in druk verschijnen zonder heftige protesten uit te lokken. Instee van bekeerlingen voor
Rome won de dichter voor zichzelf smaad en hoon
van anonieme poëten, wier kracht evenwel meer in
het scheld- dan het rijmwoord stak. Pijnlijker voor
Vondel was een aanval van zijn vijanden met wapens
uit zijn eigen poëtisch arsenaal. In 1644 had hij toegestemd in de uitgave van zijn verzamelde verzen, op
het aandringen, naar hij zei, van eenige beschermers
en liefhebbers der Nederlandsche poëzie. In een brief
aan "Zijnen Afwezenden Vrient", geplaatst achter
deze editie, drukte hij het stempel van zijn goedkeuring op het boek met de verklaring dat het alles bevatte wat hij als het zijne erkende, met uitzondering
van een aantal grootere dichtwerken, meest treurspelen, die met name werden vermeld. Gedichtenniet
in dit boekdeel vervat verwierp hij als onrijpe en
vluchtig gerijmde voortbrengsels die hij der vergetelheid overgaf. Maar zijn vijanden waren niet van zins
9
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Ze te vergeten, noch zijn waarschuwing tegen den
herdruk er van ter harte te nemen. Zij zonden een
tweede deel in het licht van J. V. Vondels Poësy, dat
alles bevatte wat Vondel verworpen had ennog enkele
gedichten bovendien die ten onrechte hem werden
toegeschreven. Onder meer kwam in dezen bundel
voor een Copye van eenige Veerzen, by de B. Heer
Joost van den Vondel voor dezen uitgegeven, ende gebracbt in een Gedicbt dat by gemaekt beeft op de Doodt
van Koning Hendrik de Groote. In deze verzen werd
de moord op den Franschen Koning een der vruchten genoemd die groeien uit het vermaledijde zaad
dat de Babylonsche Hoer zaait in de wereld. De oorspronkelijke uitgave van het volledig gedicht bestaat
niet meer, en in de vroegste editie die er van over is,
uit het jaar 1622, ontbreken de regels die den bekeerden Vondel onder den neus werden geduwd. Maar
zij schijnen inderdaad te hebben behoord tot het gedicht zooals het in 1610 in druk verschenen is. Ze
zevenendertig jaar later weer op te diepen om er den
Roomsch geworden dichter mee te hoonen als een
weerhaan was een dom bedrijf waarmee men niets
bewees. Een weerhaan die zoo roestig is dat het hem
meer dan dertig jaren kost om van noord naar zuid te
draaien zou te kort schieten in die spreekwoordelijke
ongestadigheid waardoor hij alleen vertrouwen verdient. Vondel was niet heen en weer geblazen door
alle winden van geloof; als een ervaren schipper zijn
koers bepalend naar het kompas van zijn geweten,
had hij aangehouden door tegenwind en tij op de
verre haven van zijn hoop.
Die eigenmachtige uitgaaf van door Vondel zelf
verworpen dicht was ongetwijfeld het werk van den
jeugdigen Gerard Brandt, die er hoogstwaarschijnlijk
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toe was aangezet door den Haagschen dichter Jacob
Westerbaen. Beiden waren Arminianen en behoorden derhalve tot de partij die in den dichter van Palamedes een stoutmoedig en geestdriftig kampioen had
gevonden. Maar diens Roomschwording had hem
vervreemd van zijn Arminiaansche vrienden. en hij
verkeerde hun koelheid in haat toen hij. kort na het
sterven van De Groot. in 1645. een verzameling citaten uit diens werken in het licht zond onder den titel
Grotius Testament. De uittreksels waren meest ontleend aan diens laatste geschriften - voornamelijk
aan zijn polemiek met den Leidschen professor Andreas Rivet - en zoo gekozen en gerangschikt dat zij
den lezer den indruk moesten geven dat De Groot
goed Roomsch was gestorven. Het boekje verscheen
zonder naam van den verzamelaar. maar wie het was
bleef niet lang een geheim. Het was opgedragen
.. allen goedtwillighen en verstroyden buiten de H.
Catholijcke Kerck". en de onuitgesproken bedoeling
van den bloemlezer was die allen met de hulp van
De Groots gezag bijeen te brengen in de kerk van
Rome. Want Vondel geloofde naievelijk dat het voorbeeld van zoo groot en beroemd een geleerde alle
anti-paapsche achterdocht en vooroordeel zou wegvagen. Op het titelblad van het Testament stond de
verdichte naam Vredestadt als woonplaats van den
drukker vermeld. Maar ins tee van den vrede te bevorderen bracht het boek Vondels vroegere vrienden
in het geweer. De Groot. die kerker en ballingschap
verduurd had om zijn steun aan de Arminiaansche
zaak. werd onder de Arminianen vereerd als een van
hun geestelijke leiders. en hem dus op de kaak te
stellen. gelijk Vondel deed. als een belijder van paapsche superstitiën was een lasterlijke aantijging die
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niet ongewroken mocht blijven. Het tweede deel van
Poesy was hun Arminiaensche wraak.
Indien Vondel meende dat hij uit De Groots eigen
geschriften het bewijs kon leveren wat een goed
Katholiek de groote Arminiaan bij leven en sterven
was geweest, dan zouden zij uit Vondels poëzie bewijzen wat een onoprecht papist hij zelve was.
Brandt was toentertijd een jong man van even
over de twintig. De doldriftigheid der jeugd mag als
een verzachtende omstandigheid strekken bij de beoordeeling van zijn vergrijp tegen Vondel. Want een
vergrijp was het zeker den jongen Vondel van meer
dan een generatie vroeger als getuige op te roepen
tegen zijn bejaarde zelf. Geen mensch kan de waarheid getrouw blijven dan alleen door ontrouw te worden aan zijn eigen verleden. Wie zou niet blijken
meineedig te zijn indien hij op zijn zeventigste jaar
nog verantwoordelijk werd gehouden voor wat hij
op zijn twintigste jaar had bezworen 7
Lang voor hij zelf zeventig werd deed Brandt boete
voor het onrecht dat zijn jonger ik den ouden Vondel
had aangedaan. Zijn leven van den dichter is een
schoon monument, waarmee hij voor zijn vergrijp
vergeving en vergetelheid verdiend heeft.
In zulk onrecht te lijden, hoezeer het ook zijn edelmoedig harte pijn deed, vond de dichter een zoeten
troost. Des martelaars eigen bloed is de balsem van
zijn wonden. En Vondel, schoon gewond door den
laster, kon toch zijn lasteraars dankbaar zijn omdat zij
hem een getuige maakten voor de Waarheid. Hij was
ingelijfd in den eerbiedwaardigen stoet van martelaars, een der minsten naar wat hij geleden had maar
welkom bij God om zijn bereidheid. De schat aan
legenden van vroege martelaren werd voor hun ne-
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derig volgeling een rijke bron van troost en overpeinzing. In 1642 gaf hij uit de Brieven der Heilige Maegbden, een gewijde tegenhanger van Ovidius' Heroides,
waarvan hij eerst een prozavertaling had gemaakt als
een voorstudie voor dien stichtelijken arbeid. De
twaalf Brieven verschenen met een Opdragbt aen de
Heilige Maegbt. Indien de schoonheid die bereikt is
de maatstaf zij voor de echtheid van een kunstenaars
ontroering, dan was Vondels vereering van de Heilige Maagd zoo echt als de kostbare parel die de
koopman van de gelijkenis kocht. Want zij werd tot
muziek in dezen lofzang, hartstochtelijker en majestueuzervan beweging danal wat voordien rhythmische
uitdrukking had gevonden in de taal. Gedachte en
klank zijn als één in deze hymne, de twee vleugels
van zijn exaltatie met gelijken slag opwiekend naar
het oneindige. Want het lijkt of de gedachte geen
vorm had kunnen vatten dan op de moduleering van
juist deze muziek, noch de klank tot harmonie had
kunnen worden dan als de drager van juist die gedachte. De behoefte om te vereeren en de vervoering
dier huldiging, die een sterfelijke vrouw nooit bevredigd had of uitgelokt, werd voor Vondel een
ervaring van transcendente werkelijkheid toen zijn
gebed oprees tot de Maagd, de Moeder van onze
blijdschap.
De processie der twaalf maagdelijke martelaressen
vormde, als het ware, het voorspel tot het drama
,Maria Stuart of Gemartelde Majesteit', dat in het jaar
1646 in druk verscheen. Het treurspel was opgedragen
aan haar achterkleinzoon "Eduart door Godts genade
Palts-Grave bij den Ryn, Hertoge van Bajere," wijl
hij de eerste was van haar nakomelingen die haar nagedachtenis geëerd had met terug te keeren tot de
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kerk van Rome. Naar Vondels voorstelling van Maria
Stuarts tragisch einde was zij ter dood gebracht met
schending van het koningschap bij Gods genade en
om haar trouwe aanhankelijkheid aan het ware geloof.
"Hierom blincktze nu met recht onder de zalige Martelstarren in Godts hemelscheklaerheit, aendevoeten
van Maria, wiens naem zy zoo waerdigh gedragen
heeft."
Vondels belangstelling in Engelsche geschiedenis
dateerde van minstens enkele jaren vóór de verschijning van dit drama. In 1641 had hij zijn toorn gelucht
over de terechtstelling van Strafford, en drie jaar later
schreef hij een "Klagbte over de weerspannelingen in
Groot BritanJe", waarin hij dezen voor halve Joden
en verstokte Sabbatisten schold, die hun koningen en
godgezalfden kruisten. Engelsche Puriteinen en Hollandsche Calvinisten waren vogels van eender pluimage, zwarte onheilsraven die dood en verderfkrasten
voor het van God gestelde gezag. Het ontging hem
dat die halve Joden net hetzelfde deden als de Nederlanders hadden gedaan toen zij opstonden tegen hun
soeverein, den Spaanschen Koning, een opstand dien
hij in zijn vroegste treurspel vergeleken had bij den
uittocht van de volle Joden uit Egypte. Strafford was
een Britsche Palamedes en een broeder-martelaar van
Oldenbarnevelt. En in den dreigendenopstand tegen
Karel I zag Vondel een herhaling, niet van het verzet
der Nederlanden tegen Spanje, maar van Maria Stuarts
tragedie. De majesteit der koninklijke macht was opnieuw in de waagschaal. en haar dreigende val zou
een neerlaag 'zijn voor Rome, want de Engelsche
Koning stond te boek als der Moederkerk heimelijk
genegen. Het treurspel had derhalve een tweevoudige
strekking. Het was het commentaar van een conser126

vatief op den revolutionairen gang van zaken in Engeland, allegorisch vervat in de apotheose van een
gemartelde majesteit, slachtoffer van Protestantsche
rebellie. Want Maria Stuart stierf opdat de warereligie mocht leven, en het blok van den beul waarop zij
haar hoofd boog voor den slag was, naar het bittere
woord van haar lijfarts, een Puriteinsch altaar.
De Calvinisten, die geleerd hadden in Elizabeth,
niet zonder reden, de beschermster van de Nederlandsche vrijheid en in Maria' s dood een gerechte
vergelding te zien voor haar verbond met de dienaars
van den Anti-Christ, lazen in het drama een nieuwen
aanval van hun ouden vijand op zichzelven. Op hun
aandringen werd Vondel opnieuw voor de heeren
geroepen. Maar hetvonnis van zijn rechters was dezen
keer nog zachter dan in de Palamedeszaak. Hij werd
veroordeeld tot een boete van honderden tachtig gulden, hetgeen velen, volgens Brandt, vreemd voorkwam, .. weetende wat vryheit van schryven te deezer
tydt wierdt gedooght, en dat men den Poëten van
oudts noch meer toeliet dan anderen." De overheid
was blijkbaar overtuigd dat de val der Stuarts ophanden was, en zij heeft misschien bij voorbaat het spits
willen afbreken van de protesten die zij voorzag dat
de winnende partij zou indienen zoodra zij het roer in
handen had. De boete werd betaald door Vondels
uitgever, Abraham de Wees, die niet wilde dat de
dichter zou schade lijden bij een werk dat voordeel
bracht aan den drukker. Want het vonnis was een
reclame voor het boek daar niet minder dan zes edities in den loop van het volgende jaar het licht zagen.
Vondels hoofdbron voor zijn treurspel van Maria
Stuart was William Camdens Rerum Anglicarum et
Hibernicarum Annales Regnante Elisabetba, Jaarboe-
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ken der Engelsche en Iersche zaken gedurende Elizabeths regeering, en hij wreef het zijn Calvinistische
beoordeelaars onder den neus dat zij het moeilijk zouden vinden zijn zegsman te wraken, daar Camden een
Protestantsch geschiedschrijver was. Het kan niet
ontkend worden dat Vondels treurspel een historisch
juister voorstelling geeft van de Schotsche Koningin
dan die de Hollandsche Calvinisten zich van haar
maakten. Maar de dichter vergiste zich met in haar
lot een allegorie te zien van Engelands geschiedenis
in zijn eigen tijd. Het opnemend voor Maria' s gemartelde majesteit teekende hij Elizabeth als de verpersoonlijking van dat puritanisme dat hij in Holland en
Engeland hoogtij zag vieren in zijn eigen dagen. Het
blok waarop zijn heldin het hoofd boog onder het
beulszwaard was niet een Puriteinsch altaar. Evenmin
was het tijdvak dat naar Elizabeth heet een periode
van zegevierend puritanisme. Maar de namen van
Shakespeare en Spenser waren Vondel onbekend, en
de grootheid van het Elizabethaansche drama zou nog
een eeuw lang voor het vasteland verborgen blijven.
De Independenten, de Sabbatisten, de halve Joden,
die Vondel haatte omdat hij in hen de genooten erkende van de kunstverloochenende Calvinisten inzijn
eigen land, offerden op hun Puriteinsch altaar de levensvreugde en de schoonheidsaanbidding die aan
Elizabeths tijdvak zijn machtigen scheppingsdrang
schonken. Als een aanval op de Puriteinen was Vondels Maria Stuart of Gemartelde Majesteit een kunstenaars onbewust beroep op de eigen idealen die lief
waren aan het tijdvak der vorstin in wie hij, wonderlijkerwijs, de gehate belichaming zag van hun verguizing.
Want de levensvreugde en de schoonheidsaanbid-
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ding waren een even wezenlijk element van Vondels
persoonlijkheid als zijn mystiek verlangen naar de
Moedermaagd en zijn diep besef van de nietigheid
van al het aardsche. De kunstenaar in hem had zijn
vreugde aan het kleurig schouwspel van' s menschen
bestaan, en erkende voor zijn vroom ander ik hetwaar~
deloos schijnschoon van dat schouwspel alleen in ver~
gelijking met de pracht van de hemelsche stede van
zijn droomen. En die droomen ontleenden weer hun
kleur en décor aan de verachte realiteit dezer wereld.
Het nieuwe Jerusalem waar de Koningin des hemels
ten troon zat was een soort van verheerlijkt Amster~
dam, met straten van goud bezet met saffieren en tur~
kooizen. Zijn verachting der wereld was slechts een
omgekeerd aspect van zijn vreugde in haar schoon~
heid. Want in zijn mystische uren zag hij, als Narcissus
gebogen over den spiegel van zijn ziel, in het weer~
kaatste beeld van zijn herinneringen een wereld meer
wondervol dan de werkelijkheid waarvan die herinne~
ringen haar gestalte kregen. En gespannen die weer~
spiegeling beschouwend, begon hij in dat beeld de
realiteit te zien, de eenige en eeuwige realiteit, waar~
van onze visie van dit vergankelijk leven maar een
vluchtige schaduw is.
Vondel dacht zich derhalve de geschiedenis als het
verhaal der goddelijke werkelijkheid geprojecteerd op
het helder vlak dezer lagere wereld in beelden die
geen onafhankelijk bestaan hebben maar slechts die~
nen als allegorieën van watIShierboven. Wij kunnen
Gods heerlijkheid niet kennen dan door de aanschou~
wing dier weerspiegelde realiteit, en daar God eeuwig
is, hebben alle perioden der menschelijke geschiede~
nis haar waarde. AI onze opeengetaste kennis van het
verleden is allegorie, en de historie is daarom de twee~
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lingzuster van de verdichting, de eerste een collec~
tieve, de ander een individueele ervaring van een
hooger leven waarinenkelheid enveelheidéénzijn. De
heidensche geschiedenis is niet heidensch voor den
vorscher die weet hoe ze moet worden verklaard. De
fabel van Virgilius' Aeneis verhaalt iets beters dan de
verwoesting van een oude stad en de stichting van
een nieuwe. Want Virgilius was de bezielde ziener
die met zijn verhaal van Troje's val de vernietiging
voorspelde van een oude wereld en met het Augustijnsche Rome de komst voorbeduidde van het Ko~
ninkrijk van Christus. Het Heilige Roomsche Rijk was
een aardsche reflectie van het hemelsche Sion, en de
Christen die smachtte naar het leven in het nieuwe
Jerusalem kon zijn verlangen stillen in den boezem der
Kerk van Rome, die de geestelijke erfgenaam en opvolgster was van dat middeleeuwsche Rijk. Aldus verzoende Vondel zijn intellectueele bewondering voor
de beschaving der Grieksche en Romeinsche oudheid
met zijn devoot geloof in Christus als zijn heiland.
Evenals Dante vond hij in den grooten Mantuaan een
gids naar de poort van het Paradijs, en hij betaalde
hem een schuld der dankbaarheid met een prozaver~
taling van al zijn werken, in 1646 verschenen. In de
Puriteinsche atmospheer van het Hollandsche Calvi~
nisme kon Vondel den adem niet halen waarmee hij
zijn verzen zou bezielen. Zijn bekeering tot het Katho~
liek geloof was ook een daad van artistiek zelfbehoud. Hij bracht zijn poëzie naar Rome, opdat zij leven
mocht in den geest der Grieksch-Romeinsche cultuur.
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VII. EEN SCHILDER VAN SPREKENDE
TAFREELEN

D

E volle ontplooiing van Vondels dramatisch
talent en zijn erkenning als Hollands grootste
tragische dichter dateeren van den tijd waarin hij vrede vond voor zijn gemoed in den boezem van
de Moederkerk. Dat was waarschijnlijk geen toevallige samenloop. Toen eenmaal het tragisch conflict
in eigen hart was opgelost hield de dichter kracht en
bezieling over voor de dramatizeering van anderer
strijd. Hij moet zich hebben gevoeld als een schipbreukeling die, ontsnapt aan de stormige zee, van het
strand zijn lotgenooten nog ziet worstelen met de golven en in dat wreede schouwspel zijn eigen doodsangst opnieuw beleeft. Hij zal bovendien tot het dichten van bijbelsche spelen aanmoediging hebben gevonden in de eeuwenoude traditie der Roomsche
Kerk, die nooit de zichtbare voorstelling van gewijde
stof veroordeeld had zooals de Calvinisten deden. Hij
herinnerde zich op zijn ouden dag dat hij inKeulenzijn
zuster Clementia, onder een Calvinistischen schoolmeester, de rol van Mozes' zuster had zien spelen in
een schooldrama, en in Utrecht had hij, als kleine jongen, met verbazing en pret zien vertoon en hoe David
Goliath versloeg op een tooneel dat de leerlingen van
het Latijnsche school voor het stadhuis hadden opgeslagen. Zulke dramatische opvoeringen waren nog
in zwang op Hollandsche scholen in de dagen van het
almachtig Calvinisme, maar zij werden niet gegeven
met de goedkeuring van de dominees. In hun oogen
was het profanatie een spel te maken van de Heilige
Schrift, en zij verzetten zich dan ook tegen bijbelsche
spelen,hetzij die vertoond werden in deschoolofinden
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schouwburg. De Jesuieten daarentegen kweekten het
schriftuurlijke schooldrama als een werkzaam middel
voorde inprenting van goede zeden, enVondel vond in
hun goedkeuring een prikkel en een rechtvaardiging.
In een gedichtje van omstreeks 1650 op zijn portret
door Jan Lievens gegraveerd beschrijft Vondel zich
zelf als den man "die' t Grieksch en Roomsch tooneel
in Neêrlant pooght te stichten." Hij zou zijn streven
juister hebben uitgedrukt indien hij op het tooneel
deze woorden van Erasmus had toegepast: "Ik heb
teweeg gebracht dat het Humanisme begonnen is
Christus waardig te vieren." Want Romeinsch of
Grieksch is zijn drama alleen naar den bouw. De geest
is Christelijk, en Christus, schoon zelf onzichtbaar,
is de centrale gedachte waarvan alle handeling uitstraalt. Het is de strijd tusschen Christus en Satan,
de dualistische visie van goed en kwaad, die Vondel
tot leitmotiv maakt van heel zijn dramatisch oeuvre.
De Heilige Schrift zelf was in Vondels oogen een
grootsch drama waarin Gods mysterieus doel werd
geopenbaard, en van dat drama waren de Val der
Engelen, de Val van het eerste Menschenpaar, en het
Lijden van Christus de voornaamste en indrukwekkendste bedrijven. Ofschoon het eerste dier drie niet
verhaald wordt in den bijbel is het toch een onmisbaar deel der Divina Commedia, want "onder de
Profeten verzekeren ons van den afval des Aertsengels, en zijnen aenhang, Izaias en Ezechiël; bij de!l
Evangelist, Christus, het allerwaerachtigste orakel,
ons met eene stem uit den hemel bevolen tehooren."
En al de geschiedenissen die verhaald worden tusschen den val van Adam en de kruisiging van Christus zijn variaties van dat machtige leitmotiv. Het Oude
Testament is slechts een spiegel van het Nieuwe:
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Het heilighdom des bybels is behangen
Met beelden die Messias, hoogh gewijt,
Uitbeelden, en gemoeten met verlangen
Eer hij verschijnt ten offer op zijn tijt'

Zoo dacht de dichter toen hij zeventig jaar was, en
het eerste drama dat hij schreef. op vijfentwintigjarigen leeftijd. was reeds een toepassing van datzelfde
geloof. De reizang waarmee het spel van Het Pascba
besloten wordt verklaarde aan de toeschouwers de
bedoeling die achter de vertooning schuil ging. De
Israëlieten in de macht van den Pharaoh stellen de
wereld voor in de klauwen van zonde en Satan. en
evenals de Joden met hun tocht door de Roode Zee
verlossingvonden ui t tijdelijke kwelling. is het menschdom gered uit de eeuwige marteling der hel door de
fontein van Christus' roode bloed. Hetland van Kanaän
is een zinnebeeld van het Nieuwe Jeruzalem. waarheen Jezus Christus. die grooter Mozes. zijn volgelingen den weg zal wijzen. En evenals het bloed van
het paaschlam. aan de beide zijposten en den bovendorpel gestreken. de Joden beschermde tegen het
wrekende zwaard van den engel des Heeren. zoo zal
ook Jezus Christus. het laatste Paaschlam gedood op
den Calvariënberg. ons beschermen voor Gods toorn
met het kleed van zijn sterfelijkheid rood gekleurd
door zijn onschuldig bloed. Dat Mozes en Aaron er
niet in slaagden Isaac te brengen in het land van Kanaän beteekent dat de Oude Wet te kort een ladder
was om bij op te klimmen tot in hethemelscheVaderland van uit den brand van Gods toorn. Dat kon alleen
gedaan worden door Jezus Christus. in wien leeft de
volkomenheid Gods.
In zijn latere spelen wordt die allegorische strekking
minder onbeholpen onthuld of. met meer artistiek
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effect, niet onthuld maar slechts suggestiefaangeduid.
Doch ofschoon de manier verschilt, de materie is al~
tijd dezelfde: Jeptha's dochter bereid te sterven voor
eens anders zonde beteekent de passie van Christus;
Joseph neergelaten in den put door zijn broeders en
verlost van den dood om een heerscher over menschen te worden in Egypte stelt Christus voor die,
begraven en uit den dood verrezen, zit in majesteit
aan de rechterhand des Vaders; David, na zijn over~
winning over Goliath, triumphantolijk ingehaald door
heel Jeruzalem, is Jezus Christus de heilige stad bin~
nenkomendop Palmzondag; inDavid,den redder des
rijks, wanneer hij gedwongen wordt in ballingschap
te gaan omdat zijn tafelgenoot zijn meester dorst ver~
raden, is de verlosser der menschheid te zien die ver~
raden werd door Judas en heengeleid naar Golgotha;
Simson in den dood triumpheerend over zijn vijanden
is een prototype van den beloofden Messiah. In den
korten inhoud dien Vondel geeft van De Heerlyckbeyd
van Salomon, door hem vertaald uit het Fransch van
Du Bartas, legt hij uit dat het huwelijk van Salomo
met de vorstinne uit Egypte "yet wat grooters beteeckent, als de grootheyt zelf, te weten, deverborgen
eenigheyd van Jesus Christus met zyn Kercke"; en
onder het deksel van Salomo's bruiloft te vereeren,
vertoont ons de dichter "een wonderbaerlijcke dans,
te weten der Hemelen: alwaer vaste en dwalende
sterren een zoo juyst afgepaste beweginge hebben
dat alle andere beweginge ten aanzien van deze maer
lompery is."
Op dezelfde wijze beschouwde Vondel, naar we
zagen, de menschelijke geschiedenis als een weer~
schijn van een transcendente werkelijkheid. Doch dat
spiegelbeeld, bewaard door het feilbaar vernuft des
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menschen. was vaag en troebel vergeleken bij de
gave reflectie der Heilige Schrift. die rechtstreeks
herkwam van God. Vandaar dat de gewijde geschiedenissen altijd een goddelijke majesteit en aanbiddelijke verhevenheid bezaten. die nergens zoo van
noode zijn als in tragedies. Bijbelstoffen gingen in zijn
schatting de heidensche fabelen zoo verre te boven
als .. de Zonne des heyligen Geestes alle Heydensche
Sterren met haren glans uyt doet." .. De Dochter Sion
wijckt niet voor Hecuba. noch Jerusalem voor thien
Troijens". verklaart de dichter in zijn Aenden Lezer
geplaatst voor de uitgave van Hierusalem Verwoest,
zijn tweede dramatische proeve, en hij staaft die bewering tot zijn eigen voldoening met de volgende
vergelijking tusschen de lotgevallen dier beide steden: .. Die verzierde twist rees uyt Paris oordeel; deze
uyt Pilatus vonnis. Gene Scheydsman oordeelde Venus te gevalIe om de schoone Helena; deze Rechter
den Joden om de Keyzerlijcke gunst. De een gaf een
gewaende Godinne den twistappel als het verdiende
pand van hare schoonheyd; den ander leyde den betuyghden levendigen Zone Gods het Kruys op zijn
schouwderen als verschulde straffe van zijn mismaecktheyd.·· 1) Als een allegorie van het apocalyptisch einde der wereld is daarom de verwoesting van
Jeruzalem in ieder opzicht te verkiezen boven de fabel
van den Trojaanschen oorlog. en de hoofdwaarde
dier fabel steekt in haar gelijkeniS op de waarachtige
geschiedenis van Jeruzalems val. Want die oude
mythen die een opvallende overeenkomst vertoonden met de historiën der Heilige Schrift verduisterden de anderen met de weerkaatsing van het schitterlicht waarmee de zon van den Heiligen Geest ze
1) Een toespeling op Jesaja LIII, 2-3.
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bescheen: de kuische Hippolytus blinkt uit als eert
Heidensche Josef, Iphigenia deelt in de glorie van
Jeptha's dochter, Salmoneus, die in zijn verwatenheid
zich Jupiters majesteit aanmatigt, treedt in het licht
door zijn gelijkenis op Lucifer.
In deze voorkeur voor de gewijde verhalen der
Schrift als de beste stof voor het tragisch tooneel
bleef de dichter tot in zijn hoogen ouderdom zich zelf
gelijk. Zijn eerste dramatische proeve, in 1612 in druk
verschenen, was een dramatizeering van den uittocht
uit Egypte, zijn laatste oorspronkelijke treurspel, van
1667, was Noab, of Ondergang der Eerste Weerelt.
Pascba is, volgens het titelblad der uitgave, "tragecomedischer wijse een yeder tot leeringh opt tonneel
gestelt" , maar aan geen der overige bijbelsche spelen,
allen geschreven tusschen 1639 en 1667, heeft Vondel den naam "tragicomedie" toegekend. Het was
een term die den dichter van Gijsbrecbt van Aemstel
ouderwetsch moet hebben geklonken. Hij werd er
misschien door herinnerd aan de rederijkers uit zijn
jonge jaren, die komische intermezzos in hun mysteriespelen inlaschten. De Koning, dien hij bewonderd
had in zijn jeugd, had het komische met het tragische
vermengd in zijn Abab en Samson. Maar Pascba was
niet een tragicomedie in dien zin. Jong als hij was
toen hij het schreef, gaf hij zich rekenschap van de
wijze waarop de dichter de gewijde geschiedenissen
voor het tooneel moest bewerken, een trant waarvan
hij nimmer is afgeweken. Een tragicomedie noemde
hij zijn Pascba omdat het een tragische geschiedenis
was met een gelukkig einde. Alle spelen van Vondel,
met uitzondering alleen vanPalamedes enMariaStuart
- en dat zijn eer politieke pamphletten in drama tischen vorm - zijn tragicomedies in dien zin. Want
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de Christelijke dichter die in alle geschiedenis een
allegorie zag van de eeuwige waarheid kon de toeschouwers niet laten heengaan zonder een woord van
troost waardoor de val van den tragischen held hun
werd verklaard als een vervulling van Gods verborgen wil.
Ook het diep ontzag waarmee hij de gewijde stoffen
in zijn later spelen hanteerde was reeds kenmerkend
voor den dichter van Pascba. Hij koos zich Gerard
Vossius' les tot leidraad: ,,'t Geen Gods Boeck zeit
noodzaeckelijk, 't geen het niet zeit spaerzaem, 't geen
hier tegens strijd geensins te zeggen." Hij voerde die
eerbiediging van de onschendbare letter der Schrift
tot het uiterste door. De geschiedenis van Jeptha's
dochter was een van zijn liefste verhalen. Zijn vriend
en voorganger Abraham de Koning had het in 1615
voor het tooneel bewerkt en Vondel had dat stuk geprezen in een klinkdicht. Maar hij zag niet hoe hij zelf
dat gegeven verwerken kon zonder geweld te doen
hetzij aan de eenheid van tijd, door Scaligerzookrachtig voorgestaan, hetzij aan de heiligheid der bijbelsche
openbaring, waaraan Buchanan, hoe groot dichter hij
ook was, zich al te grof vergrepen had. Want de geschiedenis zegt dat twee maanden verliepen tusschen
Jeptha's noodlottige ontmoeting met zijn dochter en
haar offerdood, en daar geen van beiden in het drama
konden ontbreken, bleef het treurspel lange jaren ongeschreven. Maar ten slotte zag Vondel een uitweg
uit de moeilijkheid. Hij bevond dat sommige geleerde
schrijvers van meening waren dat Jeptha's zege over
Ephraïm had plaats gegrepen binnen het tijdsverloop
dier twee maanden waarin de dochter zich voor het
offer voorbereidde, "schoon het boeck der Rechteren,
en Josefus deze orden niet houden, om het verhael
10
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van Jeptha en zijne offerhande. alreede begonnen. niet
te stooren. en te deelen. maer vervolgens achtereen
te beschrijven." Hij liet daarom Jeptha terugkeeren.
niet uit den zegevierenden slag tegen Ammon. maar
van zijn juist behaalde overwinning over Ephraïm. op
denzelfden dag waarop zijn dochter wordt thuis verwacht uit de bergen. Aldus bleven de eenheid van tijd
en de majesteit des bijbels ongerept ten koste van het
meest dramatische incident der geschiedenis. Want
de plotselinge ommekeer in Jeptha van trotsche vreugde over zijn triomph tot schrik en wanhoop bij de ontdekking van de draagwijdte zijner gelofte wordt aan
onze oogen onttrokken als een geval uit het verleden
dat. ins tee van gespeeld. moet worden verhaald. En
in plaats daarvan zijn wij getuige van een weerzien
zonder dramatische spanning. waarbij de vader verschijnt met een zestig dagen oude wroeging en de
dochter met een bestudeerde gelatenheid..
Zoo offerde de treurspeldichter zijn dramatisch
effect even koelbloedig op als Jeptha het zijn dochter
deed. Den Joodschen Richter kan men het eerder
vergeven want hij had zijnen mond open gedaan tot
den Heere en kon niet terug; maar Vondel had in zijn
spel terug kunnen gaan tot den dag van Jeptha' s noodlottige gelofte. indien hij maar gedurfd had zijnen
mond open te doen tegen de vermeende autoriteit
van Aristoteles. Met zijn aangeboren eerbied voor gezag kon hij niet inzien dat de dichter meester is over
zijn schepping en het recht heeft te leven naar zijn
eigen wetten. Toen hij. zeventig jaar oud. zijn Jeptba
in het licht gaf. was hij even kinderlijk gehoorzaam
aan wat hij hield voor de regelen der dramatische
dichtkunst als toen hij op zijn vijfentwintigste jaar
Pascba liet drukken. Hij had in dien tusschentijd wel-
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iswaar geleerd dat er beter regelen en waardiger voorbeelden waren dan die hij als beginneling gehuldigd
had, en was van Garnier tot Seneca, en van Seneca
weer tot Euripides en Sophocles gekomen. Hij besefte
op zijn ouden dag dat Seneca's spelen "van geleertheit gepropt zijn, maar boven hunne kracht gespannen staende, met luit roepen en stampen, de Grieken
poogen te verdooven, die ondertusschen hunne natuurlijke stem bewaeren, en gelijk afgerechte musikanten, met kennisse begaeft, op de vereischte maet,
de stem, naer den zin der woorden, weeten te verheffen, en te laeten daelen." Maar ofschoon hij zich
wist vrij te maken van een eenmaal vereerd model,
bleef hij de behoefte gevoelen zijn kunst te richten
naar de werken der klassieken in wie hij zijn meerderen
erkende.
Het is moeilijk voor ons, wetlooze modernen, waardeering te voelen voorzoo' nangstvalligeinachtneming
van louter uiterlijke normen. Want dat wat Vondel. in
navolging van Buchanan en Garnier, aan de Ouden
ontleende was slechts het geraamte van zijn dramatisch bouwwerk. Dat bouwwerk zelf was door en door
Nederlandsch, een erfstuk van Vondels middeleeuwsche voorgangers, dat hij herbouwd had en versierd
in een nieuwen stijl, die geheel en al de zijne was. Het
was het mysteriespel der vijftiende en zestiende eeuw
veredeld tot hooge dramatische kunst door de aangrijpende schoonheid van het vers. De strakheid van
den opzet was weliswaar geen vereischte voor de
schepping dier schoonheid. Een echter volkstooneel
had zich kunnen ontwikkelen indien de dichter de
losse compositievanhet mysteriespel had omgebouwd
en verstevigd tot een schooner geheel dat toch de
oorspronkelijke lijnen in wezen hield. Maar het streng
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karakter der tragedie brengt mee een evenredige
strengheid van bouw. waardoor de strikte inachtnemingvan wet enregel wordtbevorderd. Vondelleefde.
bovendien. in een tijd die meer voelde voor de afgemeten imitatie der Romeinsche architectuur dan voor
den schilderachtigen bouwtrant der Hollandsche renaissance. en Vondels dramas gelijken op die woonpaleizen der Amsterdamsche patriciërs die achter een
klassieken gevel de schatten berg den van Hollands
eigen volksaardige kunst. Men moet in de intimiteit
dier woningen binnendringen om in het halfdonker
der stemmige vertrekken de mooie dingen te vinden
die voor den voorbijganger verborgen blijven. Zoo is
het ook met Vondels dramas. Hun klassiek uiterlijk
kan zelfs den oppervlakkigsten lezer niet ontgaan.
hun schoonheid openbaart zich slechts aan hen die
eerbiedig den weg tot het binnenste vinden.
Zij vertoonen de trekken van alle neo-klassieke
dramatiek. Er is meer rede dan handeling en wat handeling er is gaat vaak gepaard met de beschrijving er
van uit den mond der handelende personage zelf.
daar alle tooneelaanwijzingen deel uitmaken van den
dialoog.AlsLevi.in]osepbinDotban,eengeitebokgeslacht heeft om Josephs veelvervigen rok in het bloed
van het dier te kunnen doopen. wordt zijn spel door
de volgende alleenspraak begeleid en belemmerd:
Dit bloet verstreck schoon root, mijn vinger een penseel.
Zoo tart ick zelf Natuur, en 't geestighste panneel.
Hier moet Ick 't sprengkelen, daer dick, daer dunner smetten:
Hier scheuren, sleepen ; daer mijn scherpe tanden zetten;
Zoo slingeren door 't slijck, en trappen 't met den voet,
Zoo 't zant vermengelen en slijck door een, en 't bloet.

De dialoog is dikwijls slechts een vermomde monoloog wanneer de tweede spreker niet veel anders
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doet dan den eerste in de rede vallen met een verzoek om het vervolg van zijn verhaal, dat deze ook
zonder dat wel zou hebben gegeven; en waar de
dichter tot het andere uiterste, de stichomythie, overslaat, volgt weerwoord op weerwoord met de afgepaste regelmatigheid van een uurwerk. Exits worden
dikwijls niet gemotiveerd door hetgeen voorvalt op
de planken, maar schijnen hun grond te vinden in den
regel dat nooit meer dan drie personen mogen deelnemen aan den dialoog. Schokkende effecten zijn
vermeden, daar de eisch van den klassieken stijl de
botsing van heftige hartstochten achter de schermen
verbande. De personages zijn typen door hun naam
geïndividualiseerd, en soms schiet de naam, als Filopaie's, Jeptha's vrouw, in die functie te korten strekt
hij alleen tot typeering van den drager. Ja, die keuze
van een Griekschen naam voor de Hebreeuwsche
vrouw was een hulde aan het gezag van den geleerden Vossius, die de vorming van een Grieksch etymon aanbeveelt waardoor het karakter of het lot der
personage wordt aangeduid.
Deze trekken van Vondels drama vallen ons op
doordat wij gewoon zijn geraakt aan een tooneelkunst die haar hoogsten triomfzietin een bedriegelijke
nabootsing der werkelijkheid. Maar Vondel streefde
niet naar realisme ... Om in dezen treurhandel nergens
het leven, zijn voorbeelt te bezwijcken, ververschten
wy onze geheughenis met overlezen, en herlezen van
Aristoteles en Horatius dichtkunst, en hunne Uitleggers over de zelve stof," zoo schrijft hij in het Berecht
voor zijn Jeptha. Dat is minder absurd dan het lijkt.
Waarachtigheid was in de kunst, naar zijn meening,
niet te bereiken door het leven te copieeren dat hij
met de zinnen vatten kon. Een stuk werkelijkheid
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louter na te bootsen leidt nimmer tot een kunstwerk.
Kunst is schepping, het maken van schoonheid eener
andere orde, en wij vinden waarachtigheid in dat
maaksel wanneer zijn schoonheid ons treft als door
ons zelf in het leven zoo ervaren. De kunstenaar
streeft niet naar gelijkenis maar overeenkomst tusschen leven en kunst, en als Vondel zegt dat hij
hoopte "nergens het leven te bezwijken" dank zij de
studie van Aristoteles' Poetica, bedoelde hij dat uit
de boeken niet kennis van het leven is te halen, maar
kennis van de kunst waardoor die overeenkomst
wordt geschapen. Hij zocht niet een imitatie te scheppen van een werkelijke wereld, want dat wat hij dramatizeerde was voor hem niet werkelijk maar zelf een
allegorie der werkelijkheid. De heilige geschiedenissen van het Oude Testament waren parabelen die
de realiteit van Christus voor zijn verschijning afschaduwden, en de dichter die ze ten tooneele voerde
hoorde niet te streven naar een valsch realisme maar
naar een allegorische voorstelling die den toeschouwers die transcendente werkelijkheid suggestief kon
verbeelden. Het tooneel zelf is een allegorie in miniatuur van de wereld, waarop iedere menschelijke handeling noodzakelijkerwijs moet worden omgevormd
door .s dichters kunst om in het kader dier herleide
wereld te passen. Hij vertoont ons het leven gestylizeerd, gebonden door de beperkingen van een stijl
die zich voegt naar de beperkte grenzen van het tooneel. Het probleem van den dramaticus is nauw verwant aan dat van den schilder, en Vondel, die dat
inzag, placht de vertooning op de planken een sprekende schilderij te noemen en het tafreel aan den
muur stomme poëzie. Zijn eigen sprekende schilderijen zijn in den trant van de stomme poëzie van Ru-
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bens en hebben weinig gemeen met de sobere en schilderachtige kunst der Hollandsche school. Zijn Vlaamsche afkomst mag die voorkeur verklaren. maar zij
stemde overeen met den officiëelen smaak vanzijn tijd.
De schilder van sprekende schilderijen heeft dit
voordeel over den maker van stomme verskunst dat
hij de uitdrukkingsmiddelen van den ander kan gebruiken tot steun van die welke hem uitsluitend dienen. Het tableau vivant was eenkunsteffect dat Vondel
dikwijls te baat nam om zijn tooneel te verlevendigen
en te tooien. In het vierde bedrijf van Gebroeders de geschiedenis van de zeven die door de Gibeonieten werden gehangen uit weerwraak voor de wreedheid door Saul aan hen bedreven - wordt de galg
met haar gruw lijk offer een oogenblik den volke vertoond; in Maria Stuart openen zich de gordijnen op
den achtergrond van het tooneel en vergunnen een
blik in de toortsverlichte kamer waar het lijk der koninklijke martelares op het staatsiebed is afgelegd; in
Jeptba ontsluit diezelfde voorhang het stil tooneel der
treurende reigenooten rond de urn die de asch der
geofferde Ifis bevat; en op Vondels verzoek ontwierp
Jan Vos nog een ander tableau vivant voor een allegorie van Jeptha's offerhande.
Ook stommevertooningen werden soms ingelascht.
In het vierde bedrijf van Josepb in Dotban trekt de
karavaan van Arabische handelaars over het tooneel,
en een onweer dat de offerplechtigheid van Astaroth
verstoort in het vierde bedrijf van Salomon moet heel
wat toeloop hebben getrokken naar die tragedie. Dergelijke kijkspelen waren een concessie van den dichter
aan den volkssmaak. Vondel wist dat "het zien meer
de harten beweeght dan het aenhooren en verhael van
het gebeurde." In de woorden tooneel en scbouwburg
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heeft de spraakmakende gemeent haar opvatting der
dramatische kunst ondubbelzinnig uitgedrukt. Von~
del zelf hield te veel van kleurigheid en licht om den
schilder van de planken te weren, en het is zeer waar~
schijnlijk dat hij, zijn spelen dichtend, sommige too~
neelen zich voor oogen bracht met de hulp van schil~
dersontwerpen. De school van Peter Lastman muntte
uit in bijbelsche en heroïsche tafreelen die zich licht
lieten reproduceeren op het tooneeI. Vondel bekent
in zijn Opdracbt van Josepb in Dotban dat een schil~
derij van Jan Pinas, "hangende, neffens meer kunstige
stucken van Peter Lastman, ten huise van den hoogh~
geleerden en ervaren Dokter Robbert Verhoeven",
hem tot model had gestrekt van Rubens monoloog in
het laatste bedrijf, waarin hij "met woorden des schil~
ders verwen, teickeningen, en hartstoghten, pooghde
na te volgen," om daarmee de toeschouwers een in~
druk te geven van het ontroerend tooneel dat zich
afspelen zal als Jacob in den bebloeden rok het teeken
ontvangt van zijn lievelings dood. De eenheid van tijd
en plaats gedoogde niet dat dit tooneel zichtbaar
werd voorgesteld op de planken, en daar het even~
min kon achterwege blijven vond de dichter er dit op
dat hij Ruben de rol van zijn vader verbeeldender~
wijze liet spelen. De acteur moest dit doen buiten het
schilderachtig milieu van den huiselijken kring die
met kreten en gebaren relief zou geven aan de don~
kere wanhoop van vader Jacob, en Vondel, beseffend
hoe moeilijk dit den speler vallen moest, zal Pinas heb~
ben nagebootst om het dramatisch effect van diens
schilderij vast te leggen in zijn verzen.
Muziek was ook een onontbeerlijk element van dit
neo-klassieke bijbelspel. Vondel was heel zijn leven
verzot op muziek, en,naar een losheengeworpen uiting
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in een van zijn vroege gedichten te oordeel en, bespeelde hijzelf de luit, althans in zijn jonge jaren. Muziek was hem een echo der hemelsche harmonie door
de omwenteling der spheren teweeggebracht. De
goddelijke zangkunst gaf hem een voorsmaak van de
gelukzaligheid der engelen. Als Diederik Sweelinck
's Zondagsavonds voor stampvolle banken iliet orgel
bespeelde in de Nieuwe Kerk, was Vondel onder zijn
gehoor en voelde hij zijn ziel omhooggedragen in het
eeuwige leven. En wanneer hij, op weg naar huis, het
carillon in den kerktoren, gehoorzaam aan den toets
van Salomon Verbeeks voet en vingeren, zijn jubeltonen hoorde sprenkelen over de stad, verbeeldde hij
zich dat' s hemels koren verrukt naar bui ten keken. De
opvoering van een gewijd treurspel vereischte daarom, behalve "keur van bequame personaedjen, en
toestel van tooneel", in de derde plaats ook maatgezangvanreien, geoefend door een uitnemend musicus,
opdat het den toeschouwers te moede werd alsof die
hemelsche harmonie van klanken hun zielen buiten
zich zelve, als uit den lichame, verrukte.
Maar handeling, stomme vertooning, dans, en muziek waren slechts dramatische kunstmiddelen; het
wezen van het drama was des dichters vers. Want de
tragedie behoort zonder eenige kunstenarij of hulp
der lijdende personage zoo machtig te werken dat
alleen door het aanhooren en lezen der treurrollemeedoogen en schrik worden ingeboezemd. Het woord
alleen moet in staat zijn te schilderen en te verrukken
door zijn muziek, en als een woordschilder en taalmusicus is Vondel ongeëvenaard in onze letterkunde.
Zijn gewijd treurspel was derhalve een dichterlijke
en artistieke vertooning van een bijbelverhaal, rijk aan
diepzinnige gesprekken, in statig schrijdende alexan-
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drijnen vervat. over zedelijke en staatkundige problemen. en bestemd het opgroeiend geslacht tot stichting en leering te strekken. Het was een spiegel voor
regenten en een school voor sceptici. Hetaangrijpende
van zijn tragiek stak voor het zeventiende-eeuwsche
gehoor niet zoo zeer in de dramatische spanning op
het tooneel maar in zijn getrouwheid aan het schoone
bijbelsche verhaal. Wat er gebeuren ging was den toeschouwer zoo weinig een geheim dat van angstige
afwachting geen sprake was. Als hij met ingehouden
adem zat te kijken kwam dat niet door iets onverwachts dat zich afspeelde maar door verbaasdheid
dat hij alles net zoo voor oogen zag als hij het zich uit
de Schrift herinnerde. En het geredetwist over vraagstukken van theologie en moraal was even boeiend
voor hem als voor een modern gehoor debatten over
communisme en partijpolitiek. De Amsterdamsche
komediegangers dier dagen werden althans door beroepsacteurs geboeid die den grootsten dichter van
dien tijd tot souffleur hadden. twee voordeelen die
onze politieke vergaderingen missen.
In menig Berecht voor de uitgaven zijner spelen
afgedrukt heeft Vondel zijn denkbeelden over de
eischen der tooneelkunst uiteengezet. De meesten
dier uitingen zijn ontleend aan de geleerde autoriteiten wier wijsheid hij grooter gezag toekende dan
zijn eigen ervaring: Scaliger. Heynsius. Vossius. de
groote wetgevers van het neo-klassieke drama. In het
Berecht voor zijn Teptha heeft de dichter hetduidelijkst
en uitvoerigst zijn dramatisch credo beleden. Hij zag
in dat treurspel een model waarvan opkomende tooneelschrijvers de kunst konden afkijken. Het kon hun
dienen als een tooneelkompas ter vermijding van .. alle
klippen en zantplaeten van doolinge. en schipbreuck
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van onwettige schickinge." Om die reden verwierp
hij in dit stuk zijn geliefden alexandrijn voor verzen
van tien en elflettergre;.>en, "naerdien de edele heer
Ronsard, de vorst der Fransche dichteren" - hij moest
zich altijd beroepen op een hooger gezag - "deze
dichtmaet hooghdravender oordeelt, en beter van
zenuwen voorzien, en gesteven dan d' Alexandrijnsehe, die, zoo veel langer, naer zijn oordeel, fIaeuwer
vallen, en meer op ongebonde rede treeken, ten zij
deze" - een concessie die Vondels zelfbewustheid
teekent - "uit eenen uitnemenden meesters koker
komende, zich verheffen, gelijck uitheffende schilderyen, en, rijck gestoffeert, en doorwrocht, van gemeenen kout en ommegangk verre afgescheiden zijn." De
geschiedenis van Jeptha leverde de ware stof voor
een tragedie omdat de botsing plaats heeft tusschen
de naaste bloedverwanten. En Jeptha, noch een smetteloos heilige noch een overgegeven zondaar, is van
het hout waaruit zich een tragisch held laat snijden.
De lotswisseling wordt vertoond zoowel in de moeder
als den vader, daar Filopaie's voorbarig betoon van
uitbundige vreugde in de diepste droefheid en wanhoop overslaat, terwijl zijn heillooze godsijver verkeert tot een schrikkelijk en bijna ontroostbaar naberouw.Dedialoogdoetdepersonensprekennaarieders
staat en karakter, daar anders "goeden en quaeden
onder een gemengt worden, en de schouwburgh, ten
nadeele van het staetgezagh, eene school van gebreken, en niet van deughden streckt."
De gedachte dat het tooneel, als een school van
deugden, steun kon verleenen aan de overheid werd
door de dichters met ijver uitgebuit. Hooft formuleerde ze goedrond en ietwat cynisch aldus: "zijnde...
t' onzen tyden maar twee manieren oover, om 't volk
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bij de ooren te leiden, naamelijk van preekstoel en
toonneel; zoo heeft de Majestraat geen maghtiger
middel, dan dit, om 't graauw een' rusthoudendeonderdaanigheit in te scherpen, en haare achtbaarheit
te handthaaven, teeghens 't gezaghdergeestelijken."
Jan Vos, als regent van den schouwburg, beval op dien
grond zijn huis in de gunst der burgemeesters aan:
De Schouwburg en Soldaat zijn 't Raadthuis overwaert:
Deez dient het door haar spel, die helpt het door zijn zwaerdt.
't Ontzagh van deeze twee kan 't vuur des outers blussen,
Waar spel noch krijgsman is begeert de stoel het kussen.

De overheid was van dezelfde meening en gaf vaak
blijk van haar officieele waardeering en achting voor
Vondel. In 1648, toen de vrede van Munster feestelijk werd gevierd in Amsterdam, was het de katholiek
Vondel wien verzocht werd de opschriften te dichten
voor twee gekleurde kerkramen die de burgemeesters lieten aanbrengen in de Oude Kerk als duurzame
vredesmonumenten. Zij aanvaardden tevens de opdracht van een tweetal gedichten waarin de vrede
gevierd werd en zij zelven geprezen als "ons vredevaders alle vier." Zij eerden waarschijnlijk den dichter op zijn beurt mèt hun tegenwoordigheid bij de
eerste opvoering van De Leeuwendalers, het spel dat
Vondel. op verzoek misschien van de schouwburgregenten, voor de vredesviering geschreven had.
Melpomene' s treurpoëet, zoo verklaarde de Voorredenaar, had zich, bij uitzondering, in dienst van
Thalia gesteld en een landelijk tooneel voor de pracht
van een vorstelijk hof verkozen. Het stuk is een herderspel kunstig samengesteld uit materiaal aan Tasso' s
Aminta en Guarini' sPastor Fido ontleend. Leeuwendaal is Vondels naam voor de Nederlanden, en de
veete waardoor hij Noord en Zuid-Leeuwendaal van
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elkaar gescheiden voorstelt is een allegorie van den
oorlog met Spanje dat de ZUidelijke Nederlanden in
zijn macht had. Een levendige dialoog en prachtige
lyriek in de reizangen maken dit pastoraal drama tot
een der bekoorlijkste werken van den meester.
Het was evenwel maar een luchtig intermezzo in
Vondels drama. Het treurspel bleef hij, door aard en
aanleg, toegewijd. In datzelfde jaar gaf hij zijn Salomon in het licht, dien hij ten tooneele voerde "niet
gelijck hy den beloofden Messias in zijne heerlijckheit uitbeelde, maer uit zijnen geluckigen staet in den
poel der afgoderije komt te verzincken." De val van
den grooten koning was een aardsche tegenhanger
van dien geweldiger val waardoor de aartsengel Lucifer zijn troon in den hemel verloor, en het is waarschijnlijk dat de dichter dit onderwerp ter hand nam
om zijn krachten te beproeven voor hij zich waagde
aan dat grootscher gegeven van den eersten rebel
tegen God.
Het was een hachelijke taak die hij zich stelde in
Lucifer. Zijn woorden moesten een tooneel schilderen in het hemelsch paradijs, waar, in het licht dat
uitstraalt van de Zon der zonnen, aartsengelen spreken en handelen. Dezen weten beneden zich, in het
middelpunt der negen concentrische spheren, lager
dan de maan en de wolken, het nieuwe Eden met het
nieuwgeschapen menschenpaar. Apollion is er heen
geweest om die streek te verkennen, en het verslag
dat hij Belial en Belzebub doet van het aardsche paradijs wekt hun afgunst van den mensch. Het gevoel
dat hun onrecht is aangedaan wordt versterkt wanneer Gabriel, in geheimzinnige taal, Gods bedoeling
met zijn nieuwe schepsel ten halve onthult en ten
halve verheelt. Want zoo veel is althans dUidelijk dat
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zij den mensch moeten dienen en het gelaten moeten
aanzien dat hij zijn plaats in den hemel zal innemen
boven hen. Het heir der engelen is evenwel bereid
zich aan Gods wil te onderwerpen en heft, na Gabriels boodschap te hebben aangehoord, een heerlijken reizang aan tot lof van Gods majesteit.
Maar Lucifer wil niet berusten in zijn lot. Hij wil
liever de eerste zijn in eenig lager hof dan in het gezaligd licht van God een tweede of, misschien, nog
een minder. Belzebub, Belial en Apollion willen zijn
rebellie steunen. Zij weten hoe de smeulende ontevredenheid onder de hemelsche reien aan te blazen.
Zelfs Michaels gezag kan den oproerigen geest dien
zij wekken niet bedaren, en als het drietal het oogenblik rijp acht, verschijnt Lucifer ten tooneele, in schijn
om tot berusting te raden, maar inderdaad om de opgeruiden er toe te brengen aan hem de leiding van
het verzet aan te bieden. Hij ontveinst zijn bedoeling
zoo wel terwijl hij de eigen woorden spreekt waardoor het smeulende vuur in vlammen oplaait, dat hij
schijnt te zwichten voor hun aandrang wanneer hij
hun eed van getrouwheid aanvaardt:
Myn zonen, op wier trou geen vleck van ontrou hecht,
Al wat de Godtheit wil, en van ons eischt is recht.
lek ken geen ander Recht; en stutte, als Stedehouder
Der Godtheit, zyn besluit en raetslot met myn schouder.
Den scepter, dien ick voer, ont6.ng myn rechte hant
Van zyne Almogentheit, als een genadepant
En teken van Godts gunst en liefde tot ons allen.
Is nu zijn hart en zin op Adam juist gevallen,
En lust het hem den mensch, in volle heerschappy,
Te zetten boven aen, en boven u, en my
Te kroonen, schoonwe noit in onzen plicht bezweken;
Wat raet hier toe 7 wie wil dat raetslot tegenspreken 7
Indien hij Adam noch een zelve heerlyckheit,
En d' Engelsche natuur gelyck, had toegeleit,
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Dat waer verdraeghelyck voor alle hemelteigen,
Gesproten uit Godts stam: nu mochten zy 't zich belgen,
Zoo belghzucht geene vleck om hoogh gerekent waer.
Maer hoe men 't vat, dit loopt van wederzy gevaer,
Het zy men zwichte uit schroom te, of moedigh wederstreve
lek wensche dat hij u dees helleghzucht vergeve.

Maar voor de alwetendheid van God kan Lucifer
zijn werkelijke bedoeling niet verbergen. God weet
door wat eerzucht hij gedreven wordt, en hij zendt
Raphael naar den aartsengel om hem tot rede te brengen en hem gena te beloven indien hij aflaat van zijn
noodlottigen opzet. Raphaels woorden doen hem beseffen hoe afschuwelijk zijn misdaad is en dat zij bij
voorbaat tot mislukking is gedoemd. Hij wankelt reeds,
als plotseling trompetgeschal de trouwe scharen van
Michael oproept onder Gods banier. Dat doet hem
volharden in zijn rebellie, maar zonder hoop op de
overwinning trekt hij ten strijde. Wanhoop drijft hem
aan om te vechten en te vallen. En Raphael, met de
rei van getrouwe engelen, knielt neer in gebed om
Gods genade voor hem af te smeeken.
De gang en de afloop van den strijd worden Raphael
verhaald door Michaels schildknaap Uriel. Doch hun
vreugde over de zege is evenkortstondig als dat relaas.
Hij heeft nauw uitgesproken of Gabriël brengt het
droef bericht van Adams val. De verslagen aartsengel
heeft zich op God gewroken en is er toch in geslaagd
Diens schepsel van den hemel uit te sluiten. Maar
Gabriël kent ook Gods belofte aan den zondaar dien
Hij uit het Paradijs verbannen heeft: Hij zal uit het
zaad en bloed der eerste vrouw den Sterke wekken
die den kop van de slang verpletteren zal. En de rei
van engelen besluit het spel met een aanroeping van
den Heiland:
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Verlosser, die de Slang het hooft verpletten zult,
't Vervallen Menschdom eens van Adams errefschult
Verlossen, t' zyner tyt, en weêr, voor Evaes spruiten,
Een schooner paradijs hier boven opensluiten;
Wij tellen d' eeuwen, en het jaer, ja dagh, en uur,
Dat uw gena verschyn' ; de quynende Natuur
HerstelI', verheerelycke, in lichamen, en zielen;
Stoffeerende den troon, daer d' Engelen uit vielen.

Aldus zijn de drie hoofdmomenten in het ontzagwekkend werelddrama, de val der engelen, de val van
Adam, en de verlossingvan denmensch door Christus,
in het kort bestek van Vondels meesterwerk samengevat. Lucifer is er de tragische held van op het tooneel, maar met zijn rebellie en nederlaag zien wij des
menschen lot rijzen en dalen. De geschiedenis der
menschheid, van haar schepping in Adam tot haar
apotheose in Christus, is het eigenlijk thema, waarvan
het spel op de planken de allegorie is. En schooner
allegorie is door Vondels beeldend vermogen nimmer
gewrocht. Hij was een dier zeldzame geesten die, in
hun bezielde uren, niet hun visie en ervaring van het
leven in woorden vertolken, maar, integendeel, hun
visie in woorden ervaren. Het wonder van zijn vers is
in de gave gevoel en gedachte tot leven te wekken
met het woord. Van de wording zijner dichterlijke
schepping kan gezegd worden dat in den beginne
was het woord, en het woord was visie. Zij waren
niet twee maar een, een mystieke eenheid, de visie
van [zijn geestesoog ervaren in rhythmische taal. In
Lucifer gebeurt dit niet maar nu en dan. Van den aanhef tot het slotwoord, door Vijflange bedrijven, blijft
de poëzie haar verheven onderwerp trouw. Indien
ooit Milton de inspiratie van een ander dichter behoefde, had hij die in Vondels Lucifer kunnen vinden.
Maar de dichter Milton had van Vondel niets te leeren.
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Indien hij Lucifer gekend heeft. zal hij het hebben
gelezen met de belangstelling van den geleerde die
weten wilde hoe de Hollander de stof verwerkt had
die hij voor zijn epos had gekozen.
Het treurspel is in den Amsterdamsehen schouw~
burg ten tooneele gebracht op 2 Februari 1654. Een
tweede voorstelling zou drie dagen later plaats heb~
ben. Op dien dag kwam de kerkeraad tezamen en
luisterde hij naar klachten over de opvoering van
.. Luisevaers treurspel. van den val der enghelen han~
delende waarin op een vleesselijke manier de hooghe
matery van de diepten Godes. met veele ergerlijcke
en ongheregelde verdichtselen wort voorgestelt" •
waarop drie uit het Consistorie werden afgevaardigd
naar de burgemeesters om tegen de vertooning te
protesteeren. De heeren waren hun ter wille. en of~
schoon het te laat was om de tweede voorstelling te
verbieden. bleef nadien Vondels Lucifer voorgoed
verbannen van het tooneel. De overheid gaf boven~
dien order tot inbeslagneming der gedrukte exem~
plaren. met het gevolg dat vóór het jaar ten einde
liep vijf nieuwe uitgaven het licht hadden gezien.
OfficieeIe afkeuring werd spoedig gevolgd door
anonieme kritiek. Een rijmer verweet Vondel dat hij.
kwansuis tot stichtelijke leering. zijn treurspel ge~
schreven had als een politiek paskwil tegen Enge~
land. welks Protector de Lucifer van het drama was.
Er was. inderdaad. iets voor die beschuldiging te
zeggen. In Morgenwecker der Sabbatisten. een gedicht
van 1644. had Vondel de Engelsche independenten
met de afvallige engelen vergeleken:
Uw scepterstorrnen, geen hervormen,
Volght Lucifers banier in 't stormen,
Die naer zijn Scheppers scepter stont,
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en in een zesregelig hekeldichtje van vijf jaar later
Op den Vadermoort in Groot Britanie, heet Cromwell
een "Vermomde Lucifer", die in het Bngelschrijkzijn
troon bouwde. Maar die uitingen bewijzen alleen dat
in den tijd toen zij geschreven werden Vondel reeds
rondliep met het plan voor een Lucifer-tragedie. Zij
bewijzen niet dat het spel een bewuste uitbreiding
dier vergelijkingen was. Voor Vondel was het gegeven te heilig om misbruikt te worden voor een politiek paskwil.
"Het nadeel. geleden bij het Wees- en Oudemannenhuis, door het sluiten van den kostelijcken en
kunstigen tooneelhemel, na twee reizen speelens, beweeghde my, nu dry jaeren geleden, Salmoneus treurspel te dichten", schreef Vondel in het Berecht voor
dit stuk. Niet het onderwerp had den dichter, maar
de tooneeltoestel het onderwerp aangetrokken, en de
dichter was te hulp geroepen om het een voor het
ander pasklaar te maken. Salmoneus, koning van Elis,
die Jupiter in macht wou evenaren, had het marktplein vóór zijn paleis tot een hemel laten verbouwen
en speelde daar de rol van oppergod met een nagemaakten bliksemschicht tot een echte uit den hemel
hem dood uit zijn wagen slingerde. De Stadsweezen
en het Oudemannenhuis moesten hulp verwachten
uit den namaakhemel van dien dolleman, daar van
Gods eigen hemel niets te krijgen viel. De hoop dier
armen werd niet beschaamd. Want na zeven opvoeringen in het najaar van 1657 had Vondels spel afgedaan,maar Salmoneus Godenballetwerdin het volgende
speelseizoen weer ten tooneele gebracht, het kijkspel
zonder de poëzie. Het drama verscheen in druk met
een Berecbt aen alle kunstgenooten en voorstanders van
den schouburgb, waarin de vijanden van het tooneel
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werden bestookt met citaten van onwraakbare getui~
gen. Zelfs de groote Theodorus Beza, "wiens yver
den Staet en de kerck van Geneve zoo zuiver be~
waerde, als die door Kalvijn hervormt was, heeft zyn
treurspel van Abrahams offerhande nagelaeten." In~
dien zoo'n heilig man er geen kwaad inzag te schrijven
voor het tooneel, hoe kon dan Vondel zondigen door
in zijn voetstappen te treden 7
Het antwoord op die vraag was al gegeven voor
ze gesteld werd. Dominee Petrus Wittewrongel, de
schrijver van Oeconomia Cbristiana of Cbristelycke
Huisboudingbe (1655), verklaarde in dit boek dat het
wat anders was "een stichtelicke Comedie ofte Tra~
gedie te dichten ende die te les en, als de selve op een
Heydensche wyse met soo veel toestel tot vleesche~
lick vermaeck om geld te spelen." Vondel, die zijn ge~
wijde drarnas schreef om ze op het tooneel te laten
vertoonen, was in zijn oogen een leeraar van leugenen,
een verbreider van ijdelheid, dartelheid en heiden~
sche goddeloosheid I In 1661 verscheen een tweede
uitgave van Wittewrongels boek, met een opdracht
aan de Amsterdamsche regeering. De burgemeesters
beloonden hem met een geschenk van tweehonderd~
vijftig guldens. Deze officieele instemming met het
alarmgeschreeuw van den eerwaarde tegen het too~
neellokte Vondel uit zijn tent. Hij sloeg diens aanval
af met zijn Tooneelscbtlt of Pleitrede voor bet Tooneel~
recbt, een pamflet in proza, waarin hij een vergelijking
trekt tusschen den tooneelspeler en den redenaar, die
beiden er op uit zijn hun gehoor te stichten of te ver~
maken. Zoo de eene goed is, hoe kan dan de andere
slecht zijn 7 Het gebrUik van de tooneelspeelkunst te
veroordeelen op grond van het misbruik er van zou
niets goeds overlaten onder de zon. Dat ware even
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dwaas als alle wijngaarden uit te roeien om het misbruik van den wijn. En de psalmist zegt dat de wijn
God en mensch verheugt. Het nieuwe stadhuis, de
gekleurde kerkramen, de gebeeldhouwde deuren van
het orgel. ja de rijkbesneden preekstoel. zijn versierd
met gewijde en wereldsche beelden, want beelden zijn
de boeken der leeken. Waarom dan mag het tooneel
zulke beelden niet levend vertoonen 7
Evenwel, vanWittewrongels standpunt, het standpunt van den Calvinist wien wantrouwen in de menschelijke natuur diep in het hart is geprent, was de
onderscheiding tusschen het schrijven en het vertoonen van spelen verstandig en volkomen logisch. De
vertooning op het tooneel heeft rechtstreeks en veel
klemmender vat op onze zinnen, en de verzichtbaarde
ondeugd, schoon ze ten afschrik ons wordt voorgehouden, heeft een suggestieve bekoring voor dezedelijk zwakken, die de bewakers der Christelijke moraliteit niet zonder reden vreesden. De kwade roep
waarin de spelers stonden deed verder afbreuk aan
het tooneel. Een acteur mocht een goed Christen en
een braaf burger zijn, hij kon zijn professie niet doen
stijgen in de achting van het publiek. Er was al zonde
in zich te verkleeden als een lid der andere kunne. In
het midden der zeventiende eeuw werden vrouwerollen nog door mannen gespeeld. In 1655 maakte de
eerste actrice haar verschijning op het Amsterdamsch
tooneel. Maar die nieuwigheid was geen verbetering
in de oogen der Calvinisten. Integendeel, de vermenging der seksen was slechter dan de vroegere vermomming. Mannen voor vrouwen spelend gaven minder aanstoot dan vrouwen spelend met mannen. Toen
in Februari, 1666, de schouwburg, na een half jaar
sluiting voor verbouwing, weer geopend zou worden,
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zond de kerkeraad den predikant Lupenius en een
ouderling naar de burgemeesters om er op aan te dringen dat de schouwburg voor goed gesloten zou blijven. "Wij zijn de wachters op den toren", was het zeggen waarmee zij hun bemoeizucht zochten te rechtvaardigen bij de overheid. Maar de vier burgemeesters waren, als gewoonlijk, gekant tegen al te strenge
maatregelen, en zonden de delegatie heen met de vermaning dat de wachters niet mochten blazen "als op
ordre ende in maniere door Haer Edelen den wagters
voorgeschreven." De eenige voldoening die de Calvinisten verkregen was een verbod tegen het gebruik
van Gods naam op het tooneel.
De nieuwe schouwburg werd ingewijd met een
allegorisch spel van Jan Vos. Vondels dramas waren
niet langer in trek. Hij bleef op zijn tachtigste jaar
even productief als te voren, maar het gewijde treurspel dat hij schreef was uit den tijd. Hij had nooit het
tooneel voor zich alleen gehad. Het romantisch drama,
van Spanjaard en Engelschman afgekeken, was altijd
populair geweest bij het Amsterdamsch schouwburgpubliek. Van Kyd's Spanish Tragedie, Tourneur's Revenger's Tragedy, Marlowe's Jew of Malta bestonden
Hollandsche vertalingen. Jan Vos had ook een stuk in
dien trant gedicht, Aran en Titus, of Wraak en Weerwraak, waarin twaalf moorden worden gepleegd voor
de oogen der toeschouwers. Vos kende geen Engelsch,
maar hij heeft waarschijnlijk een vroege bewerking
van Titus Andronicus door den Utrechtschen rederijker Adriaen van den Bergh als grondslag voor zijn
tooneeldraak gebruikt. In 1647 werd de dichter van
Aran en Titus tot regent van den schouwburg gekozen, en hij bleef in dat ambt, met een korte onderbreking in 1652, gedurende twintig jaar gehandhaafd.
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De bijval van Barlaeus, die zijn spektakelstuk als het
werk van een genie had geprezen, had voor goed zijn
reputatie gevestigd.
Brandt, die Jan Vos niet mocht, beweert in zijn
Leven van Vondel dat hij opzettelijk de werking van
Vondels drama heeft bedorven door de rollen aan
onervaren spelers toe te deelen en dezen uit te dossen
in versleten en potsierlijke kleedij. Er is evenwel genoeg bekend over Vondels verhouding tot Vos, een
Katholiek geloofsgenoot, om dat verhaaltje tot een
leugen te stempelen. Indien na 1660 Vondels treurspelen minder vaak in Amsterdam werden opgevoerd,
lag dat niet aan den onwil van Vos, maar aan de onverschilligheid van het publiek. Jan Vos was verantwoordelijk voor den bloei van zijn schouwburg en
gaf, als goed zakenman, bij voorkeur die stukken die
de meeste kijkers trokken. Hij kon het publiek in het
gevlij komen zonder zijn artistiek geweten te bezwaren, want de smaak van de groote meerderheid der
entreebetalers was ook de zijne. Maar zoo lang als
Vondels stukken gewild waren had Vos geen bezwaar
ze te spelen. Hij gaf ze waarschijnlijk niet volkomen
in des dichters geest, te veel als kijkspelen met allerlei
buitenissigs dat leven bracht op het tooneel maar de
dood was voor het drama. Toen Vondel in het Berecbt
voor Jeptba schreef dat "de toestel des treurhandels
zoodaenigh behoorde te wezen, dat die, zondereenige
kunstenary, of hulp der lijdende personaedje, maghtigh ware alleen door het aenhooren en lezen der
treurrolle ..• medoogen en schriek uit te wercken" ,
zal hij wel een vermaning hebben bedoeld aan het
adres van den schouwburgregent die zijn dicht het
accompagnement liet spelen bij een volle zalen trekkend kijkspel. Jan Vos kende het publiek beter dan
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Vondel. Hij was een satelliet van het succes, niet een
dienaar der schoonheid. Indien het schoone hem
succes kon brengen, zooveel te beter; indien succes
alleen te winnen viel ten koste van het schoone, dan
schroomde hij niet den prijs te betalen. En succes
werd geschat naar de opbrengst in geld. De ontvang~
sten van den schouwburg die aan het weeshuis en
oudemannenhuis werden afgedragen beliepen in 1657
niet min dan tienduizend gulden, en gingen in de
volgende jaren dat bedrag zelfs te boven. Het was
op zijn aandrang dat de overheid besloot tot een ver~
bouwing van den schouwburg naar plannen ontwor~
pen door Hollands grootsten bouwmeester, Jacob
van Campen. Een som van dertigduizend gulden
werd voor dit werk uitgetrokken. Veranderlijk décor
en een ingewikkeld systeem van kunst~ en vliegwer~
ken voor de bedriegelijke nabootsing der werkelijk~
heid verhoogden de trekkracht van het tooneel en de
inkomsten van oudemannenhuis en weeshuis.
Geldelijk succes gaf Jan Vos den moed van zijn
overtuiging. Zijn praktijk had een theorie van doen,
niet om ze te rechtvaardigen - dat deden de recet~
tes - maar om er de noodige waardigheid aan te ver~
leenen in de oogen der meer beschaafden. In navol~
ging van Vondel, die zijn spelen in druk zond meteen
theoretische verhandeling als voorrede, publiceerde
hij zijn dramatisch credo in het berecht voor de uit~
gave van zijn treurspel Medea (1667). Het is een goed~
geschrevenonafhankelijkheidsverklaring,zondertwij~

fel bedoeld als een verzet tegen Vondels gezag, wiens
klassieke afgoden een voor een van hun voetstukvielen
onder de slagen van dezen beeldstormer. Het publiek,
zoo laat hij weten, zal in zijn treurspel aanschouwen
hoe Medea haar kinderen uit haar luchtkaros te pletter
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slingert, zoodat bloed en brein hun vader Jason in het
gezicht spatten. Dit is in strijd met Horatius' tooneelwet, hij geeft het toe, maar geen modern dichter behoeft die wet te gehoorzamen, daar Horatiuszegesteld
heeft zonder ze te motiveeren. Geen wet kan zich
handhaven die niet op rede is gegrond. De oudheid
behoeft alleen gevolgd te worden waar ze het recht
aan haar zijde heeft. Indienze.eerbied verdient alleen
omdat ze oud is, dan moeten de Latijnen wijken voor
de Grieken, en waar blijft dan Horatius met zijn wetten 7 Horatius schreef voor Romeinen. De Hollanders
zijn een gansch ander volk, en Vos, een Hollander
schrijvend voor Hollanders, zal zijn eigen weg op zijn
Hollandsch gaan. Indien Homerus. Virgilius en Ovidius, de grootste van alle dichters, nu nog leefden en
niet dan Nederlandsch kenden, dan zouden ze toch
dezelfde groote dichters zijn, want de poëzie is niet
een dochter van uitheemschetalenmaarvan de vruchtbaarheid van den geest. Het is niet meesterschap over
Grieksch en Latijn dat een Hollander tot een groot
dichter maakt, zoo min als Michiel de Ruyter een groot
admiraal werd door het voorbeeld van Pompejus te
bestudeeren. Een mensch is wat hij is door de gave
der natuur, niet door de studie der ouden. Sommige
van Horatius' kunstregels mogen zin hebben gehad
in zijn eigen tijd om redenen die niet meer gelden in
den onzen. De beperking van den dialoog tot slechts
drie sprekers wordt door Vossius verklaard als noodzakelijk in de oudheid, omdat er toen gebrek was aan
goede spelers, en die zelfde geleerde erkent het goed
recht van den modernen dichter om zooveel sprekers
tegelijk ten tooneele te brengen als hij goede acteurs
heeft voor hun rollen. Tijden en toestanden hebben
zich gewijzigd sinds Horatius de wet stelde, en de
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moderne poëet die schrijft in een vrij land waar men
in burgerlijke kunsten vrij mag spreken verdient geen
blaam voor zijn verzet tegen tooneelwetten der oudheid die, in de schatting van vele deskundigen, afdwalen van het spoor der rede.
Jan Vos kon het beter zeggen dan doen. Zijn ijver
voor een rationalistisch drama, bevrijd uit de boeien
van een pseudo-classicisme, liep uit op niets, zoodra
hij poogde zijn prediking in praktijk te brengen. Zijn
geest was een dorre grond waaraan geen poëzie kon
ontspringen. Medea lijkt een parodie op het genre
waarvoor het tot model moest strekken. De opvoering was een triomf van ensceneering, en de bijval
dien de dichter zich toerekende werd gewonnen door
knappe mechanici. Het spel is een opeenvolging van
verbazingwekkende metamorphosen. Een tuin verandert in een gebergte, hel in een bosch, een boom
in een naakt kind, een hofwacht in een pilaar en de
pilaar weer in een beer, een ander in een boom en de
boom weer in een tijger. Charon verschijnt in zijn
boot, waarvan de riemen plotseling rozen dragen. De
boom waarin het guldenvlies hangt, eendraak, stieren,
soldaten en Jason verrijzen uit den grond in rook en
vlammen en worden door de aarde weer verslonden.
Donder en bliksem knallen over het tooneel, de helhond bast en braakt vuur, de kroon op Creüsa' s hoofd
ontbrandt zonder zichtbare oorzaak, Mercurius wiekt
door de wolken, Jupiter vliegt binnen op zijn adelaar,
Medea rijdt door de lucht in een karos met vuurspuwende draken bespannen, Iris daalt neer op een vleugelkleppenden pauw die een regenboog in zijn klauwen houdt, Proserpina troont op een wagen die door
spoken getrokken wordt, de dood wordt uitgebeeld
door een wandelend geraamte, en - het wonderlijkst
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van al - "een hemelkloot, die met starren versiert is,
komt van 't gewelfsel daalen, die zich in acht stukken ontsluit, daar de zeven Planneeten, elk naar zijn
eigenschap uitgebeeldt, uitkoomen, die na dat ze gedanst hebben, weder in de kloot gaan, die zich van
zelf sluit en omhoog verdwijnt".
Jan Vos was graag een Prospero geweest. Maar hij
wist niet hoe een hemelsche muziek te ontbieden die
deze grove tooverkunst verkeeren kon in poëzie. Niet
op zijn schouders was de magische mantel gevallen.
Slechts één man in Holland kon dien toover hebben
gewekt. Maar Vondel. de vereerder van Sophocles
en Euripides, had een hooger opvatting van zijn kunst.
Zij kon een wonder werken door den toover van het
vers en had de hulp van een vernuftig mechanicus
niet van noode. Hij besefte, toen hij de tachtig naderde, dat het tooneel een verandering had ondergaan door de grove magie van den schouwburgregent, en een plaats was geworden die vervreemd
was van zijn kunst. Maar dat was voor hem geen
reden om zijn tooverstaf te breken en vademdiep in
den grond te begraven. Verbannen uit de kleine wereld waar hij geheerscht had, trok hij zich terug in de
afzondering met zijn boeken en zijn poëzie. Adam in
Ballingscbap, in 1664 gedrukt, kwam de verhevenheid
van Lucifer nabij, en in Noab, dat in 1667 hetlicht
zag, schonk hij zijn laatste groote treurspel aan zijn
volk.
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VIII. HET VERBOND VAN APELLES
EN APOLLO

M

OCHT het schouwburgpubliek al geen be~
lang meer stellen in Vondels gewijde drama's.
zijn roem als dichter bleef onverzwakt. Schrif~
tuurlijke onderwerpen hadden hun aantrekkelijkheid
verloren. en Vondel. de eenige tooneelschrijver die
toen nog zijn motieven aan de Schrift ontleende.
offerde zijn populariteit bij de komediegangers op
aan zijn levenslange voorkeur voor het bijbelsche
drama. De dichterlijke waarde van zijn spelen werd
niet in twijfel getrokken, en de kenners beseften dat
onder de stukken waaraan een opvoering geweigerd
werd sommige van zijn meesterwerken waren.
In de volheid van zijn kunnen ontving hij een on~
dubbelzinnig bewijs van de hooge achting die hem
werd toegedragen door de kunstlievende elite van
Amsterdam. Op den twintigsten October. 1653.
kwamen een honderdtal schilders. dichters. en min~
naars der beide kunsten tezamen aan,een maaltijd in
St. Jorisdoelen. om het verbond te vieren van Apel~
les en Apollo. Vondel was onder de gasten en werd.
de zaal binnenkomend. door Apollo begroet met een
dichterlijke toespraak. Daarop werd hij naar de eere~
plaats aan tafel geleid en. na een tweede ontboeze~
ming van den God in rijmende verzen. door dezen
met lauweren gekroond. Een gezang te zijner eere.
door alle aanwezigen aangeheven. besloot de plech~
tigheid. waarna Bacchus de leiding van het feest van
God Apollo overnam.
Het is niet bekend of Rembrandt aan dit banket
heeft aangezeten. Maar dit is zeker dat de gelauwerde
in hem niet den grootste onder de schilders en zijn
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evenknie in de zusterkunst zou hebben begroet. Er
waren. in dien tijd. kenners te over die vooruitliepen
op het eenstemmig oordeel van het nageslacht. Mar~
tin Kretzer. een verzamelaar die ook handel dreef in
kunst. was een van hen. Tezamen met den schilder
Adam Camerarius taxeerde hij de schilderijen die de
Amsterdamsche kunsthandelaar Johannes de Re~
nialme bij zijn dood in 1657 had nagelaten. In den
inventaris door hen opgemaakt op 27 Juni van dat
jaar staat Rembrandts Overspelige Vrouw. nu in de
National Gallery te Londen. geschat op een waarde
van vijftienhonderd gulden. negenhonderd gulden
boven het duurste stuk dat daarop volgt. in een lijst
waarop de namen voorkomen van Dou. Van Dijk.
Rubens. Claude Lorrain. Titiaan. Tintoretto. En niet
alleen zijn schilderijen. maar zelfs zijn teekeningen
en etsen werden ijverig verzameld tijdens zijn leven.
Johan van der Capelle. de zeeschilder. bezathonder~
den van zijn teekeningen; Dirck Aertsz. een schilders~
talent waarvan alleen de naam tot ons gekomen is.
liet bij zijn dood in 1644 niet minder dan vierenvijftig
etsen van Rembrandt na. die toen nog geen veertig
jaren oud was; en een bijna volledig stel van zijn
etsen was in het bezit van Jan Boursse. den broeder
van Esaias. den schilder. In een gedicht van Jan Vos
op de Triomf van de Schilderkunst staat Rembrandts
naam vooraan in de lijst van schilders door wier kunst
de stad haar roem verbreiden zal. En Jeremias de
Decker. wiens portret door Rembrandt geschilderd
is. noemde hem den Apelles van zijn eeuw.
In Vondels dicht. evenwel. wordt Rembrandt nim~
mer geprezen. Slechts eenmaal noemt hij den schil~
der bij name in een bijschrift voor het portret van
een prediker:
164

Ay, Rembrandt, maal Comelis' stem:
Het zichtbre deel is 't minst van hem;
't Onzichtbre kent men slechts door d'ooren;
Wie Anslo zien wil, moet hem hooren,

Cornelis Anslo was voorganger van de Doopsgezinde gemeente waartoe Rembrandt behoorde en die
Vondel toen op het punt stond om te verlaten voor
de Kerk van Rome. De prediker schijnt den weifelaar
geen kwaad hart te hebben toegedragen, daar hij hem
vroeg om een bijschrift voor zijn portret. Om het licht
dat de vier regelen werpen op Vondels verhouding
tot zijn vroegere geloofsgenooten zijn ze niet zonder
beteekenis. Zij vertellen ons niet wat de dichter dacht
van den kunstenaar. Heeft hij opzettelijk vermeden
hem te loven of te laken door al zijn lof te schenken
aan de onschilderbare welsprekendheid van het model? Niemand kon den schilder hard vallen voor de
beperktheid van zijn kunst.
Na al wat in de voorafgaande bladzijden gezegd is
over Vondels poëzie en de regelen der kunst die hij
vereerde, kan men zich niet verbazen dat hij waardeering miste voor Rembrandts genie. Vondel mat
alle kunstuiting af aan den standaard van zijn klassieke modellen. Moderne epiek was goed of slecht
naar de mate waarin ze wel of niet overeenkwam met
de norm door Virgilius gesteld, modern drama had
het recht niet zijn eigen wetten te ontwikkelen, daar
geen tooneelwet die van Aristoteles verbeteren kon.
Hij kon zich niet indenken in den geest van een kunstenaar die, zoo hij een meester erkende, niet er naar
streefde dien te volgen maar te overtreffen, in overmoedig vertrouwen op zijn artistiek geweten en op
dat alleen. Rembrandt moet, in Vondels oogen, zijn
schuldig geweest aan de eigen zonde waardoor de
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Jeptha van zijn treurspel zichzelf ten val bracht. Want
ins tee van den priester te gehoorzamen die de offering van zijn dochter veroordeelt als een misdaad niet
door God verlangd. gaat Jeptha alleen met zijn geweten te rade. en dit. onwetend als het is. beveelt
hem zijn gelofte gestand te doen met den dood van
zijn kind. Evenzoo veronachtzaamde Rembrandt de
erkende regelen der kunst om een zelfgekozen weg
te volgen waarlangs hij gevaar liep zijn kunst tot haar
verderf te voeren. In de figuur van Jeptha heeft de
Roomsche Vondel blijkbaar zijn opvatting gepersonifieerd van het Protestantisme. en Rembrandt. de onafhankelijke zoeker van zijn kunstenaarsheiI. was inderdaad de groote Protestant der kunst. Daar kon
geen wederkeerigheid van bewondering zijn tusschen
den dichter die het gezag aanvaardde van het Augustijnsch en het Pauselijk Rome en den schilder die een
wet was voor zichzelf.
De wijze waarop Vondel zijn erkentelijkheid betuigde voor de onderscheiding hem betoond aan het
banket in St. Jorisdoelen was teekenend voor zijn
kunstopvatting. Hij vereerde. een paar weken later.
zijn prozavertaling van Q. Horatius Flaccus Lierzangen
en Dicbtkunst "aen de kunstgenooten van St. Lukas.
t' Amsterdam. schilders. beelthouwers. tekenaers. en
hunne begunstigers." Hij zond zijn broeders van het
penseel en den beitel een vermaning van den klassieken wetgever der dichtkunst. opdat zij hun talent
naar diens wijze lessen mochten richten. Want hetgeen goed is voor den dichter is goed voor den schilder en den beeldhouwer. daar hunne kunsten" te gelijck op maet en getal gegront. de Wiskunst niet ontbeeren mogen: en zeker dit vermindert zoo weinigh
den luister van deze kunsten. datze hierom te godde166

lijcker te achten zijn: want van Godt zelf, aller dingen
Schepper, wort gezeit, bij het Orakel der wijsheit,
dat Hij alle dingen, in mate, getal, en gewigbte, geordineert beeft." De harmonie van den kosmos moest
noodzakelijkerwijs haar weerklank vinden in de scheppingen der kunst, en die kunst scheen Vondel het
loffelijkst en schoonst die in haar composities blijk gaf
van' s kunstenaars bewust vertrouwen op de hulp van
wiskundige formules.
In Vondels schatting bezaten de Nederlanden hun
grootsten schilder inRu bens, denVlaam, in wienskunst
hij den picturalen tegenhanger zag van zijn poëzie.
Toen hij een tooneel in zijn drama Gebroederszichvoor
oog en zocht te brengen, dacht hij aan Rubens als den
schilder die het schoonst in lijn en kleur de visie kon
weergeven die door zijn dicht werd opgeroepen : "David zit 'er zwaermoedigh op den hoogen troon. Men
ziet' er, door een poort in' t verschiet, de drooge, dorre
en dorstige landouw quynen. Boven in 't gewelf van
't prachtige marmeren en cederen hof zwieren zommi ge Engelkens, die, naerdegewoonezinrijckheiddes
allervernuftighsten Schilders, elck om strijd besigh
zijn, om net uit te beelden, 't geen ter zaecke dient.
'Teen schijnt het vonnis der Gebroederen uit een half
ingerolt blad te vellen. Een ander geeft met een geslote waterspuit te kennen dat de hemel gesloten zij.
Een ander beduid met een dompige fackel, een ander,
met eenen waeier in 't aenzicht waeiende, hitte en
benaeuwtheid. Twee andere schijnen twee stammen
uit te beelden, te weten: het een, dat vrolijck van opzicht met kroon en scepter in top vlieght, Juda; het
ander, dat, verbaest en treurigh van gelaet, en met den
hoofde neerwaert vallende, naer de vallende kroone
grijpt, Benjamin. Andere maecken een ijzere keten
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klaer, om der misdadigen halzen te sluiten. Een ander
druckt met weegschael en zwaerd de rechtvaerdigheid der straffe uit. Sauls verweze nakomelingen staen
voor den rechterstoel. en zien zeer deerlijck, overmits
Benajas den lammen Mephiboseth en het kleentje
Micha, op het wencken van 's Konings oog en, en
wijzen des uitgestreckten scepters, uit den hoop
treckt; terwijl de Gabaoners met wraeckgierige en
gloeiende aengezichten, aen d' eene zijde, op hun
recht dringen, en aen d' andre zijde hem benaeuwen
het misbaer en de traenen der allerbedruckste Michol;
waernevens de stockoude weduwe, al bevende met
de rechte hand op haer stoxken, en met de slincke op
de rechte schouder van hare kamenier leunende, met
een lachende aenschijn meld, datze, van rouwe aen 't
mijmeren geslaegen, niet weet watze zeit."
De passage verdient volledig te worden aangehaald omdat ze teekenend is voor den kunstvorm dien
Vondel bewonderde, een klassieke weidschheid met
een smaak voor het barok in het ornament. Hij zocht
naar literaire qualiteiten in een schilderstuk. Van een
kunstenaar die niets dan een bekwaam vakman was
viel geen waarlijk groote kunst te verwachten. Een
schilder had geleerdheid van noode om hem te leiden
naar den top der kunst, en kennis van het Latijn en
de klassieken was even onontbeerlijk voor den maker
van stomme poëzie als voor den ontwerper van sprekende tafreelen. Het was niet Vondel alleen die zoo
dacht, de officieele smaak van den tijd was het met
hem eens. Zelfs Constantijn Huygens, een der eersten die in den jongen Rembrandt de belofte van zijn
lateren roem erkende, was van hetzelfde inzicht. Tusschen 1629 en 1631 begon hij een spoedig weer gestaakte autobiographie in het Latijn, waarin een uit168

voerig hoofdstuk voorkomt over de schilders van dien
tijd waarmee hij persoonlijk bekend was. Onder anderen vermeldt hij Jan Lievens en Rembrandt, in wie
hij veelbelovende jongens zag, beiden al beroemd
voordat zij een baard hadden. Maar hij kon hen niet
zonder voorbehoud prijzen: "Zij zijn zoo zelfvoldaan
dat zij het niet de moeite waard achten naar Italië te
reizen. Als ze daar gestudeerd hadden, zou hun kunst
volmaakt zijn." Rembrandt wist het beter. Wat hij
leeren kon van de Italianen - de pose van een model,
de compositie van een groep - kon hij leeren van
gravures, en door gravures heeft hij inderdaad de
kunst van Raphael afgekeken. Maar als schilders konden zij hem niets leeren. Hij wist beter dan Huygens
dat de schoonheid alomtegenwoordig is en zich prijsgeeft aan het genie van den kunstenaar die haar weet
te ontdekken. Een historisch tafreel op groote schaal
van een Italiaansehen meester mag ons sterker treffen
dan het portret van een eenvoudig Hollandsch burger, maar die indruk is er een van het verstand dat
een geschiedenis leest in de schilderij en niet een
aesthetisch besef van haar grooter schoonheid. Maar
het was de geschiedenis waarom het Vondel te doen
was, en naar de suggestieve kracht van het geschilderd verhaal mat hij zijn bewondering af. Omstreeks
1647, toen Rembrandt in de oogen van kenners als
Martin Kretzer de groote meester was in Amsterdams kunstwereld, schreef Vondel een lofdicht op
Pieter Lastmans schilderij De Offerstaetsi vanLystren.
Lastman, een Italianizeerend meester, had Rembrandt
onder zijn leerlingen geteld, en in Vondels oogen was
hij, ook na zijn dood, nog de meerdere van dien
groote. Want "onze Apelles" had in dit werk zijn
tooneel en grond met zulk een "kennis" gebouwd,
12

169

dat zelf de geest van Rome en Griecken
noit hooger zweefde met zijn wieeken.

Van de techniek der schilderkunst had Vondel
derhalve geen begrip. Hij kon geen verdienste ontdekken in een meesterstukje waarvan het simpel gegeven niet tot hem sprak. De groote genreschilders
der Hollandsche school, die niet het heroische maar
het huiselijke verbeeldden, Jan Steen, Pieter de
Hooghe, de Delftsche Verrneer, danken hun roem
bij het nageslacht niet aan Vondels lof. Brandt vertelt een geval waarin de dichter toonde niet veel kijk
te hebben op de technische zijde der kunst. De aartsbisschop van Mechelen, aan wien hij zijn Altaergebeimenissen had opgedragen, zond hem met zijn dank
een schilderij ten geschenke. "Eerst was hy met de
gift, door onkunde, meenende dat het een kunstig
stuk werks was, vermaakt, en beantwoordde de ingebeelde weldaadt met een heerlijk dankdicht: maar
toen het de kunstkenners zaagen, en zeiden dat het
een slechte kopy was, stondt hem 't geschenk zoo
teegen, dat hij 't zijne zuster Katharina van den Vondel, die te Hooren woonde, vereerde en toezondt;
niet willende die haatelijke gedachtenis der armelijke
vergeldinge langer onder zijn oogen zien."
Een ander maal liet Vondel door zijn liefde voor
den Italiaansehen trant zich verleiden tot het dichten
van een advertentie voor een kleine verzameling Italiaansche schilderijen waarvan de echtheid twijfelachtig was. De kunsthandelaar Gerrit Uylenburgh,
die voornamelijk in Italiaansche kunst deed, had in
1671 aan den Keurvorst van Brandenburgh dertien
stukken verkocht die hij toeschreef aan meesters van
den eersten rang. De Vorst liet ze keuren door den
bloemschilder Hendriek van Fromantiou, die ze allen
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op één na voor onecht verklaarde, waarop de twaalf
die niet deugden aan den Amsterdamschen handelaar
werden teruggezonden. Fromantiou had onder Uylenburgh gewerkt en wist dat zijn winkel meer copieën
en verstelde schilderijen dan welgestelde leerlingen
afleverde. Zich het karig loon herinnerend op den
winkel verdiend, greep hij deze gelegenheid aan om
het terug te betalen met hoog interest. Uylenburghs
reputatie als kunsthandelaar stond op het spel en hij
wendde zich tot de Amsterdamsche overheid om
recht te verkrijgen. Deze benoemde negen schilders
als experts, waaronder Gerbrand van den Eekhout,
Philip de Koninck en Johan Lingelbach. Zij vonden
sommige stukken van goede qualiteit, enkele minder
goed, maar alle twaalf een muurvlak waard in een
Italiaansch kunstkabinet. Dit oordeel werd evenwel
niet gedeeld door zeventien andere bentgenooten,
onder wie Jan Wijnants. Melchior de Hondecoeter en
Willem Kalff. die ten behoeve van Fromantiou de
stukken voor onecht verklaarden. Niet minder dan
eenenvijftig deskundigen werden in deze zaak geraadpleegd. waarvan eenendertig ten gunste van den
kunstkooper getuigden. Doch daar de Keurvorst op
zijn stuk bleef staan. liet Uylenburgh ze in het openbaar veilen. en Vondel en Johannes Antonides schreven ieder een lofdicht als reclame voor de verkooping
en tot stijving van Uylenburghs geschokte reputatie.
Hoe weinig oog Vondel ook schijnt gehad te hebben voor de grootheid van Hollands eigen schilderkunst. toch had hij gezag in Amsterdam als kenner en
criticus. Men dong om zijn lof en hij was steeds bereid een deftig regent genoegen te doen met een bijschrift voor zijn portret, of het kunstkabinet van een
Maecenas in een sierlijk dicht te prijzen. of de waarde
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van een vriend zijn schilderwerk teverhoogen met het
merk van zijn poëtische bewondering. De schilder die
in zijn verzen het meest geprezen wordt was een Duitscher, de Frankforter Joachim Sandrart. Indien Vondel
koning waar geweest had hij Sandrart tot hofschilder
aangesteld. Deze was van het slag dat in deftige Amsterdamsche kringen opgeld deed. Hij had de vereischte studiereis naar Italië achter den rug, en er
naam gemaakt aan het pauselijk hof. Met die tweevoudige reputatie kwam hij in Amsterdam omstreeks
den tijd van Vondels bekeering. De gunsteling van
Paus Urbaan VIII, juist uit Rome teruggekeerd, werd
door den dichter die op weg naar Rome was begroet
als een kunst- en geloofsgenoot. Vondel zat voor zijn
nieuwen vriend en dichtte een bijschrift op zijn geteekend portret. Dat was voor Sandrart een introductie bij Vondels literaire vrienden. Hooft, Coster,
Vossius, Barlaeus, lieten zich door Sandrart con terfeiten, en hun portret door Vondel sieren met een
bijschrift. In zijn onkritische geestdrift werd Vondel
blijkbaar niet gewaar dat zijn eerzuchtige vriend hem
handig gebruikte als reclamernaker. Sandrart schilderde een groot altaarstuk van St. Sebastiaans martelaarschap voor den Keurvorst van Beieren en Vondel
brandde er zijn wierook voor, een Maria Magdalena
van den schilder werd door den dichter in schoone
verzen nagebootst, de "TwalefMaenden opgehangen
te Munchen inde galerye zijner doorluchtigheit van
Baiere en geschildert door Joachime Sandrart", ontvingen ieder hun epigrammatisch bijschrift, zoowel
als de allegorieën van Dag en Nacht, voor dienzelfden vorst geschilderd. Zelfs de schatten in Sandrarts
kunstverzameling, marmeren borstbeelden, Italiaansche teekeningen, en schilderijen van Raphael en
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Veronese, kregen van Vondel een poëtisch etiquet.

In 1640 verliet Sandrart de stad waar hij door Vondel
was gevierd om in dienst te treden van den keurvorst
van Beieren. Maar de twee vrienden verloren elkan~
der niet uit het oog. In 1654 verscheen Vondels
Lucifer in druk met een opdracht aan Keizer Ferdi~
nand lIl, wiens toestemming daartoe verkregen was
door Sandrart, toen hofschilder in Weenen. De schil~
der overleefde den dichter bijna tien jaren. Op zijn
ouden dag, in 1675, gaf hij uitzijn TeutscheAcademie
der edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-künste, waarin hij
de academische kunsttheorie onderwees die hij zoo
vol ijver had in praktijk gebracht. In dit boek onthoudt
Sandrart zijn lof aan Rembrandt niet, maar hij voegt
er de kritiek aan toe dat hij donkere achtergronden
schilderde om zijn teekenfouten te verbergen. Dat
was ongetwijfeld ook Vondels meening:
Dus baert de kunst ook zoons van duisternissen
Die gaerne in schaduwc verkeeren, als een uil.
Wie 't leven navolght kan versierde schaduw missen,
En als een kind van' t licht gaat in geen schecmring schuil.

De twee vrienden zagen in Rembrandt een man die,
naar Sandrarts woorden, "sich jederzeit nur zu nie~
drigen Leuten gesellet, dannenhero er auch in seiner
Arbeit verhindert gewesen." Sandrart, die de gunst
gezocht had van paus en prins en poëet, geloofde dat
hij door de bevrediging van zijn wereldsche eerzucht
roem had gewonnen voor zijn kunst. Een vorst op zijn
troon, in het weidsch gewaad van zijn koningschap,
moest, onafhankelijk van des schilders verdiensten,
een schooner schilderij opleveren dan het portret van
een gewonen burger. Evenzoo kon Vondel zich geen
tragische stoffe denken die niet een hof tot tooneel
en een machtig heerscher tot held had. Het heroïsche
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was een attribuut alleen van de grooten der aarde, en
tragedie was heroïsch drama. Het leed van gewone
burgermenschen was een gegeven voor blijspel en
klucht. Vondel zag niets schoons of tragisch in Rembrandts realistische opvatting van een menschelijken
Christus aan den geeselpaaI. een uitgemergeld beeld
van pijn en berusting. In Lucifer denkt zich de dichter
den heiland als een zegevierenden Hercules, als "den
Stercken, die de Slang, den Draeck, het hooft zal pletten", als een Held die triomfeert met eere na dien
strijd. Door hun onderwerp te verheffen boven het
gewone leven geloofden Sandrart en Vondel hun
kunst te verheffen, voor Rembrandt was niets menschelijks zijn liefdevolle beschouwing onwaard. Hij
ontdekte schoonheid zelfs in het leelijke, en schiep
kunst uit het gesmade en uit smart!
In het jaar 1655 werd te Amsterdam het nieuwe
stadhuis ingewijd. Het gebouw was een prachtig monument van den smaak die zijn schoonste verwoording vond in Vondels vers: een indrukwekkend gevaarte van Bentheimer steen, streng en voornaam
door het overheerschen van de rechte lijn, het geheel
een vierkant blok van reusachtige afmeting. Maar deze
klassieke eenvoud in den opzet werd gebroken door
een weelde van allegorisch beeldhouwwerk waarvoor
de mythologie der oudheid de motieven geleverd had.
De plannen voor het achtste wonderwerk, zooals het
bij de tijdgenooten heette, waren ontworpen door
Jacob van Campen. die zijn loopbaan begonnen was
als schilder. maar op de Italiaansche studiereis den
architect in zich ontdekt had bij de aanschouwing
van Andrea Palladio' s werken te Vicenza. Constantijn
Huygens prees hem in een grafschrift als den bouwmeester
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Die 't Gotsche krulligh malI metstaetigh Roomsch vermanden,
En dreef ouw' Kettery voor ouder Waerheit heen.

De oude ketterij was. natuurlijk. de middeleeuwsche
Gothiek. maar Huygens. altijd klaar met een schimp~
scheut op het pausdom. vereenzelvigde het Gotsche
krullig mal met de paapsche dwalingen van Rome.
Van Campen. evenwel. schoon als bouwmeester een
belijder van de oudere waarheid. was in geloofs~
zaken een aanhanger der oude ketterij. een dubbele
reden voor Vondel om in hem een verwanten geest
te begroeten. En inderdaad. er is zoo'n innige ver~
wantschap tusschen de kunst van den bouwer en het
vers van den dichter dat Van Campen'sstadhuis te
beschrijven ware als een gedicht van Vondel in steen
vertaald. Het was een duurzaam monument voor de
theorie der kunst die hij vereerde. een onweerleg~
bare en onvergankelijke rechtvaardiging van zijn ide~
aal der schoonheid. Vondel voorzag dat het talent
van heel Europa uit alle oorden naar Amsterdam zou
komen om de geheimen der kunst te bestudeeren in
dit nieuw stadhuis als de hoogste school van Pallas
Athene.
Vondel vierde de I nwydinge van' t Stadtbuys t' Am~
sterdam met een weidsch en welluidend gedicht. dat
hij opdroeg aan de burgemeesteren en regeerders
der stad. Het is in zijn soort een even groot meester~
werk als het gebouw dat het eerde. De roem van
Amsterdam. waarvan het nieuw stadhuis het symbool
was. is het hoofdmotief. maar ingebeiteld in het vers.
als het lofwerk in Van Campen's gebouw. zijn tal~
looze episoden van historisch en topographisch be~
lang. met groote kunst en geleerdheid aangebracht.
Een hulde aan de stadsregeering die zichzelf zoo
heerlijk een huis wou stichten. een terugblik op den
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groei der veste van een visschersdorp tot een metropolis, een verhaal van den voortgang van den bouw
en van de rampen - burgertwist en buitenlandsche
oorlog, brand, overstrooming - waardoor het werk
werd vertraagd, een schildering van het Damplein
en van zijn gebouwen - Nieuwe Kerk en Beurs en
Waag en Vischmarkt -. en een levendig tafreel van
de woelende menigte op den Dam gaan vooraf aan
de bezichtiging van Van Campens groot bouwwerk.
Indien het rondleiden van reisgezelschappen een
bedrijf was geweest in Vondels tijd, hadden de gidsen het aesthetisch genot van hun kudden kunnen
verhoogen met passages voor te dragen uit Vondels
gedicht ter toelichting bij het vele dat er te zien viel.
Maar het was alleen in de dagen toen geen Baedekers noodig waren dat dichters de stof van een Baedeker bewerkten.
Vondel schreef bovendien korte verklarende gedichten voor de historische schilderijen die de zalen
van het nieuw stadhuis versierden. Het waren tafreelen uit de gewijde en profane geschiedenis, bij de
keuze waarvan de dichter door de burgemeesters is
geraadpleegd. Het is niet onmogelijk dat hij ook in
de keuze der schilders is gekend. De meesten althans
behoorden tot de school die Vondel aan zijn eigen
kunst verwant voelde. In de vier hoeken der groote
galerij die rond de binnenzaal liep waren acht open
vakken, aan den bovenkant afgerond, die door de
schilders moesten gevuld worden. Het was op Vondels voorstel dat de heeren besloten daartoe episoden
te kiezen uit den opstand der Bataven tegen Rome,
zooals die beschreven is door Tacitus. De Nederlandsche opstand tegen den Spaanschen koning en
de lange oorlog daarop gevolgd waren rijk aan voor-
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vallen die voor dat doel hadden kunnen dienen. Maar
Vondel, altijd verzot op allegorie. was afkeerig van
de directe voorstellingswijze. De zege der Republiek
over Spanje te verheerlijken was weliswaar zijn doel.
maar het moest poëtischerwijze worden gedaan. niet
in den trant van den realist die inderdaad schildert
wat hij wil voorstellen. Willem de Zwijger de macht
van den grooten wereldheerscher tartend was voorzeker een heroische figuur. doch haar heroisme zou
poëtisch gekleurd worden wanneer men haar zag. op
suggestieven afstand. door den sluier van de allegorie.
Vondel benijdde den schilder wien zoo schoon een
gegeven werd opgedragen. en hij zette zich aan een
epos van den Bataafschen opstand om met den bevoorrechte te wedijveren.
Noch het heldendicht noch het heele stel doeken
werden immer voltooid. Fragmenten van het epos
zijn verwerkt in Vondels drama Batavische Gebroeders.
dat de voorgeschiedenis van den opstand geeft. Twee
korte volzinnen uit Tacitus leverden de stof voor dit
historisch treurspel: "Julius Paulus. en Nikolaes
Burgerhart." (Vondels verdietsching van Claudius
Civilis) "uit koningklijcken stamme. overtroffen verre
alle anderen. Fonteius Kapito benam Julius. onder
valschen schijn van misdaedigh aen rebellye. het
leven. en zondt Burgerhart geketentnaer Nero." Vijf
bedrijven op te bouwen uit zoo gering materiaal was
een toovenaarskunst die Vondel niet gelukkig afging.
De dialoog onderstelt of suggereert slechts zelden
eenige handeling der rolzeggers. en alleen in de
lyrische stanzas der reien breekt het vers den eentonig
effen woordenstroom met een klaarder gelUid dat het
harte treft. De opdracht voor de acht schilderijen
werd aan Govert Flinck gegeven. maar deze stierf
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vóór het werk nog was begonnen. De Vlaam Jacob
Jordaens. uit Rubens' school. kreeg thans drie der
lunettes toegewezen. en Rembrandt werd verzocht
het tooneel te schilderen van Claudius Civilis' nach~
telijke samenkomst met zijn eedgenooten aan een
maaltijd in het heilige bosch. Deze episode maakt
geen deel uit van Vondels 13atavische Gebroeders.
maar het fantastisch effect ervan beseffend. liet hij
Fronto. een hoofdman der Romeinen. met woorden
schilderen hoe hij zelf. indien hij Civilis waar. die
plechtigheid zou voorbereiden:
Waer ick verdruckt, als zy, en vyant van het rijck,
En hun in adeldom en stam en staet gelijck,
'k Wou glimpigh, onder schijn van 't offren aen de goden,
's Lants grooten en de braefste op d'offermaeltijt nooden,
In 't Godtgewijde bosch, en (als bij maneschijn
De midnacht opquam, na het brassen, en de wijn,
In 't brein gesteigert, moedt en rustigheit verweckte,
Eer iemant slaeperigh de leden nederstreckte,)
De deught ophaelen van 't Batavische geslacht,
En d' oude vryheit, door' t Romainsch gewelt verkracht.
Hoe zou de Batavier, geneight zijn' smaet te wreecken,
Toeluistren, en, verhit van wraeck, het hooft opsteecken,
En roepen: het is tijt den hals t' ontslaen van dwangk.
Het bosch zou galmen, op den vloeck en wapenklangk
Der gasten, die aldus hun vloeckverwantschap slooten.

Vondel had zijn voorstelling van het leven der Ba~
tavieren gevormd met behulp van de prenten van
Antonius Tempesta. een Florentijn die in het begin
der zeventiende eeuw de oorlogen van Bataven en
Romeinen in beeld had gebracht; en als Fronto in het
treurspel de eedgenooten bij hun drinkgelag be~
schrijft bootst hij in zijn rol dien kunstenaar na. Rem~
brandt. daarentegen. ging naar de oorspronkelijke
bron. het vierde boek van Tacitus' historie. en gaf zijn
eigen opvatting van het daar verhaalde. Tempesta's
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keurig uitgedoste tooneelpoppen, waaraan Vondel
een stem gaf te diep en te klankrijk voor hun gestalten, zien er pover en potsierlijk uit bij de roffianen in
wier midden de woeste figuur van den eenoog Civilis
op zijn troon was gezet door Rembrandt's verbeelding. De oproerling was trotsch, zegt Tacitus, op zijn
geschonden gezicht, waardoor hij op Sertorius en
Hannibal geleek, die twee andere groote vijanden
van Rome. Tempesta vergat dien trek of verwierp het
realistisch detail als te leelijk een Iitteeken voor zijn
Bataafschen salonheld. In Rembrandts schilderij versterkt het blinde oog den indruk der voorstelling.
Het was een indruk dien de officieeIe keurders, helaas, niet bewonderden. Het doek, het grootste ooit
door Rembrandt geschilderd, hing een tijd lang op
proef in het muurvak waarvoor het was bestemd,
maar de burgemeesters weigerden het te aanvaarden,
waarop een bentgenoot, die Rembrandt geld had geleend als voorschot op het loon voor zijn Claudius
Civilis, beslag liet leggen op de schilderij. Het middenstuk, waarop men de drinkers hun zwaarden ziet
kruisen boven de tafel. is al wat er over is van de
groote compositie, en het Nationalmuseum te Stockholm is de gelukkige bezitter van dit fragment. Een
Duitsch schilder, Jurriaen Ovens, vulde de ruimte die
Rembrandts verworpen doek had opengelaten, en
zag zijn schilderstuk zoowel door burgemeesters ruim
betaald als door Vondel met een bijschrift geëerd.
Hetzij Vondel in dezen door de overheid gekend
is of niet, het is zeker dat haar oordeel ook het zijne
was. Hij miste het begrip voor Rembrandts kunst.
Men mag dat betreuren, maar het is de feiten geweld
aandoen het te ontkennen en beiden voor te stellen
als verwante geesten. Er zijn Rembrandtvereerders
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die Vondel om zijn misverstaan van Rembrandt verguizen, er zijn Vondel vereerders die dat misverstand
loochenen omdat ze in erkenning er van een erkenning van zijn minderheid als kunstenaar zien. Men is
al te gauw geneigd om, waar verschil is, zich dat te
denken als een verschil in graad, een meer tegenover
een minder, het eene beter, of mooier, of zuiverder
dan het ander. Maar andersheid tusschen twee onderstelt niet noodzakelijk de meerderheid van een dier
beiden. Verschil in aard sluit gelijkheid in deugd, of
schoonheid, of zuiverheid niet uit. Vondel is niet de
mindere van Rembrandt als kunstenaar, omdat zijn
kunst een andere is dan Rembrandts kunst. Zij vertolkten beiden het genie van Holland, en beiden in
even schoone taal, maar de een verstond de taal van
den ander niet. Want zij zagen de wereld met gansch
andere oogen. Voor Vondel was dat schouwspel
als een tooneelvertooning, die den geprojecteerden
gloed van voetlicht en schijnwerper behoeft tot opluis tering van haar alledaagschheid. Menschelijk lijden
moest gezien worden in de glorie van het koningschap, burgerdeugd in den glans van het overheidsgezag, om tot onderwerp te strekken voor tragisch
of lyrisch dicht. De schoonheid die Rembrandt zag
in een schepsel Gods was het effect van het licht dat
inwendig brandt, en dat met grooter kracht kan
schijnen in de armen van geest dan in de grooten der
aarde. Geen wonder dat van de twee Vondel beter
begrepen is door zijn eigen tijd. Want de menigte
kan schoonheid zien in het leven voor het voetlicht,
maar weinigen ontdekken haar in het leven van iederen dag. Haar alomtegenwoordigheid werd in die
dagen even weinig vermoed als die der microbe. Alleen de schilders van Holland hadden ze ontdekt
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door louter intuitie, doch daar zij handwerkers, en
geen theoretici waren, konden zij niet zeggen wat zij
gevonden hadden dan alleen door het te schilderen.
Zoo waren de ongeletterde zieners de onbewuste
meesters niet slechts van de profane menigte maar
zelfs van de dichters, want, zegt Brownings Fra Lippo
Lippi,
Zie je, zoo zijn we nou, we houen pas
Wanneer we ze geschilderd zien, van dingen
Die we wel honderdmaal achtloos passeerden.

Maar dat Vondel niet geleerd had het schoon aan
moeders deur met de oog en van den Hollandschen
schilder te zien doet niets af aan de waarde der
poëzie waarin hij zijn visie van het leven gaf. In Rembrandt erkennen wij een moderne, in Rubens en
Vondel zonen van hun eigen tijd. Omdat de moderne
ons nader staat lijkt hij ons grooter. Maar wie is toegerust met historisch perspectief ziet die twee anderen in de verte tot zijn hoogte rijzen.
Ook als landschapschilder behoorde Vondel tot
een oudere school dan zijn kunstbroeders van het
penseel. Het landschap werd oorspronkelijk alleen
als achtergrond geschilderd, en achtergrond bleef
het in Vondels poëzie. De schilders daarentegen hadden een stap verder gedaan naar een ruimer opvatting van het natuurschoon. Oorspronkelijk het décor
voor het tafreel dat de kunstenaar wou weergeven,
won het landschap gaandeweg terrein zoodat het dat
tafreel terugdrong tot niet meer dan een stoffage van
zichzelf en tenslotte ook die stoffage verzwond en
aan het landschap niets overbleef dan alleen zijn
eigen lieflijkheid. De schilder deed met zijn schepping wat God deed met zijn hof van Eden. Hij stelde
eerst den mensch in het bezit van dien hof, middel-
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punt en heerscher van een idyllische menagerie. maar
hij eindigde met hem uit den tuin te verdrijven omdat hij overbodig was voor het natuurschoon. Rembrandt. Hercules Seghers. Jacob van RuysdaeI. grootmeesters onder Hollands landschapschilders. ontdekten de grootschheid der onbewoonde natuur.
In Vondels oogen was het landschap zonder den
mensch van zijn schoonheid en beteekenis beroofd.
Als Eva met haar gade vlucht uit den verloren hof.
in het treurspel van Adam in Ballingschap. ziet zij hoe
"een brant ontsteeckt het gansche paradijs en weit
de boomen af." Dat is Vondels visie van hetlandschap ongewijd door het aanzijn van den mensch.
De natuur was geschapen om zijnentwil. en zonder
hem zou ze haar reden van bestaan verliezen. Hij
was een even onmisbaar deel van het landschap als
het groen boven zijn hoofd en de grond onder zijn
voeten. De kunstenaar die het schilderde als een onbewoonde wildernis van geboomte en rots en water
beging een daad van ondankbaarheid jegens God.
Dit is een zuiver literaire opvatting tegenover de
picturale van den schilder.. s Dichters rede. niet het
oog. waardeert het natuurschoon. en de standaard
waarnaar het beoordeeld wordt is de landschapschildering der klassieke literatuur. Horatius' idyllisch
tafreel van het landelijk leven. als tegenstuk van de
zorgen en ellenden van den stedeling. is het geijkte
model voor de literaire landschapkunst der zeventiende-eeuwsche dichters: Beatus ille qui procul negotiis. gelukkig hij die ver van het stadsgewoel een
vergenoegd. eenvoudig leven leidt temidden van de
zonnige heuvelen en de dieren des velds. Het is een
natuurvisie die de dwaasheid van het verfijnde stadsleven doet uitkomen. een fantasie die den cultuur182

tnensch in zijn zonden er aan herinnert dat ook hij
eens in Arcadië was.
Men leze de bekoorlijke rei van Eubeërs in Palamedes. Dat is landschap schildering in den trant der
middeleeuwsche miniaturisten die brevieren verluchtten met tafreelen van' s menschen bedrijvigheid
in de opeenvolgende seizoenen van het jaar. Daar is
niets dat getuigt van een geestesgemeenschap met
de natuur. Haar schoonheid spreekt niet tot den
dichter onvergetelijke dingen, het is haar vruchtbaarheid die zijn verbeelding bekoort. Niet de huivering der ontroering, niet de stilte der eenzaamheid,
maar welvaart en overvloed als loon voor noesten
arbeid op het land geven den dichter zijn motief. Hij
legt zijn hart niet voor ons open opdat wij zien hoe
het schouwspel van aarde en hemel daarop zijn indruk heeft gemaakt, hij toont ons den mensch zijn
merk indrukkend op het land. het bouwend voor zijn
nut, het tot speelgrond makend voor zijn vrije uren,
de dieren des velds africhtend tot bevrediging van
zijn behoeften. En over dat tooneel van pastorale
zelfzucht stort de zon gestadig haar zegen uit, want
de donderwolk en het onweer verschijnen alleen in
het tegenstuk dezer schilderij waar men den dwazen
koopman uit de stad zijn vermogen aan hun ongena
ziet prijs geven.
In een bucolisch bruiloftslied van meer dan dertig
jaar later maakt de minnaar zijn geliefde het hof door
voor haar verbeelding "landschapschilderijen" uit
dezelfde school met zijn woorden te schilderen. De
vrijer toont zich een meester in het vak, en toch, zou
zijn landschap de schoone hebben gewonnen als hij,
even bekwaam in de portretkunst. niet een idyllische
familiegroep geplaatst had in den voorgrond van dat

183

pastoraal décor 7 Zoowel de stof als de stijl zijn conventioneel. maar het is een conventie die vrij spel
laat aan individueele expressie. Binnen de beperkte
grenzen van het genre vond Vondel ruimte voor de
verwoording van zijn herinneringen in taal die onmiskenbaar zijn eigene is. Schilderend in den trant van
zijn klassieke modellen, Horatius, Seneca, Du Bartas,
dacht hij aan de zelfaanschouwde Arcadia's in de
buurt van Amsterdam en Haarlem, Scheybeeck, het
landgoed van zijn vriend Laurens Baeck in Beverwijk, en Eickhof, de hofstede van de Hinlopens
buiten Naarden. Daar was Vondel een welkom gast
op zonnige lente- en zomerdagen, wanneer hij het
landschap zag in de idyllische stemming waarin hij
het geschilderd heeft in het Allegro van de Palamedes.
Het geeft een getrouw beeld van de streek rondom
Scheybeeck, indien we in .. bergen" een overmoedige
naam voor Hollands duinen mogen zien. In die landelijke rust, in het gezelschap van de mooie dochters des huizes, voelde Vondel zich volmaakt gelukkig. Maar men zoekt in zijn dicht vergeefs naar een
Penseroso, tegenstuk der Scheybeeck-idylle. Hij was
ongevoelig voor de zoete bekoring der melancholie,
en zag niets schoons in het landschap dat haar opriep. De poëzie dier gemoedsstemming werd in het
Holland der zeventiende eeuw alleen geschreven
door de schilders, het welsprekendst door Jacob
van Ruysdael, wiens schilderijen de zuiverste vertolking zijn in kleur en lijn van Miltons lyrische bespiegeling.
Daar is, weliswaar, een passage in Lucifer die
een landschap schildert van woeste, beangstigende
schoonheid. Als Uriel het verhaal doet van den hemelslag, vergelijkt hij de overwinnende scharen van
184

Michaels leger die zich storten op den wijkenden
vijand met
een binnenzee, of noortschen waterval.
Die van de rotsen bruischt, en ruischt, met een geschal
Dat dier en ondier schrickt, in diepgezoncke dalen;
Daer steenen, van de steilte, en dicke waterstralen,
En masten zonder tal. verpletten, en vertreen
Wat tegens woest gewelt van stroom en hout en steen
Niet opgewassen is.

Maar dit is niet landschap geschilderd omzijnschoonheid. Het is de werking van den bergstroom, niet de
grootschheid der natuur, die beschreven wordt. Het
tafreel is een embleem van vernielende kracht, die,
zoo ze in staat is dier en ondier te verschrikken. niet
schoon kan zijn in 's menschen oog. Vondel moet gedacht hebben aan een Scandinavisch berglandschap
door Allart van Everdingen, maar hij vertaalde het
origineel met andere gevoelens dan die den kunstenaar bezielden. Voor den dichter was het landschap
een middel. voor den schilder het doel.
Niet vernietiging, maar groei, niet geweld, maar
het lieflijke: de grazige weide, de dauw die schittert
in de zon. de kabbelende beek. de vruchtdragende
bongerd, de vroolijke wildzang. het gedartel der lammeren in het veld, en, in het midden van dat gelukkig
tooneel, de minnaar en zijn vrijster in kuische omhelzing. dat leek Vondel een visie het schilderen
waard. Het landschap bij Scheybeeck was een belofte der werkelijkheid geopenbaard in Gods eigen
boek Genesis. Wanneer hij in Adam in Ballingschap
den hof schildert. ontspringen kleurrijke woorden en
melodieuze rhythmen aan den grond van zijn taal.
even welig als de bloemen en de beken ontspringen
aan den gewijden grond van het Paradijs. De lucht
13
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is doorstoofd van den geur der leliën en rozen, de
oevers der rivieren flonkeren met een pracht van
edelgesteente, de grond is een tapijt van bloemen,
de vogels klapwieken hun kleurenschittering door
het loover, de eenhoorn staat gespiegeld aan de bron.
En te midden dier weelde, treden Adam en Eva, met
hun wachtengelen, ten bruiloftsdans, hij de zon, zij
de maan, de engelen de planeten, allen zwenkend en
zwierend met hemelsche evenmaat. Na hun overtreding verstomt het lied van vogelen en engelen, een
mist omfloerst den hof, een storm steekt op en schudt
het huiverend loover, boomen storten, de aarde davert, de bliksem splijt de duisternis, de donder rolt
boven den stervenden dag, en de zondaars, vluchtend van het tooneel hunner overtreding, zien achter
zich het paradijs in vlam, de brandende boomen hun
bruiloftstoortsen. De zege van zonde en ziekte en
dood over het leven maakte het verhaal van Adam in
Ballingschap tot aller treurspelen treurspel.
Het tragisch landschap is hier geschilderd tot ethische leering. Het te schilderen louter uitschoonheidsgenot zou Vondel niet ingevallen zijn. De sombere
pracht van een kerkhof, waarvan de in puin gevallen
tomben, naar Goethe's woord, graven vanzichzelven
zijn, werd nooit beseft door den dichter die, opgegroeid in vereering voor de klassieke literatuur van
Griekenland en Rome, den afkeer der ouden deelde
voor de beschouwing van dood en bederf. De Engelsche schrijver John Evelyn, die in 1641 Amsterdam bezocht, maakte vandaar een uitstapje naar
Ouwerkerk, "waar aan de Joden een groot stuk grond
is toegewezen voor een begraafplaats vol grafgesteenten met Hebreeuwsche opschriften, waarvan sommige met groote pracht zijn uitgevoerd. Glurend door
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een spleet in een dier monumenten, waar de steenen
waren losgeraakt, zag ik verscheiden boeken en gebeden liggen rondom een lijk; want het schijnt dat,
wanneer een geleerde rabbi sterft, ze sommige van
zijn boeken met hem begraven. Met de hulp van een
stok peuterde ik ettelijke er uit, allen in Hebreeuwsche letters geschreven maar leelijk beschadigd." Dat
zelfde kerkhof is door Ruysdael geschilderd, die er
de romantische somberheid van voelde en vertolkte.
De oudheidkundige speurzin van den Engelschman
en het schoonheidsinstinct van den schilder bracht
hen tezamen waar de dichter geen drang had hen te
volgen. De attributen van den dood wekten zijn weerzin als nietige teekenen van bederf. Het was de ziel
waarop het aankwam, en het verschijnsel van den
dood was haar gezegende verlossing uit den kerker,
"ons vleesch dat toch in 't graf moet rotten". Belang
te stellen in dat verachtelijk deel en aan den dood te
denken anders dan als de deur ten leven was in Vondels oogen onaesthetisch. Het leven in actie, het leven
als een belofte van het beter leven hiernamaals, was
mooi en een inspiratie voor zijn dicht. Maar het bleeke
lijk van Rembrandts Ontleedkundige Les, de in puin
vallende ruïnes van een heerlijk kasteel, het sombere
kerkhof met zijn gapende graven liet hij over aan de
bewondering van morbide schilders.
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IX. HET LAATSTE BEDRIJF

E geboren Amsterdammer roemt er op dat het
in zijn stad gezond wonen is. en hij zal het bewijzen met het lage sterftecijfer. Het antwoord
van den scepticus is dat de zwakken en zieken het
Amsterdamsch klimaat niet kunnen verdragen en de
schadelijke atmospheer ontvluchten om elders te herstellen of te sterven. De moderne hygiëne heeft de
levensvoorwaarden in Amsterdam veel verbeterd. en
er het hare toe bijgedragen het sterftecijfer omlaag te
brengen. Maar in de zeventiende eeuw was de stad
zeker geen gezondheidsoord. Gebouwd op een drassigen grond waaruit het water moest worden afgevoerd in een netwerk van stilstaande kanalen. die op
warme dagen de lucht verpestten met hun stank. moet
zij een kweekplaats geweest zijn van besmetting en
ziekte. De straten waren nauw. en de huizen in de
volkswijken donker en slecht geventileerd. Over de
watervoorziening schreef James Howell in 1619: .. Zij
hebben geen putten of wellen of zoetwaterbronnen
binnen of in de buurt van deze stad. maar hun zoet
water wordt aangevoerd in booten; bovendien hebben zij vergaarbakken voor het regenwater. dat zij veel
gebruiken". De Hollandsche zindelijkheid. het aanhoudend schrobben van straten en vloeren. en de netheid waarmee de vrouwen haar huizen in orde hielden. strekten zeer zeker tot bestrijding van besmettingsgevaar... Zijn kamers zijn even zoo vele zandbakken" .zegt een anoniem Engelsch schrijver uit dien
tijd van den Hollander. ..en je bent of gedwongen
naar buiten te gaan om te spuwen of beschaamd te
staan als ze met de dweil komen aandragen." 1)
1) The Dutch drawn to the Life. blz. 68.

188

De Britsche gezant, Sir William Temple, vertelt een
aardige anecdote die de juistheid dier bewering bevestigt. "Ik was," zoo schrijft hij, "op zekeren dag
ten eten genoodigd bij den heer Hooft. Ik was leelijk
verkouden en merkte dat, telkens wanneer ik spuwde,
een aardige dienstmeid, die met een schoone doek
in de hand in de kamer stond, dadelijk er bij was om
het op te vegen en den vloer schoon te boenen. Een
der gasten zei iets over mijn verkoudheid, waarop ik
antwoordde: wat mij het meest hinderde was te zien
wat een moeite ik bezorgde aan dat arme kind. Ja,
zei de heer Hooft, ik mocht van geluk spreken dat ik
er zoo af kwam; als zijn vrouw was thuis geweest, zou
ze me, al was ik gezant, de deur hebben gewezen omdat ik haar huis bevuilde." De Hollandschehuisvrouw
was gesteld op een zindelijkheid zoo als zelfs de Engelsche aristocratie nog niet betrachtte in haar woningen. Maar toch, in spijt van die gezondheidszorg,
door het vrouwelijk instinct als noodig erkend en in
praktijk gebracht, bleef het leven in Amsterdam een
gevaarvol bestaan, en wij van de twintigste eeuw, die
geleerd hebben ons te hoeden tegen het onzichtbaar
heirleger van microben en bacteriën, vragen ons verwonderd af hoe het mogelijk was dat in die argelooze
tijden ook maar iemand alle kwalen kon tarten en een
stoeren ouden dag beleven.
Vondel schijnt levenslang immuun te zijn geweest
voor besmetting en ziekte. De stad werd herhaaldelijk bezocht door de pest, in de jaren 1663 en 1664
door zoo'n hevige epidemie dat 24000 menschen,
meer dan een tiende der burgerij, in 1663 begraven
werden en in den zomer van het volgend jaarde wekelijksche sterfte een doorsnee van 900 dooden bereikte. Vondels schoondochter en een kleinzoon wa-
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ren onder de slachtoffers, maar hij zelf bleef onaangetast en overleefde die twee jongeren nog meer dan
veertien jaren. Afgezien van de vlagen van melancholie waaraan hij leed toen hij een man van in de
dertig was, is hij nooit ernstig ziek geweest voor zoover we weten. Hij schijnt zelfs aan gezondheid gewonnen te hebben naarmate hij ouder werd, alsof elk
nieuw jaar dat hem dichter bij den dood bracht hem
beter leerde hoe te leven. "Zyn aangezicht," zegt
Brandt, "was in de kracht zyner jaaren blankbleek en
magerachtig ; maar in zynen ouderdom breedtachtig,
vol in 't vleesch, gezondt van kleur, en bloozend op
de kaaken."
Met die physieke kracht ging een geestkracht gepaard die onder den druk van verdriet het evenmin
opgaf als het lichaam onder den last der jaren. Het
was niet de dood van die hem het liefst waren waardoor hij gebukt ging. Zij waren onder de zaligen in
het hemelsch paradijs, en te benijden, niet te beklagen. In de stanza die Tennyson voor zijn In Memoriam
zou kiezen schreef hij een schoone elegie op den
dood van Dionys, een zoon van zijn vriend Gerard
Vossius, den vader vertroostend met de gedachte dat
Men klaaght, indien de balsem stort,
Om 't spillen van den dieren reuek;
Maar niet, soa 't glas bekoomt een breuek,
Als 't edel nat geborgen wordt.

Dat leed over gestarten balsem was het zijne. Hij
treurde om een ziel wier geur was gespild terwijl het
glas dat haar bergde gaaf was gebleven. De eenige
zoon die nog in leven was, het kind dat hij zijn eigen
naam had geschonken, was een zielloos lijf geworden, een leege kiel die de kostbare lading verloren
had voor de haven van bestemming was bereikt.
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Toen Vondel de dramatische mogelijkheden overwoog die de geschiedenis van Jeptha den dichter
bood, vond hij er de rechte stof van een treurspel
in, omdat "de zwaericheit en het haperen valt niet
simpelijck tusschen gemeene of verre bloetvrienden,
maer tusschen het naeste bloet, vader, moeder, en
dochter, een eenige dochter." In een tragisch conflict van dien aard werd de dichter zelf verwikkeld.
De jonge Joost had niet zijn vaders talent geërfd. Hij
volgde dezen op in de zaak, en de zaak ging niet
zooals het hoorde sinds hij deelgenoot werd van den
ouden man. Vondels jaarlijksche rekening met de
wisselbank van Amsterdam beliep, in het begin van
de veertiger jaren, in doorsnee een bedrag van veertig duizend gulden. Maar in de jaren die volgden nam
het gaandeweg af, en na 1652, het jaar waarin de zoon,
naar het schijnt, alleen verantwoordelijk werd voor
de firma, komt de naam Vondel niet meer voor in de
kasboeken der bank. Hij was blijkbaar even onbekwaam zijn gezin als zijn zaak te besturen, en toen
hij als koopman failleerde sleepte zijn bankroet het
bankroet van zijn huwelijksleven na.
Hij was tweemaal getrouwd en had drie kinderen,
twee jongens en een meisje uit zijn eerste huwelijk,
en een zoon, Joost genaamd, bij Baertje Hooft, zijn
tweede vrouw. Baertje behoorde tot een Katholieken
tak der familie Hooft en was een verre nicht van den
Muider Drost. De oude dichter hield blijkbaar veel
van zijn nieuwe schoondochter, en was waarschijnlijk
niet weinig trotsch dat zijn zoon een mooie vrouw
van deftigen huize getrouwd had. In 1651, het jaar
waarin zijn kleine naamgenoot geboren werd, schreef
hij een gedicht op haar borstbeeld in was:
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Zoo volght de Kunst Natuur van pas,
En schept uit zuiver maeghdewas
Geen dootse schaduw van een beelt,
Maer 't wezen, daer de Ziel in speelt;
Een ziel. die, zeker waart ge-eert,
Ons aengebore zeden leert
En door den zwier der leden toont,
Wat waerdigheit daar binnen woont.
Al 't geen haer milt is toegedeelt
Bewijst wat mensch van mensch verscheelt.
Haer oog en blauwen in den kring
Gelijck turkoizen in den ring,
En geven eenen heldren dagh
Van gunst en vrientschap en ontzagh.
Wat spreekt, wat zeit de lieve mont,
Die 't hart des minnaers heelt, en wont,
En, met een klanck van teer gewelt
Getempert, trotsen nedervelt,
Die willigh strijcken, en 't geweer
Voor hare voeten leggen neer.
Hoe weeligh zwieren, hier en daer,
De locken van het blonde hair !
Men zou gelooven, dat de lucht
Der lente in zulcke stricken zucht.
De boezem koestert kuische min.
Het schijnt of Cyprus Koningin
De borst dus uitsteeckt, en gebiet
Al watze wil. en anders niet.
Hoe blinckt de blancke pede aen 't oor,
Als dauwen druppels van Auroor!
Hoe voeght de goude keten om
Dien zwanenhals, daer 'theililJhdom
Van 't diamante kruis aen vast,
Bedeckt het poezeligh albast
Van haere noit bevleckte borst,
Zoo blanck, als sneeuw bij wintervorst!
Zoo 't wel gelijcken wort gelooft,
Hier trof de Kunst ha er wit op 't Hooft.

Indien de levensware copie aan den ouden man
zoo gloeiende lof kon ontlokken moet hij veel hebben
gehouden van het levende model. Maar niet lang
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daarna was het jonge paar, naar het schijnt, van Vondel vervreemd. Ten huize van zijn schoonmoeder in
Weesp maakte Joost zijn testament op 16 Februari,
1652, den eersten verjaardag van hun zoontje, en in
dat document benoemde hij, voor het geval dat hij
sterven mocht, niet zijn vader maar Baertje's grootvader tot voogd over de kinderen uit zijn eerste huwelijk, tezamen met een welgesteld Katholiek koopman uit Amsterdam.
Joost en Baertje, met hun vier kinderen, hadden
gewoond onder hun vaders dak in de Warmoesstraat,
hij had hun huiselijk leven gedeeld, zij hadden hun
eerstgeborene naar hem genoemd, en toch werd hem
de voogdij niet toevertrouwd en werd een vreemdeling, die geen familie van de kinderen was, bij hem
voorgetrokken. Zijn hooge ouderdom kan de reden
niet geweest zijn voor zijn uitsluiting, want Baertje's
grootvader kan bezwaarlijk veel jonger zijn geweest.
Alleen door aan te nemen dat vader en zoon van
elkander vervreemd waren kan men de handelwijze
van den jongen Joost verklaren, en door Vondels
vertrek, in het jaar daarna, uit het oude huis waar hij
bijna heel zijn leven had gewoond wint die veronderstelling aan waarschijnlijkheid. Hij vertrok in 1653
met zijn dochter Anna naar een woning op de Prinsengracht, en liet aan Joost het bezit van het huis en,
naar het schijnt, van de zaak. De twee ineengeslagen
handen boven de deur mag bij de klanten nog vertrouwen in den winkel gewekt hebben, maar het uiteengaan der beide vennooten was een symbolische
handeling die prophetischer bleek dan het embleem
op het uithangbord. Want als koopman was de jonge
Joost een mislukking. In December 1654 gaf hij den
zijdehandel den bons om makelaar van zijn vak te
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worden, maar daarin ging het hem even weinig voor
den wind. In November 1656 was Vondels zoon en
naamgenoot bankroet. Indien de klanten vertrouwen
hebben gesteld in den nieuwen bewoner van De
Trouw, heeft hij het droevig beschaamd. Ook de
trouw die Baertje bond aan haar man was niet sterk
genoeg om den druk van zijn tegenspoed te dragen.
Zij diende een verzoek om echtscheiding in en machtigde een zekeren Hillebrand Sobbe om alle schulden
in te vorderen die zij nog had uitstaan. In een verklaring, in 1657 opgemaakt voor een notaris, staat
beschreven hoe Joost dezen man bij twee gelegenheden uitschold en bedreigde. Hij ontmoette Sobbe
op zekeren dag in een wijnhuis en, hem bij zijn mantel
grijpend, gilde hij woedend: "Schelm, benje daer, ick
draegh een mes op u, ick salie noch de reste geven!"
En een week later klopte hij bij Sobbe aan en zei:
"Com wilje nu mede naer Vader gaen?" waarop
Sobbe hem antwoordde: "lek meende dat jou Vader
hyer soude comen". "Mijn Vader is te goed en te
eerlijck om by sukken schelm te comen," voer Joost
daarop uit. Het is althans iets den verblinde dat te
hooren zeggen van den vader dien hij zoo diep had
verongelijkt. Over zijn vrouw daarentegen liet hij zich,
in zijn drift, onwaardig uit: hij verweet Hillebrand
Sobbe met Baertje overspel te hebben gepleegd .
.. Joost, wat segje," vroeg die, "wat hebje op de beurs
geseyt, draechje noch een mes op mijn?" "Jae, en
daer salie noch gevoel van hebben."
De hartstochtelijke natuur van den vader, die zich
uitte in edele poëzie, was in den zoon ontaard tot een
vulgaire opvliegendheid onbeheerscht door eenig besef van decorum of schaamte. Het zeker verlies van
al wat hii op prijs gesteld moet hebben, zijn reputatie
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als koopman, zijn vaders liefde, de aanhankelijkheid
van zijn vrouw, weerhield hem niet van het pad dat
hem omlaag voerde. Baertje draagt een deel van de
schuld voor zijn val. Zij was een spilpenning en heeft
hem wellicht, met om geld en altijd meer geld te vragen, tot gewaagde speculaties gedreven die zijn verderf werden. Haar gedrag in de dagen van zijn vernedering was niet dat van een liefdevolle vrouw. Maar
zijn eigen gedrag, nadat hun wegen zich hadden gescheiden, strekte niet tot zijn rehabilitatie. Het Register van al de namen der makelaars van 1612 tot 1661
vermeldt dat Joost van den Vondel, makelaar sinds
5 December 1654, in December 1659 naar Oost-Indië
vertrokken is. Brandt geeft de toelichting bij die aanteekening : Hij vertelt hoe' s dichters vrienden zochten den zoon te bewegen naar de Oost te varen, .. maar
hij hadt' er geen ooren toe, en de vader vondt zich
eindelyk genoodtzaakt, nevens de vrienden, van de
Heeren Burgermeesteren te verzoeken, dat men hem
met dwang derwaarts moght zenden, 't welk daatlijk
werdt ingewillight. Hij voer heenen, maar storf op de
reize." Een Fransch auteur, De Parival, heeft hetOost
Indië dier dagen het onontbeerlijk vagevuur der Vereenigde Provinciën genoemd, en de Duitscher Benthem beschreef het realistischer als de vaalt voor
Hollands vuilnis. Als een hoop afval werd Joost aan
boord van een Oostinjevaarder geladen om te worden uitgeschud op de belt van menschelijk uitschot
op Java. Hij moet zijn schuldig geweest aan erger dan
spilzucht en loszinnigheid. De verscheping naar Indië
was ongetwijfeld een ontvoering aan dieper schande:
een publieke rechtszaak en gevangenisstraf. Om den
vader die beproeving te sparen haastten zich de burgemeesters aan zijn verzoek te voldoen, en de voor195

zienigheid voegde haar genade bij de hunne door den
verloren zoon. ins tee van een sterfbed op de vuilnisbelt. een zeemansgraf te gunnen in de golven.
.. Indien ik de troost en verquikking der Psalmen
niet hadde. ik verging in mijn elende." placht Vondel
te zeggen in de dagen van Joosts bankroet en echtscheiding. Toen de zoon door zijn gedrag. en door
de beschuldiging van wangedrag tegen zijn vrouw.
den Vondelnaam in opspraak bracht. gaf de vader
Koning Davids Harpzangen uit. een psalmvertaling die
door geen Nederlandsch dichter geëvenaard is. In de
aanroeping van den psalmist tot God legde de dichter
de innigheid van zijn eigen bede om licht in zijn donker. Maar geen rechtstreeksche toespeling op zijn
eigen tragedie is te vinden in zijn dicht. Smart die te
diep lag voor tranen lag te diep voor woorden. Zij
kon zich slechts uiten in zwijgen. Toen de verloren
zoon voor goed was verloren. en zijn bijzijn. den vader
lief in spijt van al het leed dat hij den ouden man berokkend had. niet meer dan een herinnering was. brak
zijn zielsjammer uit in den kreet waarmee David in
Koning David Herstelt (1660) den dood van Absalom
beklaagt:
helaes, de zon, de dagh,
Gaet met mijn' Absolon en zijnen vader onder.
Waer bergh, waer bergh ik my van rouwe? o vader, zonder,
o vader, zonder zoon, die glori van mijn rijck I
Waer leghtge, 0 Absolon? waer leght dat schoone lijck?
Waer anders dan in 't hart des vaders, na zijn sterven?
Daer leght mijn Absolon, gy zult geene uitvaert derven,
Mijn zoon, mijn liefste vrucht. Uw vaders harte is 't graf,
Daer gy begraven leght.

Och. verzuchtte hij. gaaf God dat ik voor hem had
mogen sterven. Maar de voorzienigheid wilde het anders. De vader overleefde den zoon om het onheil te
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herstellen dat deze had aangericht. Hij deed al wat
hij kon om zijn zoons naam. die ook de zijne was. van
schande te redden. Hij verklaarde zich verantwoordelijk voor diens schulden en nam op zich de gelden
terug te betalen die anderen aan den bankroeten
makelaar hadden toevertrouwd. Hij reisde. op zijn
zeventigste jaar. naar Denemarken. om aanzienlijke
bedragen te innen die Kopenhaagsche handelaars aan
Joost den Jonge schuldig waren. Vondel was ervroeger al eens voor zaken geweest. in het jaar 1628. toen
de zijdehandel bloeide en de Amsterdamsche koopman buitenslands meer beteekende dan de dichter
van Palamedes. Maar dertig jaar later vond hij er een
andere ontvangst. Hij werd verwelkomd als een groot
dichter en met eerbewijzen overladen door mannen
van aanzien aan het koninklijk hof. maar de zakenwereld liet zich weinig aan hem gelegen liggen. naar
het schijnt. Na zijn terugkeer in Amsterdam althans.
begonnen de schuldeischers. teleurgesteld in hun verwachting dat de Deensche reis voor hen voldoening
zou opleveren. den ouden man te dreigen met rechtsvervolging. in de hoop. waarschijnlijk. dat Anna. om
haar vader verdere ellende te besparen. haar moederlijk erfdeel zou opofferen. Maar Vondel. de zeventigjarige. had nog de kloekheid en de wilskracht om het
geld te verdienen dat hij schuldig was. Door den invloed van een burgemeestersvrouw die hoog wegliep
met zijn poëzie verkreeg hij een aanstelling als suppoost in de Bank van Leening. Het salaris van 650 gulden was. voor dien tijd. een ruime bezoldiging. Een
predikant kon bezwaarlijk rekenen op meer. zoomin
als de rector van het Latijnsche school. Vondels lessenaar was in de kamer der Directeuren. waar hij boek
hield van de ingebrachte panden. niet beneden in het
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kantoor waar ze binnenkwamen. Hij moest er, weliswaar, de heeren die er van stadswege het opzicht hadden met ontdekten hoofde ten dienste staan, maar
hij zal daarin niets kwetsends voor zijn waardigheid
hebben gezien. Indien de regenten zich zeggenschap
en opzicht over zijn poëzie hadden aangematigd, zou
hij zich hebben gebelgd over hun arrogantie. Als hun
suppoost was hij bereid de onderworpenheid die zijn
ambt meebracht te aanvaarden en af te zien van den
eerbied dien de dichter verwachten mocht. Het was
harder voor hem als schrijver van de heeren de ingeving van den dichter te onderdrukken, zijn gedachten
gevangen te houden bij het boeken der panden terwijl ze wiekvaardig waren tot de vlucht. Tien jaren
lang hervatte hij, dag na dag, dien bitteren strijd tusschen plicht en begeerte, maar de plicht had een
bondgenoot in het bewustzijn dat het geld door zijn
betrachting verdiend den Vondelnaam voor oneer
redde. Aan het eind van het tiende jaar, en van een
leven van tachtig, diende hij zijn ontslag in, en de
burgemeesters, het aanvaardend, lieten hem zijn volle
bezoldiging behouden voor de weinige jaren die hem
nog restten. Het zal hun bedoeling geweest zijn daarmee den mensch niet min dan den dichter te eeren.
Want Vondels eigen leven was een schoon gedicht
geweest, en daarvan die tien laatste jaren niet het
minst verheven deel.
Den achtentwintigsten Juni 1673, op vijfentachtigjarigen leeftijd, legde de dichter een verklaring af voor
een notaris omtrent den staat van zijn geldzaken. Hij
bezat goederen noch middelen, daar de middelen en
goederen die hij vroeger had bezeten allen waren opgebruikt voor de afbetaling van zijn zoons schulden
en de voldoening der bedragen waarvoor hij hem
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borgtocht had verstrekt. Hij was er nog niet in geslaagd alle verplichtingen af te lossen, ofschoon hij
daarvoor besteed had niet alleen zijn salaris aan de
Bank van Leening voorzoover hij dat niet noodig had
om van te leven, maar ook de opbrengst uit den verkoop van zijn meubels, boeken, papieren en handschriften, die hij onder contract had overgedaan aan
zijn dochter Anna. Het bedrag dat hij afhield van zijn
salaris voor zijn eigen onderhoud betaalde hij aan haar
voor de kost en inwoning die zij hem verstrekte. En
zij had hem moeten beloven dat, als hij stierf, zij zorgen zou voor een eerlijke begrafenis met de opbrengst
uit den verkoop van zijn kleeren en metwatermocht
overschieten van zijn loon.
Die verklaring behoeft geen nader uitleg. Zij is
welsprekend in haar eenvoud. De oude man was afhankelijk geworden van zijn dochter, woonde onder
haar dak, betaalde haar voor zijn kost aan haar tafel,
las de boeken, eens de zijne, die nu haar toebehoorden. Zelfs het salaris dat hij bleef trekken, na zijn
ontslag uit zijn ambt in de Lommerd, was niet meer
van h8m, want zooveel er van als hij niet noodig had
voor zijn eigen behoeften had hij bij voorbaat verteekend aan de schuldeischers. Ja, zijn poëzie in
handschrift was, na 30 April 1665, den datum der
overdracht van al zijn bezittingen aan Anna, niet langer zijn eigendom. Zij waren, voorzeker, veel veiliger
onder haar berusting. Haar bezit kon niet worden
aangetast. Zij zou de dingen waaraan hij gehecht was
met liefde bewaren. Zijn boeken bleven staan op de
planken, elk op zijn oude plaats, in het bereik van zijn
hand. Als zijn oog en hem begaven, zouden de schrijvers die hij liefhad nog tot hem spreken met Anna's
stem. Die zou zijn eigen stem weerkaatsen uit de
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handschriften in haar bezit, wanneer de dichter te
oud werd om nog een ander vers aan zijn laatste toe
te voegen. Hij zelf was van haar, met al wat hij eens
had bezeten. En zoo een oud man een anders bezit
moet zijn, zooals een kind het bezit is van zijn moeder, dan is zijn tweede kindsheid het best bij zijn
dochter bewaard.
Maar hoewel hij, de tachtig naderend, een afhankelijk persoon was in den wettelijken zin des woords,
was hij lichamelijk noch geestelijk hulpbehoevend.
Gedurende de tien jaren van zijn opsluiting in de regentenkamer van de Bank van Leening bracht de
vrijheid van zijn avonduren een rijken oogst op van
lyrisch, dramatisch en didactisch dicht. Treurspelen
die hij lang geleden begonnen was en onvoltooid had
gelaten werden te voorschijn gehaald van onder uit
de Iade en klaargemaakt voor den druk. Het was alsof
het verlies van zijn wereldsche have hem spaarzaamheid had geleerd in het beheer van het kapitaal dat
zijn geest had opgebracht. Koning Edipus, uit het
Grieksch van Sophocles vertaald. Koning David in
Ballingschap, Koning David Herstelt, en Samson, verschenen in 1660. Adonias in 1661, Batavische Gebroeders en Phaeton in 1663, Adam in Ballingschapin
1664, lfogenie in Tauren, naar Euripides, in 1666, Noah
en Zungchin in 1667, Euripides Feneciaensche en Sophocles Herkules in Trachin in 1668. En dat was niet
al. De werken van Virgilius, ditmaal in alexandrijnsche verzen, zagen in 1660 het licht. en de twee volgende jaren brachten een paar leerdichten van langen
adem, Bespiegelingen van God en Godsdienst en De
Heerlyckheit der Kercke, benevens een epos in zes
zangen, Johannes de Boetgezant. Hij werkte blijkbaar
in koortsachtige spanning. verlangend de ontwerpen
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die in zijn geest zich vormden of reeds op papier
stonden te voltooien voor de dag zou aanbreken
wanneer zijn denken de gave der verwoording in~
boette. Het was niet de broodschrijversvlijt van een
berooiden dichter die hem aandreef. Want de lof die
zijn verzen wonnen was zijn eenige winst. De op~
brengst van de voorstellingen in den schouwburg
kwam ten bate van twee liefdadigheidsgestichten, en
Vondel zou zich hebben schuldig gevoeld aan beroo~
ving van de stadsweezen en ouden van dagen indien
hij zijn deel der ontvangsten had opgeëischt. Na zijn
dood begon men daar anders over te denken. Het
dichtgenootschap Ni! Volentibus Arduum, dat Von~
deis zegen ontvangen had bij zijn geboorte in 1669,
verklaarde in 1681 dat de leden geen spelen meer
aan den schouwburg zouden afstaan tenzij een zeker
percentage der ontvangsten hun voor ieder stuk werd
uitbetaald. Hun eisch wekte de verontwaardiging van
den tooneeldichter Jan Dullaert, die in een brief aan
een vriend het als zijn meening gaf dat "de Heeren
Regenten der beide Goodshuisen hen tegen deeze
vervloekte baatzucht van dese hoovaardige menschen
behoorden te kanten en hun onredelijk verzoek af te
wijzen." Het weinige dat Vondel met zijn dicht ver~
diende werd hem betaald voor het soort verzen dat
hij zelf het minst waard achtte, rijmen op bestelling
gemaakt voor allerlei gelegenheden, geboorten, brui~
loften, sterfgevallen in de gezinnen der rijken. Gedu~
rende de eerste jaren na de catastrophe van den jon~
gen Joost schreef hij een ongewoon groot aantal dezer
trivialiteiten voor huiselijk gebruik, elegieën, huwe~
lijksdichten, bijschriften op portretten, verzen tot lof
of ter nagedachtenis van de een of andere vergeten
grootheid. Die bestellingen waren niet te verwerpen,
14
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want het klankrijk aandeel dat hij nam in de smart,
de vreugde en de ijdelheid van vreemden, hielp het
wicht van den doode verlichten dien hij begraven
had in zijn hart. Soms viel hem een grooter belooning
te beurt, wanneer de burgemeesters namens de stad
gastvrijheid boden aan een vorstelijk gast en diens
lof lieten tuiten met dezelfde kwistigheid waarmee ze
zijn gezondheid dronken met hun roemers. In 1659
trouwde in Den Haag een Prinses van Oranje met
den Prins van Anhalt-Dessau, en het jonge paar,
door de moeder der bruid vergezeld, bezocht Amsterdam in Augustus op uitnoodiging van de overheid der stad; in 1662 werd de keurvorst van Keulen,
in 1667 Cosmo de Medici met groote staatsie inAmsterdam ontvangen. En telkens moest Vondel, als een
leider van de rei in zijn tragedies, de gevoelens van
de burgerschap vertolken.
De vlucht van zijn geest bleef echter niet beperkt
binnen de muren der stad. Amsterdam was, dank zij
haar wijdvertakte handelsrelaties, een stapelplaats van
nieuws uit alle landen, en Vondel volgde met gespannen aandacht de gebeurtenissen in den vreemde die
hem toeschenen Europa's toekomst te bepalen. De
kroning van Keizer Leopold in 1658, "de jonge zon,
die uit d'Oostenrijksche paelen endelijck den nacht
verwon, die Europe scheen te dreigen toen haer
d' oude zon ontzonck", de overwinning der Hollandsche vloot over de Zweden onder Wrangel, waardoor de vrije vaart door de Sont gehandhaafd werd,
het gelukkig herstel der Stuarts in Engeland, gaven
hem aanleiding tot lyrisch vreugdebetoon. Het einde
van het gehate Protectoraat opende den ouden vijand der Puriteinen het vooruitzicht op een betere
wereld. Hij zag Amsterdam en Londen verzoend en
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hun bloei aan het wassen in het zachte seizoen van
den vrede. Nog even impulsief als in jonger jaren, en
spoedig bekoord door den schoonen schijn van het
oog en blik, nam hij beloften en mooie woorden voor
een waarborg van vervuIling, en stemde de muziek
van zijn vers naar de maat van zijn geestdrift. Karel 11,
als de zoon van een gemartelde majesteit en de vij~
and van CromwelI, verscheen aan zijn verbeelding
als een geaureoold heilige en een kampioen van wet
en gerechtigheid. In den vlammengloed van den
tweeden Engelschen oorlog zag hij den stralenkrans
van zijn held verbleeken, maar nog weigerde hij aan
hem de schuld te geven van de verijdeling van zijn
verwachting. De oorlog was niet door Koning Karel
gewild, maar het werk van het koningmoordend Lon~
den. Een jaar later, evenwel, dorst hij de feiten zien
zooals zij waren en erkende hij, De Ruyters zege over
Monk bezingend, in Gods gezalfde eenzeevrijbuiter.
Door die verstoring van den vrede in de Noordzee
zag Vondel de toekomst van geheel Europa in gevaar
gebracht. In het jaar der Restauratie had hij zich ge~
vleid meteen visioen van Groot~ Britannië de wetvoor~
schrijvend aan den Turk, dien geesel der Christenheid.
De tulbant vreest het rijek, dat eer zijn paerden
Dorst drencken langs den Nijl, en 't roode meer,

schreef hij, zich vermeiend in een fantastische voor~
stelling van Koning Karel, als een tweeden Richard
Leeuwenhart, ten kruistocht trekkend tegen het drei~
gend gevaar der Halve Maan. Wat een verdeeld
Europa te duchten had van de Turken viel te Ieeren
van China, ,,'t Indiaensch Euroop", waar de binnen~
rukkende Tartaarsche horden schrik en verwoesting
verspreidden nadat Keizer Zungchin zich had opge~
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hangen uit wanhoop over de innerlijke verdeeldheid
van zijn rijk. Dat Turksche gevaar was een obsessie
voor Vondel. De Europeesche volken behoorden al
hun dogmatische twisten te vergeten in hun gemeen~
schappelijk geloof in Jezus Christus en zich eensge~
zind te weer te stellen tegen de ongeloovigen. Het
ideaal van Grotius, een algemeen Christendom, was
Europa' s eenige kans op behoud, Maar niet alleen
geloofsverdeeldheid verzwakte Europa in den strijd
tegen het ongeloof, het ongeloof had zijn aanhang
onder de Christenheid, en dreigde haar met het lot
van China onder Zungchin: te worden" verraên van
inheemsch zaet." Vondel riep al wat zich Christen
wist te wapen tegen die vijanden binnen het eigen
kamp in zijn Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst,
Tegens d' ongodisten, verlochenaers der godtheit of god~
delijcke voorzienig heit. Om een schoonen glimp te
geven aan zijn godsloochening beweerde de ongodist
dier dagen dat hij geen godheid kende dan hemel,
aarde en zee, aldus den schepper en het geschapene
vereenzelvigend, en eeuwigheid toekennend aan wat
uit God alleen zijn oorsprong had. Want naar die
Godlooze leer was alles
Gesproten, niet van Godt, maer 't wezen van natuur.
Dees zat, van eeuwig heit, naer zijn begrijp, aen 't stuur
Der zaecken, die rontom in eene ronde draeien :
Dus waent dees draeier zich in zijnen droom te paeien.

Het is zeer waarschijnlijk dat Vondel hier doelt op
Spinoza, die niet alleen de beruchte verkondiger van
een pantheïstisch stelsel was maar ook een bekwaam
draaier van lenzen. De dichter mag den wijsgeer per~
soonlijk gekend hebben; hij was in elk geval op de
hoogte van zijn ideeën.lWantVondel kende Dr. Fran~
ciscus van den Enden, een Katholiek geloofsgenoot,
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die Spinoza Latijn had geleerd en hem als leeraar aan
zijn school had verbonden. Bovendien hadden Spinoza's breuk met de Synagoge en de aanslag op zijn
leven zooveel geruchts verwekt dat Vondel. weetgierig als hij was, wel kennis nemen moest van hetgeen de Joodsche denker aan zijn kring van vereerders onderwees. Zoo zette hij zich tot een weerlegging van diens ongodisterij, en hij besloot zijn Bespiegelingen met een vijfde boek Van Godtsdienst in
't Byzonder, waarin de waarheid der Roomsche religie
gehandhaafd wordt tegen kettersche dwalingen. En
nadat hij had afgerekend met atheïsten en heterodoxen gaf hij in 1662 uit De Heerlyckheit der Kercke,
haer Ingang, Opgang, en Voortgang, een geschiedenis
der Kerk van Rome van haar oorsprong tot het jaar
duizend. Kennis van de vroege geschiedenis van het
Christendom moest zijn lezers, geloofde hij, overtuigen van de zuiverheid waarin de Kerk dat Christendom
door de eeuwen heen bewaard had. Zij die van de
kudde waren afgedwaald hadden den weg verloren
inhetdonkervanhunonwetendheid.Zijhaddenslechts
het licht der kennis vannoode om hem terug te vinden:
Verlicht ze, 0 Heer, die 't licht der vaderen verlaeten,
En d' eendraght van de Kercke en haer genootschap haeten.
Herstelze naer den stijl der waerheit, die zoo wijt
Verdwaelen van den bergh, daer gy gezeten zijt,
Om 't menschelijck geslacht in veiligheit te weiden.
Bekeerze die uw kudde, en eerst zich zelfs misleiden,
En ruckenze uit den schoot der moeder tegens reên.
Verzamel uw verstroide uit oost en west bijeen,
Op datze, in eene koy vergadert, zich gewennen
Een' herder, en zyn stem te hooren, en te kennen.

Om zijn landgenooten zichtbaar voor te houden wat
Europa beschoren was indiende godsdienstige scheuring aanhield, dramatiseerde Vondel in 1667 de ge-
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beurtenissen in Chinadievoorafgingenaan Zungchins
zelfmoord en den inval der Tartaren. Het stuk was
tevens een hulde aan de Societeit van Jezus. wier zendelihgen een begunstigde positie onder Zungchin
hadden gewonnen maar hun werk in zijn val zagen
meegesleept. Hun woordvoerder in het drama is Adam
Schall. een Keulenaar van geboorte als Vondel en
slechts vier jaren jonger dan deze. zoodat het niet
onmogelijk is dat de dichter in zijn tooneelheld een
kennis uit zijn kinderjaren eerde. Maar die persoonlijke toets kan het stuk niet redden. Het is een van de
zwakste uit Vondels gansche tooneelwerk. Hij schreef
het uit vroomheid. niet uit dichterlijke aandrift. Martino Martini's De Bello Tartarico fIistoria en A. Kircher' s Sina Illustrata waren de bronnen waaruit hij
zijn intrigue trok. maar hij las ze met de belangstelling
van den geleerde. niet met die kinderlijke overgave
aan het verhaal waarmee hij de Bijbelsche geschiedenissen genoot. Met de verhalen uit de Schrift was hij
van kindsbeen opgegroeid; hij had ze het eerst gehoord door de stem van zijn moeder; zij waren een
deel van hem zelf geworden. want hij hadze beleefd.
hij had er zelf een rol in gespeeld in de droomen van
zijn kinderjaren. Die te dramatizeeren was voor hem
een verzichtbaring van tooneelen die volle werkelijkheid waren voor zijn verbeelding. Maar de Chineezen
van Zungchin. in weerwil van zijn nauwgezette studie
van Martini en Kircher. bleven ziellooze poppen. en
hij bezat niet de vaardigheid van den onzichtbaren
vertooner om zoo met de draden te manoeuvreeren
dat zijn marionetten schenen te leven.
Kort voor Zungchin hetlichtzag gaf een jong dichter.
Antonides van der Goes. een treurspel uit dat dezelfde geschiedenis van China' s verovering door de Man206

tsjoe Tartaren tot onderwerp had. Vondel zag er een
werk van verdienste in en ging Antonides een bezoek
brengen. Hun kennismaking was het begin van een
vriendschap die de laatste jaren van den ouden man
verhelderd heeft. Twee geslachten scheidden Vondel
van zijn jongen vriend, maar de vreugde van den een
in het aanmoedigen van beloftevolle jonkheid en bewondering van den ander voor den prins der dichters
bouwden een brug over de kloof van zestig jaren.
Vondel was een eenzaam man geworden. Hij had
bijna al zijn tijdgenooten overleefd, en een jonger
generatie was opgegroeid die meer verzekerd was
van haar uitnemendheid dan van zijn grootheid. De
jongere Amsterdamsche dichters hadden een dichtgenootschap gesticht dat zij vol zelfvertrouwen Ni!
Volentibus Arduum hadden genoemd, niets is moeilijk
voor hen die willen. Talent was, natuurlijk, een vereischte, want zij waren met Vondel van meening dat
de dichter niet gemaakt maar geboren wordt. Maar
als de natuur goedgunstig is geweest, kon niets haar
gunsteling beletten op te klimmen tot den top van
Parnassus, als hij maar vast besloten was er te komen.
Nijvere betrachting van de wetten der poëzie en gestage oefening in de kunst zouden hem succes verzekeren, en om de zwarigheden van de klautering te
verlichten moest hij zich met andere bergbestijgers
laten vastbinden aan het gemeenschapstouw. Kritiek
op elkanders proeven, gemeenschappelijke verbetering van een goedbevonden gedicht tot er geen gebrek meer aan te bekennen was, en de uitgave van de
ontboezemingen der leden onder hun collectieveauspiciën waren de rukken aan het touw waarmee ze
werden opgetrokken tot den top.
Daar was niets in dit programma waarmee Vondel
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niet kon instemmen. Aan het slot van zijn Aenleidinge
ter Nederduitsche Dichtkunste had hij een dergelijke
samenwerking van het dichtergild bepleit. Het ware
te wenschen, schreef hij daar, "dat geestrijcke vernuften, onder het beleit van geleerde Mecenaten,
hier over zomtijts onderling raetpleeghden, en zoo
eenen nieuwen Parnas, naer den stijl van Italie, oprechtten, daer men, zonder afgunst, onzijdigh elcks
oude en nieuwe dichten toetste; zoo wel om de
schoonheit en aertigheit te volgen, als om onze misslagen, uit een edele eerzucht, te mijden, en door
dien middel de Neerlantsche Poëzy haren vollen glans
te geven." Hij begroette daarom gaarne de geboorte
van Nil, in 1669, met een kort lofdichtje op een vertaling van Quinault's Agrippe, de eerste publicatie
waarmee het genootschap van zijn bestaan en zijn
streven deed blijken.
Antonides was een dier Parnas beklimmers. Maar
spoedig verliet hij de kameraadschap van mannen
die beter bedillers dan dichters waren. In een pamflet uit dien tijd wordt Nil beschreven als "eenPoëetische Inquisitie, ofte een slaafachtige onderzoeking
der kunst." Ook Vondel ontkwam niet aan hun bedilzucht, al waren zij voorzichtig genoeg hun kritiek
slechts insinueerend te uiten. Zij waren blijkbaar over
het paard getild door een debuut dat Vondel zelf had
toegejuicht. Nooit had men - dus ook Vondel nietter degen begrepen wat de eischen van een goed
treurspel zijn, schreef Andries Pels in Q. Horatius
Flaccus Dichtkunst: wat, bij voorbeeld, het doel is
van de rei; waarin het mooie bestaat van de eenheid
van tijd, plaats en handeling; hoe en waar de knoop
moet gelegd en weer ontbonden worden; hoe het
eene tooneel zich aan het andere moet voegen;
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waarom vier sprekers in denzelfden dialoog uit den
booze zijn; waarom geen personage, na zijn eerste
uitkomen, weer optreden mag tenzij geroepen of verwacht; en andere bijzonderheden die zelden of nooit
door de beste dichters in acht genomen waren. Ja,
wat zouden we weten van de tooneelkunst als Frankrijk zich niet verdienstelijk had gemaakt, sedert de
Kardinaal De Richelieu zoo mildelijk zijn gunst getoond had aan de liefhebbers der kunst, en Corneille,
die tooneelzon, ons niet gewezen had hoe tragedies
te schrijven 7
Antonides besefte de laagheid van dien zijdehngschen aanval op Vondel. De oude dichter had edelmoedig zijn onrijpe verzen geprezen, en hier kwam
een beginner, van zijn leeftijd, en durfde laaghartig
insinueeren dat Vondel als treurspeldichter had gefaald. Het was onwaar, maar zelfs indien het waar
geweest was, moesten eerbied en een besef van eigen
onbeduidendheid den schrijver het zwijgen hebben
opgelegd. Antonides voelde dat hij het zijn eigen
generatie verschuldigd was den kritikaster te verloochenen. Hij kastijdde hem met het eenige wapen
waarvoor zoo dikhuidige onbeschaamdheid gevoelig
was: hij stak met hem den draak in een satire die de
oude mythe navertelde van den kunstloozen Marsyas
die dacht dat hij Apollo in het fluitspel overtrof.
Vondel van zijn voetstuk te werpen en er het beeld
van Corneille voor in de plaats te stellen was niet
alleen een daad van grof onrecht, maar verried bovendien een gebrek aan kritischen zin in den iconoclast. Want instee van de beide dichters van plaats
te doen verwisselen had hij hen broederlijk moeten
vereenen als kampgenooten voor eenzelfde ideaal.
Hetgeen Corneille verricht had was vóór hem door
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Vondel gedaan voor het Nederlandsch drama. De
evolutie der Fransche poëzie uit de gekunstelde
manier der Pleiade tot den eenvoudigen rechtstreekschen stijl van Malherbe en Corneille was door Vondel herhaald in zijn eigen dichterlijken groei. In zijn
vroege verzen zocht hij naar schoonheid door een
precieuze dictie die een echo schijnt van Ronsard.
Hooft en Huygens gaven het voorbeeld, en Vondel,
nog niet zeker van zijn weg, volgde hun spoor. Maar
evenals Malherbe, maar onafhankelijk van dezen,
keerde hij van de gemaniëreerdheid eener dichterkaste tot de klare, eenvoudige spraak van het volk,
de aankomende poëten waarschuwend "niet al te
Latijnachtigh, noch te te naeu gezet en nieuwelijck
Duitsch" te spreken. De omzetting der natuurlijke
woordorde, zoo leerde hij, moest vermeden worden
als de pest, want zoodra daartegen gezondigd wordt
verliest de taal haren luister en ons oor het genot van
haar muziek. Die spraakverwringers hoorden te luisteren naar de oude Hollandsche liederen, waarin men
hoorde een natuurlijken eenvoud, zoetvloeiendheid
en bevalligen zwier. De oudste en de beste dichters
waren de natuurlijkste en eenvoudigste. Het zijn de
mindere talenten die naar duisterheid streven en er
op uit zijn zich zelven niet te verstaan om voor diepzinnig en wijs te worden gehouden. In de schoone
gezochtheden van John Donne's gedichten, die Huygens zoo mooi vond dat hij zijn vernuft beproefde
met de vertaling eener bloemlezing, kon Vondel de
schoonheid niet zien van wege de duisterheid, en in
een geestig gedichtje stak hij zachtmoedig den draak
met Maria Tesselschade, die zich niet verzaden kon
aan dien ongemeenen kost. Evenmin spaarde hij zich
zelf de kritiek die hij dus ironisch toepaste op ande-
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ren. In later dagen de werken van zijn uitbundiger
jeugd voor een herdruk herziend, kuischte hij hun
dictie als een streng en nauwlettend censor. Een
nieuwe editie van Palamedes verscheen in 1652,
waarin tallooze veranderingen waren aangebracht
terwille van grooter eenvoud, natuurlijkheid en klaarheid. Door zijn kritiek, door zijn leering, en het overtuigendst door zijn eigen voorbeeld had hij den literairen stijl van Holland bevrijd uit de gekunsteldheid
die hem niet sierde maar bezwaarde. Hij had de taal
verrijkt door ze te besnoeien van het overbodige, hij
had ze los gemaakt van al wat niet geijkt was door
het gebruik, en had de gespierde gratie blootgelegd
van haar natuurlijk schoon. En in die eenvoudige,
heldere, edele taal had hij spelen geschreven die zijn
van de school, hoewel niet - het moet erkend - van
het gehalte van Corneille's drama. De Fransche dichter verraadt een kennis van het menschelijk hart die
Vondel miste, hij heeft een aangeboren zin voor het
tooneel die munt sloeg uit mogelijkheden waaruit
Vondel niets maken kon, maar de Amsterdamsche
dichter, met minder dramatisch talent, heeft het
Nederlandsche treurspel omhoog gevoerd langs den
weg dien ook Corneille is gevolgd. Zijn werk te
negeeren, alsof de Nederlandsche literatuur zonder
Vondel geworden zou zijn wat ze was toen Ni! Volentibus Arduum zich op den voorgrond drong, ware
geschiedenis schrijven met weglating van haar heldenfiguren. Nils vereering voor Corneille zou van
zuiverder gehalte lijken indien ze niet gepaard ware
met miskenning van Vondel. Critici die blind waren,
of voorgaven het te zijn, voor de grootheid van hun
eigen voorganger gaven voet aan de verdenking dat
zij de werkelijke grootheid van zijn Franschen tijd-
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genoot niet konden schatten. Andries Pels, die onder
dit volkje de groote wetgever was, veranderde na
Vondels dood van batterij: in stee van insinueerend
zwijgen over den dichter gaf hij thans kleingeestige
kritiek op zijn dicht. Vondel had het tooneel mis~
bruikt door het te verlagen tot een spreekgestoelte
voor politieke redetwisten toen hij Palamedes en
Maria Stuart schreef, hij had van de planken een
averechtsche religie gepredikt met onmiskenbaar
Roomsche tooneelen in Gijsbrecbt van Aemstel en
Maegbden, ja, hij had zich nog dieper bezondigd toen
hij, in zijn verwatenheid, zich vermeten had te delven
in Gods opperste mysterie en een onderhoudend
kijkspel te maken van hetgeen gebeurd was voor het
begin der tijden. Pels aarzelde niet deze gebreken in
Vondels drama met den vinger aan te wijzen, want
door ze bloot te leggen kon hij anderen helpen ze te
vermijden. Een zeemans zekerst baken is immers het
wrak op het strand. Hij moet zijn kritischen verre~
kijker al heel slecht ingesteld hebben indien hij in het
verschiet Vondels vorstelijk galjoen aan den grond
zag. Zijn eigen platboomde schuit is sedert lang ge~
zonken in het diep der vergetelheid, maar Vondels
schip bouwt zee met volle zeilen, bewonderend na~
geoogd door zijn volk op Hollands kust.
Maar de dicta van Ni! waren geen wet van Meden
en Perzen voor heel de jongere generatie in Amster~
dam. Een kleine groep van vrienden en bewonderaars
bleef den ouden dichter trouwen vervroolijkte met
hun bezoeken de eentonigheid van zijn laatste jaren.
Antonides, Gerard Brandt, Philips de Koninck, de
schilder, de beide zonen van zijn overleden vriend
Gijsbert Plemp, Johan de Wolff, een zoon van zijn
zuster Clementia, kwamen dikwijls bij hem oploopen.
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Antonides las hem zijn verzen voor en sprak met
hem over de toekomst der N ederlandsche dichtkunst.
Brandt kreeg hem aan den praat over vroeger dagen
en verzamelde in den loop dier gesprekken de gegevens voor het Leven van Vondel dat hij schrijven zou.
De Koninck teekende zijn portret zooals hij, oud en
koud, bij het vuur zat, een gebogen gestalte in een
kamerjapon, de handen neerhangend tusschen de
knieën met een gebaar van volslagen uitputting. De
Wolff had hem iederen Vrijdag ten eten, en toen na
zijn dood zijn weduwe, Agnes Block, hertrouwde, zetten zij en haar man diewekelijksche gastvrijheid voort.
Twee kleinkinderen, een zoon en een dochter van
den jongen Joost uit zijn eerste huwelijk, waren zijn
dagelijksch gezelschap, en aan hen gaf hij de liefde
die zijn eigen jongen, hoeveclleed hij hem berokkend
had, toch nimmer had uitgeput. Het waren zwakke,
teringachtige kinderen, die in hun broos gestel vermoedelijk de ziekelijke erfenis droegen van een verloop en vader. Op 30 Maart, 1668, maakten de twee
hun testament ten huize van hun grootvader. Maria,
toen twintig jaren oud, lag ziek te bed. Zij trof haar
toebereidselen tot den dood terwijl de grootvader,
nog in volle lichaamskracht op zijn tachtigste jaar,
aan haar bed zat met zijn vriend en tijdgenoot Dirck
van Rijswijck. beroemd zilversmid en juwelier, die als
getuige tegenwoordig was. Maria ontviel den ouden
dichter voordat het jaar ten einde liep. In de week
voor Kerstmis begroef hij zijn kleinkind in de Nieuwe
Kerk op den Dam.
Hij treurde om het verlies van haar bijzijn, maar
dankte toch de voorzienigheid voor haar overgang uit
lichamelijk lijden tot een beter leven. Ootmoed en
geduld waren de vleugels die haar ziel omhoogwiek-
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ten, schreefhij, gedachtig aan een passage bij Thomas
à Kempis, in wiens woorden hij troost zal hebben ge-

zocht voor zijn smart. Nooit dichtte hij schoonerelegie dan de roerende stanzas waarmee hij afscheid
nam van haar verscheiden ziel. Niet strevend naar
verheven dictie, trof hij het sublieme juist door den
eenvoud van zijn uiting.
Haar broeder Willem, naar Vondels jonger broer
genoemd, overleefde haar niet lang. Hij stierf, drieentwintig jaar oud, in 1670. Zijn dochter Anna bleef
alleen den dichter nog over. De twee verhuisden, na
Maria' s dood, naar een woning op den Singel, dichter
bij het centrum der stad. Daar voltooide hij de vertaling van Ovidius' Metamorphosen, zijn laatste groote
werk, dat in 1671 het licht zag. Toen was voor hem
de tijd voor werken over. De dokters waarschuwden
hem tegen herseninspanning, van wege zijn hoogen
leeftijd. Toch was hij niet zoo oud dat hij een gevangene werd binnen de muren van zijn huis, afhankelijk
van vriendenbezoek voor zijn contact met de buitenwereld. Hij kon de bezoeken die hij ontving nog beantwoorden, ja zelfs de vermoeienissen van een reis
naar Keulen doorstaan. In het gezicht van het graf
voelde hij een verlangen de plaats te bezoeken waar
zijn wieg had gestaan en zijn lang leven te overzien
van de plek waar het zijn oorsprong had genomen.
Brandt althans beschrijft hem als" weinig jaaren voor
zijn doodt derwaert reizende, en zijn vermaak neemende met op de bedsteê te klimmen, daar hij ter
wee relt guam."
Toen hij de negentig naderde begon zijn kracht
hem te begeven. De beenen werden slap en zakten
in onder het gewicht van het lichaam. Hij leefde
voortaan in zijn stoel. en de afstand van den haard
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tot het venster bepaalde zijn dagelijksche wandeling.
Daar zat hij. verdiept in de herinneringen van het
verleden of luisterend naar de verflauwende geruchten van het leven der stad. Hij zag de zolderschuiten
voorbij glijden met lading voor de zeeschepen op het
Y. hij keek op winterdagen naar de schaatsenrijders
en kolfspelers op het ijs in den Singel. en luisterde
naar de muziek der carillons die. op de uren. een fontein van klanken sprenkelden over de stad. Het handelsgerucht drong niet door tot waar hij woonde. De
woelende menigte rondom de Waag op den Dam
was geweken buiten zijn gezichtskring en een lieve
herinnering geworden. Weldra zou de stad zelve ophouden een werkelijkheid te zijn en een verheveling
worden voor zijn verklaarde visie. Een laatste rit
maakte hij door haar straten voordat hij gedragen
werd naar zijn graf. Zwak van lichaam en geheugen
reed hij in een slee naar twee der burgemeesters om
hun. met zijn eigen stem. te smeeken .. dat ze zyn
zoons zoone. naar hem genoemt. die hun beide. van
moeders weegen. in maaghschap bestondt. met eenig
ampt of bedieninge wilden voorzien. opdat hij. die nu
by een schoenmaker wrocht. en weinigh won. daar
van moght leven." Maar de eenige troost dien zijn
bede won was de vriendelijkheid van een paar welmeenende woorden. Die schoenmakersknecht was
de eenige zoon van den jongen JoostenBaertjeHooft.
Hij was toen een getrouwd man en woonde met zijn
vrouw. vroeger de dienstmeid. nu de kleindochter
van den ouden man. onder diens dak. Hij gaf hun
kost en inwoning in ruil voor hun verzorging. Want
dit jonge paar was al wat het lot hem gelaten had.
Zelfs Anna. zijn dochter en moederlijke verpleegster.
was hem voorgegaan. Op 17 Juli. 1675. maakte zij haar
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testament, waarbij zij het vruchtgebruik van al wat zij
bezat aan haar vader schonk en Pieter Blesen, een
vriend des huizes, haar eenigenerfgenaam verklaarde.
Indien zij het aan haar vader had vermaakt zou zij
Joosts crediteuren vat hebben gegeven op haar na~
latenschap ; de oude schuld was nog niet afbetaald,
en zij wilde hem achterlaten met een inkomen dat
veilig was voor hun aanspraken. Vijf maanden later
was Anna hem ontvallen. Zij moest haar vader~kind
overlaten aan de zorg van anderen.
Vondel overleefde haar meer dan drie jaar. Zijn
ouderdom was hem een last geworden. Het bloed in
zijn aderen verloor zijn warmte, en hij had bitter te
lijden van de winterkou. Toch verlangde hij niet naar
den dood. "Hebt gy wel zin in 't eeuwigh leven 7"
vroeg hem Agnes Bloek. "Jaa daar heb ik lust toe:
maar ik wilde' r wel als Elias naar toe vaaren. " De ge~
dachte aan de ontbinding van het lichaam was hem
een gruwel. Maar, zei hij, " of ik langer wachte, Elias
wagen zal toch niet koomen, men moet den gemeenen
wegh in." Zijn beurt kwam op 5 Februari, 1679, in
den vroegen morgen tusschen vier en vijf, nadat hij
volgens de wijze der Roomsche Kerk tijdig was be~
recht. Drie dagen later werd hij naar zijn graf in de
Nieuwe Kerk gedragen door veertien dichters en lief~
hebbers der dichtkunst. Geen protest werd vernomen
tegen de bijzetting van den Roomsch Katholiek onder
de steenen van den Protestantsehen tempel. Holland~
sche verdraagzaamheid gunde hem een rustplaats te
midden der vrienden die hem waren voorgegaan, de
Drossaard Hooft, Caspar Barlaeus, Daniël Mostaert,
Cornelis Plemp, Jacob Baeck. De MUiderkring was als
van ouds vergaderd en weer voltallig met de komst
van zijn roemrijkste lid.
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