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VADER CATS EN DE VROUW

Vader Cats en de Vrouw
Een boek voor Gehuwden en voor
hen die zich tot het Huwelijk bereiden
door

Johanna Breevoort
Met een inleidend woord van

Dr. A. Kuyper

Het Huwelijk is eerlijk onder alien en
het bed onbevlekt, maar hoereerders en
overspelers zal God oordeelen.
Hebreen 13 : 4.

Deze verborgenheid is groot, doch ik
zegge dit op Christus en op de gemeente.
Efeze 5 : 32.
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TER INLEIDING.

Het is mij een voorrecht, deze historische studie met een
kort woord bij ons Calvinistisch publiek en in te leiden en aan
te bevelen.
Reeds in 1888 vestigde ik in mijn rectorale rede over 'Het
Calvinisme en de Kunst in 't bijzonder ook op CATS de aandacht. De bundel van Cats' werken, bijna twee eeuwen lang
het huisboek bij uitnemendheid van den toentertijd zoo hoog
opbloeienden burgerstand, was in onbruik geraakt, vergeten,
allengs zelfs gesmaad en in den hoek geworpen, tot Busken
Huet tenslotte het aesthetisch doodvonnis over den voorheen
te hoog gevierden dichter vellen kwam.
Toen eenmaal uit Frankrijk, met den revolutionairen geest,
ook de daar heerschende apotheose van De Vrouw ten onzent
doordrong, werd Cats niet meer verstaan, en kon niet meer
gewaardeerd worden. De vrouw werd ook in Nederland iets
anders, en op de gemetamorphoseerde vrouw paste Cats' lofzang niet meer.
Werner Sombart heeft in zijn belangrijke studie over den
burger, onder den Franschen titel van Le Bourgeois, te
Munchen in 1913, een historisch overzicht van de burgeront-
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wikkeling ook in Nederland gegeven, die ons de tegenstelling
ook tusschen de vrouw uit Cats' dagen en de vrouw van de
19e eeuw verstaan laat. Ook ons land wordt in deze studie
gedurig ter sprake gebracht, en op blz. 185 v.v. zelfs afzonderlijk behandeld.
De geachte schrijfster van deze nieuwe Cats-studie is er dan ook
niet blind voor, dat in een opzicht Cats ons steeds onvoldaan
laat. Bij Cats ontbreekt diepte. Ze zegt het zoo volkomen
juist in haar eerste hoofdstuk : „Nergens dringt vader Cats
door tot het diepste zieleleven der vrouw. Hij kent in den
grond slechts dëne onderscheiding in de vrouw : zedelijkheid
of onzedelijkheid".
Hoog poetische vlucht heeft Cats dan ook nimmer genomen.
Ik zeg niet, dat hij steeds laag bij den grond bleef. Integendeel. Zijn religieuse verheffing kan U soms meesleepen. Maar
toch wordt hij in hoofdzaak steeds geboeid door die niet te
ondiepe oppervlakte van het toenmalige leven, die voor een ieder
waarneembaar was. Doch deze waarneembare vlakte van het
leven heeft Cats dan ook zoo rusteloos en zoo rustig, met het
heldere oog van den kenner, bezien, dat er hem vanzelf poezie
uit tegen klonk.
Juist dit schonk hem zijn machtig publiek. Immers, wat invloed op het publiek betreft, kon zelfs Vondel bij Cats in de verte
niet halen. En ook in de ons omringende landen zou 't moeilijk
zijn een enkel zanger aan te wijzen, die zoo lang en zoo alzijdig
op zijn landgenooten beslag heeft gelegd, als dit aan Cats ten
onzent gegeven was. Onzer was als in geen ander land de
eere van het rijke, warme, bezielde gezinsleven, en in bet gezinsleven primeert vanzelf de vrouw. De man in de raadzaal,
de vrouw in de huiskamer. En in de 16e en 17e eeuw verstond
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de vrouw in Nederland zoo uitnemend de kunst, om van het
huislijk leven een aantrekkingskracht te doen uitgaan, die man
en kroost boeide.
Deze huiselijke weelde was in ons goede land geen uitzondering, maar in veel kringen regel, doch moest juist daarom
steeds binnen zekere maat van bet ordinaire blijven. Dat ordinaire stond bij ons hoog, maar het miste den drang naar het
ideale. Dat ideale bleef exceptie. Vandaar dat de hooge vlucht,
aan ideale poesie eigen, ons veelal vreemd bleef, en waar ze
vaart nam, schier alien invloed op het volksleven in zijn breeder
golving miste.
Onzer was het polderland, en in dit polderland de huislijke
genieting, maar het bleef al te gader gelijkvloersch. Men dook
niet met poetische duikboot in de diepte, noch vloog omhoog
in 't vliegtuig. Zeifs van een tocht naar 't Alpenland of van
de zucht om een Ortler te bestijgen, verneemt men niet. Men
geniet in de viakte, maar verstaat dan ook de kunst om in dat
gelijkvloersche als te tooveren. Onze huisbouw, onze meubileering, onze huiskamer, onze keuken, onze kolfbaan, 't was
alles, voor dien tijd althans, van treffelijke inrichting. Men gaf
er zich aan. Men werkte er de wereld van zijn gedachten in
uit. Het werd een huislijk genieten en verrijken van 't leven,
dat elk vreemdeling, die als Bast het meêgenoot, in zijn dege
en toch zoo eenvoudige voortreffelijkheid bewonderde.
Hierin nu verborg zich een poesie van eigen soort, en het
is die tot in het kleinste detail zich intooverende levenspoesie,
die Cats gespeurd, bespied, microscopisch ontleed en in schier
volkomen vorm in zich opgenomen, ervaren en genoten, en in
een zangsoort die - er bij paste, in het oor van zijn medeburgers
als gedruppeld heeft.
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Een wereld van schoon, waar de meesten geen oog voo r
hebben, heeft Cats in dit eenvoudige saamleven van het huisgezin weten te ontdekken. En al is nu de glans van dit stille
burgerleven niet te vergelijken met den zooveel hoogeren gloed
van de passie, van het heroisme, van de worsteling der Titanen,
en van een naar het stargewelf zich opheffend idealisme, toch
heeft 't God beliefd ook in het eenvoudige, stille gezinsleven
een wereld van heilige liefde te tooveren, waarvan de bezieling
maar al te vaak door wie de snaren betokkelt, miskend,
onderschat en verwaarloosd werd.
Dat Cats juist omgekeerd zich op dit lieve schoon in het stille,
huislijke leven als 't eenig voorwerp van zijn dichtkunst wierp,
hield hem zelf omlaag en weerhield hem van alle hooger vlucht ,
jets waarvoor de critiek van het ideale hem dan ook meedoogenloos
boeten deed. Ook lag het in de keuze van deze zijn dichtstof,
dat het verloopen in 't detail hem te eenzijdig in den levensvorm van zijn eigen leeftijd deed opgaan, zoodat hij in ons nu
zoo geheel antlers opbloeiend leven onze dichter niet meer zijn
kan. Ons is 't leven verruimd en breeder gemaakt, het gewelf
van ons leven is verhoogd, en naar alle kanten hebben we nu om
uit te zien vensteren, die in Cats' dagen voor ons trouwe yolk
nog gesloten bleven.
Maar wat blijft, ook na de gedaantewisseling die elke eeuw
met zich brengt, zijn de teedere banden die 't gezin als saamsnoeren, zijn de vruchten van een dege, hoofd en hart ontbolsterende opvoeding, zijn de heiliger bewegingen in het gemoed
die 't ware, goede en schoone zoeken, en zijn de verheffingen
in gebed in dank en lofzang, die van gemeenschap met de
wereld der engelen getuigen.
In die zieleweelde nu heeft ook Cats weten te grijpen. Hij zelf
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en zijn gezin waren er mee gesierd. Hij heeft er zijn tijdgenooten de oogen voor geopend. Hij heeft 't leven niet gedenatureerd, maar in zijn toenmalige warmte genomen. En zoo
speelde er door al zijn dicht en quasi-dicht een zuiverende en
veredelende trek, die onze toenmalige burgerij niet verlaagd,
ook niet verhoogd, maar in zijn toenmaals zoo nobelen stand
gemaintineerd heeft.
Ook de schrijfster van deze studie heeft dit gevoeld. Dit trok
haar aan. Als vrouw heeft ze dit nog rijker gevoeld, dan het
dusver aan de meesten onzer critici gegeven was. Haar daarvoor
onze dank. Zegen voor bet gezin kan door haar studie ook
nu nog van Cats onder ons uitgaan.
KUYPER.
's-Gravenhage, 2 Juni 1915.

WOORD VOORAF.

Toen, na de Bilderdijkfeesten in Amsterdam, Z.H.G. Prof. Dr..
A. Kuyper Sr. eens kennis wenschte te maken met onze jongere
Christelijke auteurs, viel ook mij de eer te beurt een en andermaal
de gast van Dr. Kuyper te zijn.
Op Z.H.G.'s vraag, of ik van Cats hield, antwoordde ik openhartig ontkennend, doch de tweede vraag, of ik vader Cats kende,
moest ik, om even openhartig te zijn, helaas ook met neen beantwoorden. Wel had ik nog al eens iets over Cats gelezen, dock
van Cats zelf wist ik heel weinig of en behalve zijn kerngedichtjes,
boeide mij zijn werk niet.
Toen las Dr. Kuyper my zelf een gedeelte uit Cats' Huwelijk
voor. 't Was het gebed der Braid, waarmede zij tot God haar
Schepper komt, en sinds dien tijd trof mij en de vroomheid, en de
levenswijsheid van vader Cats, als iets nieuws, en leerde ik den
langwijligen Cats beter kennen.
In dezen winter van gruwelijk bloedvergieten, nam ik, om aan
de ellendige oorlogsgedachten te ontkomen, den ouden foliant, „Al
de werken van vader Cats", op, en ongemerkt rijpte het plan:
vader Cats' verhouding tot de vrouw in zijn leven en in zijn werken
eens na te speuren en uit te pluizen.
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Opnieuw zag ik de godsvrucht en de levenswijsheid van vader
Cats, uitschitterend tusschen z6Oveel, dat wij vrouwen der twintigste eeuw niet meer kunnen begrijpen, wat ons ergert of zelfs
tegenstaat of te wel verveelt, en het kwam mij voor dat deze
dichter, die, om met een onzer literatoren te spreken, niet ,,morsdood" maar „springlevend" is, ook nog wel iets tot ons, vrouwen
der twintigste eeuw, te zeggen heeft.
Luisteren we dan naar hem, niet met een Licht schouderophalen
of met een spottenden glimlach, maar met den ernst en de gezonde
vroolijkheid, waarmede vader Cats ons zijn - werk vol echte
levenswijsheid gegeven heeft.

JOHANNA BREEVOORT.
(M. G. BAKHOVEN-MICHELS.)

1 Febr. 1915.

I.

Cats en de Vrouw in het algemeen.

De heer voor d' eer
De viouw voor den bouw.

„De vrouw." Is er een onderwerp, dat Cats liever bezingt en
uitvoeriger behandelt, dan de vrouw ?
Het is waar, in zijn „Geestelijk Huwelijk" stijgt vader Cats
tot een extase, waartoe de gemoedelijke kalme rijmelaar zelden
op to voeren viel, maar heeft de vrouw ook voor dit zeer
geestelijk onderwerp niet de stoffe geleverd ?
De vrouw, als „maagt, als vrijster, als huiswijf, als weduwe,
als moeder" — rpakt de volksdichter er ooit over uitgepraat ?
Immer zingt hij door van hare plichten en rechten, deugden
en gebreken, spreekt hij over haar, als de zorgende, bemind
wordende vrouw, de hoedster der jeugd, meesteresse van het
huis, als de dochter deugzaam of slecht, als de plichtmatige
of plichtvergeten „meyt."
Doch is het niet opmerkelijk, nergens dringt vader Cats
door tot het diepste zieleleven der vrouw. Hij kent in den
Cats
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grond slechts twee onderscheidingen in de vrouw : zedelijkheid
of onzedelijkheid.
De vrouw is voor Cats vsiOr alle Bingen, een mensch van
vleesch en bloed, geschapen tot lust en hulp voor den man
en tot het voldoen van zijne sexueele neigingen, maar over hare
diepere zielsbehoeften en inzichten en genegenheden bekommert Cats zich weinig. Wet kent hij haar een ziel toe, (een
meening waarachter velen in Cats tijd een reusachtig vraagteeken plaatsten !) maar de instandhouding van het menschelijk
geslacht, een vroom, „huijswijf" to zijn, dat is toch hare voornaamste levenstaak en op alles wat zij in deze hoedanigheid
voelt en jaagt en ondergaat, spant zich Cats hooge belangstelling.
Daardoor kent hij slechts twee vrouwentypen : ontuchtige en
zedige, wulpsche en ingetogen vrouwen.
De vrouw rnoet leven als de mossel, ook zelfs de hoop
geplaatste.
„Vast aan haar eigen dek, gedoken in haar schulp." Naomi's
wensch aan hare schoondochters : „De Heere geve u dat gij
rust vinde in het huffs van uwen man," geeft vader Cats aan
alle vrouwen . . „als een zonderling heil en zegen van God
Almachtig."
Wel voelt Cats, dat de vrouw meer is, meer zijn kän, dan
eene vrome en Mille huisvrouw. Hij bewondert wijze en koninklijke vrouwen. Cats vereert Anne Maria Schurman „het wonderstuk van onzen tijd" en zijn eigen lieve Elisabeth stak verre
boven alledaagsche vrouwen uit. Dan, bewijst het feit, dat
vader Cats nooit meer, nä Elisabeth een vrouw naar zijn hart
heeft kunnen vinden, ofschoon er toch „konstryke en ontwikkelde joffers" genoeg in zijne omgeving leefden, niet
duidelijk, dat alleen de eerste ongeevenaarde liefde den band
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kon weven, die Cats en eene intellectueele vrouw voor het
leven samenbond ?
De vrouw in elk opzicht de mindere van den man,
Wij willen dat de man zal voile kracht gebruiken
Wij willen dat de vrouw zal zwijgen en zal duiken.
Dat is het oude recht, de grond van elke min
't Is reden dat de man zij voogd in zijn gezin.
laat vader Cats Ahasveros, de echtgenoot van Vasthi eischen
en Menuchon, de hoveling verkondigt :
Het richtsnoer van de trouw is lieven en verdragen
Is vriendelijk gelaat en niet dan zoete vlagen
Geen wijf mag amper zien, geen wijf en mag er wrokken
Indien haar wederpaar genegen is te jokken.
Of de geemancipeerde vrouw van 1915 met Menuchon kijven zou?
Toch beklage men deze „onderdanige vrouw" niet al te
zeer, want zij vormt met haren man een eenheid, die alle
slaafschheid buiten sluit. Hoor het gebed, dat vader Cats
den jonkman in den mond geeft
En als ons vleesch dan is gemeen
Zoo wil den geest alzoo bereiden
Dat wij van twee ook worden een
En geen verschil zij tusschen beiden.
Tot wij o Heer, ter uwer eer
Uit vleesch en wereld zullen scheiden.

Het vleesch en de wereld is niet het hoogste maar de
Geest. En juist omdat vader Cats het huwelijk beschouwt
in het Licht der eeuwigheid, legt hij zoo den nadruk op
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Paulus vermaning : „De man is het hoofd der vrouw, gelijk
ook Christus dat der gemeente."
Het einddoel van Cats' gedichten en wel voornamelijk als
hij de vrouw bezingt is : „de natuurlijke mensch matig, de
burgerlijke mensch rechtvaardig en de christelijke mensch
godzalig to doen leven."
Of vader Cats zijn doel wel niet eens voorbijschoot ? Of
in zijn onomwonden bespreking der huwelijksche zaken geen
zedelijk gevaar school ? Of hij soms IA het heilig vuur, niet
iets onheiligs op het altaar der liefde bracht en er geen gevaar
bestond voor het overspringen van mingewenschte vonkskens ?
Vader Cats geeft er met zijn groote levenswijsheid zelf het
antwoord op in zijn „Tachtigjarige bedenkingen :
Wij dichters in 't gemeen beschrijven vreemde zaken
Die ook een eerbaar hart bijwijlen gaande maken.
Hij noemt de werken van Tibullus en Catullus en Gallus,
als gevaarlijk voor de jeugd. Doch dat hij zichzelf niet geheel
onder deze dichters schaart, blijkt wel uit zijne vermaning :
0 Gij, die welig zijt en geile boeken schrijft
't Is beter dat uw pen in uwe koker blijft.
En Cats' pen is niet in zijn koker gebleven, hij heeft ganzeveders in menigte versleten, een huichelaar was hij niet en
evenmin blind voor eigen gebreken en zonden.
Die diepe eerlijk uitgezegde zelfkennis van vader Cats heeft
hem juist het verwijt van onzedelijkheid bezorgd.
Prof. G. Kalf zegt in zijne doorwrochte studie over Cats 1)
')

Gids 1899.

CATS EN DE VROUW IN HET ALGEMEEN.

5

„Zijn gansche lange leven heeft hij strijd moeten voeren tegen
een vroegtijdig overprikkelde zinnelijkheid, waartegen hij zich
dikwijls vergeefs trachtte to verzetten, waartegen hij hulp
zocht bij zijn werk in de poezij, en het gebed."
Zeker, en vader Cats heeft die hulp ook ervaren, krachtig
ervaren in zijn streng eerbaar leven, ruim veertig jaren
lang als weduwnaar.
„Deze godvreezende moneymaker is de incarnatie geweest
van den Nederlandschen daemon. Met zijn door en door
laaghartige moraal, zijn leuterlievende vroomheid, zijn keutelachtige poezij, heeft hij onnoemelijk veel kwaad gesticht, zijn
populariteit is eene nationale ramp geweest. De verbeelding
onzer jeugd heeft hij bezoedeld met zijne kwansuis zedelijke,
doch in den grond wellustige verhalen, zijn speelsche lessen.
Voor onze jonge idealen van liefde en zelfopoffering heeft hij
ons de wijsheid van den berekenenden wereldling in de plaats
gesteld. Geen fatsoenlijk meisje van onzen tijd kan dit of
dat gedicht van Cats ten einde toe doorlezen, geen onzer
opgeschoten knapen kan straffeloos bladeren in de nalatenschap
van dezen vromen raadspensionaris." Dit is het bittere en
felle oordeel van Busken Huet over den volksdichter Cats.
Onze vaderen zetten den lijvigen foliant : „Al de wercken
van Heer Jacob Cats" naast den Statenbijbel. Spreken de
gedichten van vader Cats erg klaar, erg duidelijk en erg kras
over de rechten en plichten, ook de sexueele zonden van
man en vrouw, jongeling en jongedochter. Gods Woord gaf
Cats het voorbeeld. Honig en gif kan gepuurd worden uit
dezelfde bloem. Den reinen is alles rein.
Neen, vader Cats heeft de vrouw niet naar beneden gehaald,
niet met schuldigen wellust de genietingen der jeugd bezongen.
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Hij was het kind van zijn tijd, den tijd waarin de dochters
van Roemer Visscher in de comedie of gemengd gezelschap,
zonder blikken of blozen genoten van literaire werken, die nu
elke fatsoenlijke vrouw een kleur op de wangen jagen. En
Anne Maria en Tesselschade waren niet zedeloozer dan de
hedendaagsche meisjes, die genieten van de zedenbedervende
lectuur veler moderne auteurs.
in alles wat liefdezaken betreft kent vader Cats de vrouw
nauwkeurig en meer dan nauwkeurig. De Paradijsstraf : Tot
uwen man zal uwe begeerte zijn, heeft hij uitnemend bestudeerd.
In zijne verschillende voorredenen onderwijst hij haar in de
fijne kunst van binnen de perken te koketteeren : van weigeren
en toegeven. , „Vrouwen en vrijsters moeten de zusters der
Parthen slachten, al vluchtende schieten, al weigerende geven
en gevende weigeren. Honing moet alleen met een tipje van
den vinger geraakt en aan den mond gebracht worden." En
eenmaal gehuwd heeft de vrouw ook haar geef- en weigerrecht. „Niets te eischen in deze gelegenheid is vrouwelijke
beschaamdheid, wat te weigeren is heusche eerbaarheid „maar
in het weigeren volharden is stuursche moedwilligheid" of
„rechte meineedigheid."
Een huwelijk enkel uit vriendschap gesloten, alleen met
het oog op elkaars rijkdom, wijsheid of goede eigenschappen
keurt Cats af, omdat het, met het oog op de menschelijke
natuur, zelden goed kan gaan. Ook staat hij er op, eerlijk
elkander alle misslagen en gebreken van v6Or het huwelijk te
belijden, opdat er later over onvergeven zonden geen verwijdering ontsta.
Is de vrouw gevallen voor het huwelijk, zij moet het haar
tegenwoordigen Bruidegom belijden, ook al loopt zij gevaar,
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dat haar Bruidegom haar verstoot. „Mist eene zoodanige een
goed huwelijk, zij moet het met geduld opnemen, tot boete
van de dwaasheid die ze gedaan heeft, dit is beter dan een
eerlijk man te bedriegen, waarover zij geen gerust gemoed
kan hebben."
Toch loopt de vrouw, die openhartig bekent, dit gevaar
zelden bij een eerlijk man, die haar oprecht lief heeft, en van
haar geldt dan des Heilands woord : „Die veel vergeven is,
heeft veel lief."
Een refine bruid, dat is Cats ideaal. Een jonge dochter,
die zelf op een man aast, is Cats een gruwel. „Ik zie niet
in, hoe zuiks de eerbaarheid van dat teer geslacht immer kan
toelaten. 1k weet, dat er gevonden zijn, die hiertoe streken
hebben gebruikt, die bedenkelijk zijn."
Vandaar is Cats oordeel dan ook zoo hard over de gevallen
vrouw : zij is een slet, een sloor.
Zijns ondanks huldigt Cats in deze zaak toch tweeerlei
moraal. Voor den man, die zich zedelijk te buiten gaat, heeft
hij wel een woord van afkeuring, laten wij maar eerlijk zijn,
van jolige afkeuring, maar de overspelige hoerachtige vrouw
daalt voor Cats in het slijk.
Trouwt een oud en welig man met eene jonge vrouw,
„'t is ongezond" vindt Cats.
Maar als een oud en grillig wijf
Gaat slapen bij een jeugdig lijf
Zoo gaat dit vast, geloof het vrij, er is geen God nOch zegen bij.
Hard is Cats ook voor het meisje, dat leelijk is, om haar
geld getrouwd wordt of dat onbegeerd „zitten" blijft. Onbarmhartig steekt hij met „oude vrijsters" den draak, ofschoon
hij heel goed weet en voelt, dat het verlangen naar liefde en
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geluk in deze minbegunstigde vrouwen even rechtmatig is,
als dat gevoel in hare meer bevoorrechte zusters.
Met een teleurgestelden minnaar heeft Cats wel medelijden :
Nu bid ik U, o schoone maagd,
En zeg geen vrijer af
Of ziet, dat gij u zedig draagt
Of immers niet to straf.
Een minnaar die zijn afscheid krijgt
Lijdt vrij geen kleine pijn
En als het hart zoo deerlijk hijgt
Wil dan niet vinnig zijn.
Cats voelt het leed van den man, dieper dan de smarten
der vrouw. Trouwens, dit is natuurlijk, aan de vrouw
blijft heel haar leven de gevende, den man de nemende
macht.
Een menigte „Trouwgevallen" heeft vader Cats in al zijn
werken, doch bijzonder in zijn „Trouringh" bijeengebracht,
door zijne mote belezenheid en letterkundige speurzucht ,
van heinde en verre duikt hij voorbeelden op, van trouwe
standvastige liefde, al ging die soms met een schuldig vooruitgrijpen op de rechten des huwelijks gepaard. Vlot en prettig
vertelt Cats van „Vrouwenweelde en Vrouwensmart," dartele
luim en speelsch vernuft wisselen af met ernstige vermaning,
het leven trilt en golft er door.
Cats begreep de menschen van zijn tijd. Uit vele aanduidingen in zijn gedichten blijkt, dat hij in onze eeuw levend,
stellig de vrouwen van 1900 zou begrepen hebben. Ook Cats
stelde geest en verstand op hoogen prijs, trouwens de vrouw
uit de 17de eeuw behoefde allerminst een suffer of domoor
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te zijn, om hare veel tijd en geduld eischende huishouding
naar recht te besturen.
De vrouw, de vrouw. Cats heeft haar lief met heel zijn
hart, en het huwelijk eischt de hoogste wijsheid : „Een wijs
Prince heeft eens gezegd, dat schoon de wijsheid van alle
wijzen in een fornuis bij den anderen gesmolten en onder een
gemengeld waren, dat echter dezelve niet genoegzaam zoude
wezen om een volkomen goed huwelijk behoorlijk uit te
werken." Daar behoort de wijsheid toe „die van boven is."
Bleef het innig gemoedsleven der vrouw den volksdichter
tot zelfs in zijne grijsheid vreemd, hare plaats in verband met
Staat en Maatschappij kent hij uitnemend en ook wijst hij haar
telkens en telkens weer op hare beteekenis voor de eeuwigheid.
Vroomheid acht Cats in de vrouw het allerhoogste, hij
neemt haar bij de hand en leidt haar van stap tot stap, heel
het lange leven door, tot de doodsklok klept en de ziel
opvaart tot God. En dit vaderlijk stieren en leiden volbrengt
Cats niet met een uitgestreken gezicht en een stroeven mond,
waaromheen geen lachje spelen kan. Neen, vaak schalksch
en ondeugend, soms al te gewaagd, immer met een tinteling
van levenslust in de oogen en blijdschap, ja pret in het hart
strooit vader Cats zijn leuzen en vermaningen rond. Hij geniet
zelf in zijn verhalen, heeft schik in het vrijen en trouwen,.
vernuftig en puntig geeft hij den rijkdom zijner verbeelding uit.
Maar altijd blijft hij „vader Cats", voortvertellend in weldadigerust : immer draaien zijn gedachten om het huwelijk heen, het
huwelijk met zijn voorspel van zoeken en vrijen en zijn naspel
van kinderen krijgen en groot brengen, tot zijne verzen, als
hooge boomgroepen op weligen vetten weidegrond, zich verheffen ver boven het aardsche gedoe tot de dingen der eeuwigheid..
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In den Lofzang op het geestelijk huwelijk van Godes zoon
bereikt vader Cats die hoogte :
Hij die eens heeft gezegd : „Wordt vruchtbaar op de aarde"
Heeft nog een echtverbond en dat van hooger waarde
Wij toonen hoe de Kerk, die God op aarde bouwt
En hoe een refine ziel met haren Schepper trouwt.
„Die twee zullen een vleesch zijn. Deze verborgenheid is
groot, maar ik zegge dat, ziende op Christus en de gemeente."
Heel den gang van Christus Bruidskerk in den loop der
eeuwen gaat vader Cats na in dit geestelijk lied, het lied,
dat hij in de opdracht aan zijne beminde dochters, het beste
deel van den Trouwring noemt. Ten slotte valt voor vader
Cats de vrouw, ja heel de menschheid en al het aardsche
gedoe weg, staat hij persoonlijk voor God op de bergtoppen
van Gods heiligheid. Hij zelf is de Bruid en bidt tot den
Bruidegom Christus :
Kom gij als Bruidegom met onze ziele paren
En wil door uwe kracht en zegen openbaren
Maak als de dood genaakt, ons harte onbeschroomd
0 Engel des Verbonds, o Heere Jezus kuomt.
Vader Cats heeft het diepste zieleleven der vrouw niet
gepeild, dat is waar, doch hij heeft iets anders gedaan en
veel meer. Hij wees haar de goede en juiste plaats in het
huisgezin aan en bereidde in haar hart een woning voor
Hem, die de eeuwige Liefde is.

II.

Het leven van Vader Cats.

Ei, spring nooit verder, zalig man
Als daar uw stokje reiken kan.

De levensreis van vader Cats is sang en rustig en genoegelijk
geweest. Wel stak er soms een storm op, die zijn levensscheepje deed schommelen op de baren, edoch de wind legde
zich spoedig, het waren geen buitengewone rampen, die hem
troffen. Wat geldelijk verlies, later royaal teruggewonnen, wat
afgunst en gekijf, maar treft dat ieder mensch niet, die carriëre
maakt in het 'even ?
De dood van zijn eenig elfjarig zoontje, het verlies van
zijne echtgenoote, in de kracht van haar leven, en in een tijd
waarop Cats haar, nOch in zijn huiselijk, nOch in zijn openbaar
leven, gemakkelijk missen kon, ja dat zijn de groote beproevingen in zijn leven geweest ; doch gedragen met de kalme
gelatenheid van een wijsgeer, die zoozeer beredeneerd verstandsman en daarenboven een geloovig Christen was, rukt
dit leed hem niet achteruit of op zij.
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Rustig leeft Cats voort, gestadig klimmend, steeds vermeerderend zijn rijkdom, zijn aanzien, zijn levenswijsheid. Rijk in
God, rijk in letterkundige gaven, rijk in voorname vrienden,
rijk in de liefde van zijn yolk, het yolk dat Cats met eerbied
hoort en leest, scheidt Mr. Jacob Cats uit het leven, dat voor
hem zonnig en vriendelijk was.
Cats werd den 10den November 1577 te Brouwershaven
geboren. Hij was het vierde kind van Adriaen Cornelisz Cats
en Leenken, Jan Jacob Kreijders dochter. Zijn broertje heette
Cornelis, het eerie zusje Qurina, de naam van het andere
zusje is niet bekend.
Cats ouders roemden „nooit van edel bloed te wezen." Vanzelf
behoorden zij dus niet tot het adellijke geslacht der Catzen,
in vroeger eeuwen op Noord-Beveland woonachtig.
Leenken Cats, de jonge moeder der vier kinderen, overleed
reeds op 13 Mei 1579 , haar sierlijke gebeitelde grafsteen ligt
nog in de kerk te Brouwershaven. Waren de meisjes veel te
jong om eene . huishouding te bestieren, de vader : „nog gezond
en van bekwame jaren, be yond zich wederom genegen om te
paren" en hertrouwde spoedig met een aanzienlijke Waalsche.
Vader zelf was een welgesteld man, die in den „Raad zat."
De stiefmoeder prees Cats nog op zijn ouden dag :
Zij was een handzaam wijf en ook van edel bloed
Maar door den krijg beroofd voor al haar ouders goed.
Ofschoon de kinderen stiefmoeders „goeden aard" roemden,
had de zuster van Jacobs eigen moeder, eene bemiddelde
vrouw, geen vrede om de kinderen onder Roomschen invloed
te laten. Waarschijnlijk beleed Jacobs vader den Roomschen godsdienst, zijn broeder was een geleerd man geweest, die ook veel
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geschreven had, Roomsch geestelijke te Leuven, Provinciaal der Minnebroeders en in het Luiksche, vanwaar de
Waalsche stiefmoeder kwam, waren nog weinig Protestanten.
De kerkhervorming werd eerst laat in deze streken gevestigd,
slechts weinige maanden vOOr Jacobs geboorte eindigde tijdelijk
het Spaansche gezag. Vele gegoede personen bleven aan de
oude kerk hangen, velen keerden zich echter uit onverschilligheid of uit onlust zich aan hare plichten te onderwerpen,
van haar af.
Jacobs tante is blijkbaar eene overtuigde Protestante geweest,
en met goedvinden van den vader, die bij zijne tweede vrouw
nog „drie fluksche zonen en een schoone maegt" gewon,
nam zij het viertal tot zich.
Oom zette de jongens aan het leeren. Met Jacobs broeder
Cornelis was dit mislukt. Deze werd indertijd door zijn vader
tijdig gezonden naar Douay, eene stad, die kort geleden eene
universiteit was rijk geworden en waar de paters Jesuleten
lessen en leiding aan de jeugd gaven, die de felste Roomschenhaters hebben geprezen. Maar wegens den „quaden tijd"
werd Cornelis thuisgehaald, door de ellende dier dagen moest
hij eene geletterde opvoeding ontberen. Hij werd een man,
die een oog had op het practische leven, een ervaren dijker,
later burgemeester van Brouwershaven.
Jacob werd in staat gesteld en geleerdheid en landhuishoudkundige wijsheid op te doen. Hij was een werkzame,
stifle, immer den kat-uit-den-boom kijkende jongen, die hard
werkte en zijn omgeving nauwkeurig opnam. Bang voor
uitersten, overlei hij alle dingen verstandelijk. Zuinig, huiselijk, en
zoolang het zijn geldbeurs of goeden naam niet betrof, zachtmoedig en meegaande, wekte hij niemands ergernis of vijand-

14

HET LEVEN VAN VADER CATS.

schap op. Bescheiden in zijn eischen, en dankbaar, waardeerde
hij het goede in anderen. Een beetje dichterlijk en misschien
uiteraard wat droomerig, deed hij slechts weinig aan de vermaken der jeugd, wij zouden zeggen, aan sport :
Voor mij, ik was nooit graag om op het ijs te glijden
Of met een narrenslee de straten om te rijden.
Een boek, een lustig vuur, een praatje bij den haard
Dat acht ik heden nut en groote schatten waard.
Toen Cats dit dichtte, in het derde deel van zijn „Trouwring" naderde hij de vijftig wel, doch Cats vertelt zelf van
zijn jonge Caren :
lk schOude 1 ) stadsgewoel en koos het eenzaam veld.
Want daar was toen ter tijd mijn wezen naar gesteld.
Hij werd inwonend leerling bij den Rector van de Latijnsche
school. Cats vertelt op zijn twee en tachtigste jaar, daar les
in het Grieksch ontvangen te hebben van Jan Cornelis van
Gessel oftewel Gesselius. Doch hiermede was de oude
man in de war. Gessel is reeds in 1574, dus drie jaar vOOr
Cats geboorte, overrector en professor te Amersfoort geworden.
Een dichterlijke medeleerling boezemde den jongen Jacob
liefde tot de Dichtkunst in :
Een eerbaar jongeling uit Brabant doorgekomen
Die heeft den grond gelegd, vanwaar ik verder kwam.
Reeds jong maakte Cats „menig vers in Roomsche
taal" later verloor hij den smaak in Latijnsche verzen en
') Schuwde.
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kreeg hij : „nieuw vermaak in zijn Zeeuwsche moedersprake."
Dat was de gewoonte dier dagen. Huijgens schrijft Latijnsche
verzen op zijn twaalfde, Hooft op zijn zestiende jaar, Breeroo
geeft versjes als hij twaalf is en Hugo de Groot was niet
minder vlug.
In 1592 gaat Jacob Cats te Leiden studeeren. Wel was zijne
inschrijving als student verzuimd, toch is de datum bekend,
en wanneer hij ver genoeg in zijne studien gevorderd is, trekt
de jonge man naar Leuven om daar te promoveeren en den
begeerden dokterstitel te verkrij gen. Daar kon hij ook de
Fransche taal grondig leeren en zich de Fransche manieren
eigen maken. Trouwens hij kende de Hollandsche beschaving
ook wel : „Een ding dat gij niet sparen moet, dat is de rand
van uwen hoed," dichtte hij later.
Na zijne promotie bezocht hij Orleans nog en Parijs, daarna
vestigt de jonge advocaat zich in den Haag.
Bezocht met eene hevige derdendaagsche koorts, raadt zijn
huisdokter Cats verandering van lucht aan :
1k koos tot mijn verblijf het vruchtbaar Engeland.
Al liet Cats zich zich niet aan de hoogescholen te Oxford
en te Cambridge als student inschrijven, de naar wetenschap
dorstende jonkman zette daar zijne studien toch ijverig voort
en knoopte hartelijke vriendschap aan met verschillende geleerden. Vooral Prof. William Perkins, de vader van de
Pietische beweging kreeg grooten invloed op hem. Er bestaat
alien grond te gelooven, dat deze godvruchtige man het middel
tot Cats bekeering is geweest. Misschien werkte Cats' ziekte,
die maar niet wijken wilde, daaraan mede.
Cats bleef in „de klauwen van het vinnig spook," de koorts :

16

HET LEVEN VAN VADER CATS.

„Een pleister van geduld zal u het best genezen" verklaarde
Dr. Butler, — zijnde een man van groote „estime" en begunstigd
door Koningin Elisabeth.
Nu, geduld was een karaktereigenschap, die Cats in hooge
mate bezat. Moedig werpt hij zich, ondanks zijn lijden, op
den arbeid, als hij weer terug is in zijn vaderland.
Onder zijn patroon Mr. Cornelis van Pol, Procureur en
Practizijn, werkt hij vol ijver te Zierikzee. Daar verwierf de
scherpzinnige jonge man zich spoedig een goeden naam als
Advocaat. Zijn overtuigend pleidooi verloste een zoogenaamde
beks, eene Schiedamsche vrouw, van de pijnbank :
En zie, na dat het Hof dit vonnis had gegeven,
Scheen alle spokerij als uit het land verdreven.
Dies vond ik alle daag, dat mijn praktijke wies.
Maar ondanks al dien roem, Cats kwaal wilde niet wijken,
zijn opgewektheid en levensvreugd kwam niet terug : raad van
„oude wijven, ruwe gast, boer en schipper" volgt hij op,
zonder resultaat.
Als ik dan recht bezag mijn uitgeputte leden,
Bracht ik met meerder ernst ten hemel mijn gebeden ;
Hij nam mijn zuchten aan en hoorde mijn gebed,
En heeft mijn krank gestel in beter stand gezet.
De redding kwam van een „Alchemist", een van de velen
in die dagen, wier hartstocht am goud te willen maken, hen
tot het nemen van tallooze scheikundige proeven dreef.
Cats' vrienden raadden hem het raadplegen van den Alchimist af, maar de jonge Advocaat was wanhopig en wilde van
zijn koortslijden af.
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Al wat hij mij gebood, dat nam ik aan te doen,
Al schonk hij mij venijn of ander giftig groen.
't Viel mee. De meester, een sympathieke onderzoeker met
langen grijzen baard :
Liet van stonden aan een frisschen roemer brengen,
En ging met Rijnschen wijn een zeldzaam poeder mengen.
Die poeder was waarschijnlijk de kinine, wier geneeskracht
juist in dezen tijd was uitgevonden. Cats nam den drank in :
1k riep den Schepper aan, terwip ik mij bereidde,
1k weet, dat zonder God geen welbedachte raad,
Geen balsem, goede zalf nOch kruid nech wortel baat,
God zij voor eeuwig dank, die zOO mij heeft verlost
In zoo een kleinen tijd, met zoo een kleinen kost.
Na zijne genezing wenschte Cats weer naar Den Haag terug
te keeren.
Ik van de kwaal bevrijd, begon terstond te peizen
Om uit mijns broeders huis en naar Den Haag te reizen.
Trok zijn hart naar een meisje, dat hij in de Hofstad voor
zijn ziekte had liefgekregen ? Maar Cats ging niet, hij kon
carriêre maken. Zijn vriend, Mr. Schotte, Pensionaris van
Middelburg, raadde hem aan zich in deze stad te vestigen en
de gewikste Advocaat was veel te verstandig den welmeenenden goeden raad, die een belofte van huip en voorspraak
inhield, te versmaden.
Hij trok naar Middelburg, en het huis van den vermogenden
koopman de Moucheron, een mensch van bekwaamheid en intellect stond open voor hem, door Mr. Schotte's vriendelijke zorg.
Daar, in deze rijkwordende stad, met haar welvoorziene
cats
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markt, de stapelplaats van voortbrengselen uit alle werelddeelen, was ruim gelegenheid voor een bekwaam en geleerd
jurist om vooruit te komen, om geld te verdienen.
Op 13 December 1603 werd Mr. Cats reeds tot stadsadvocaat te Middelburg benoemd en er kwam werk genoeg
aan den winkel.
De krijg werd eventoen te water ook gedreven,
Men zag de Zeeuwsche vlag naar alle winden zweven.
Matroos ging wakker aan en nam met groot vermaak
Of hier een Spaansche bark of daar een rijke kraak ;
Om dan naar rechten eisch den buit te mogen deelen,
Ontstond er hard geschil en velerlei krakeelen.
Het teer houdt bijster vast, het pek gewoon te kleven,
En wil niet van den buit en kan niet wedergeven.
Ja, die kapers en vrijbuiters, al dienden zij het vaderland,
waren wat mans in dezen onstuimigen oorlogstijd ! Veel
kwesties van Commissievaart vroegen om beslissing, menig
schip vie! in Zeeuwsche handen. Onnoemelijk veel procedure's kwamen er voor ; handhaving van oude privilegien,
bevestiging van nieuwe, men leefde in een tijd van beroering,
losmaking en overgang.
Daarbij kwam de particuliere praktijk van Mr. Jacob Cats !
En bij al dit harde werken, moest de naar huiselijke intimiteit
snakkende Cats nog ten slotte de weelde van een eigen huis
missen, want zijn hospita en vriend de Moucheron vertrok
met de Noorderzon, „brak haastig op." Cats bemerkte wel
pijnlijk, dat
. . . . eenzaam zijn, een Jong en vroolijk man,
Nooit in zijn noest bedrijf ten goede komen kan.
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Toch was de gevierde stadsadvocaat volstrekt niet van plan,
om het eerste het beste lieve meisje in de armen te vliegen.
Cats stelde eischen, hooge eischen : zijne vrouw moest eene
dame zijn van stand en vermogen, intellectueel, met een lief
uiterlijk en vooral van onbevlekten naam.
Al dit gewenschte vond de knappe, beschaafde, geleerde
jonkman in Elisabeth van Valckenburg.
Zij was eene Antwerpsche jonkvrouw van 26 jaar, wier
vader te Amsterdam woonde, in de Warmoesstraat op den
hoek van de Papenbrugsteeg. Vader was met al zijne zes
kinderen uit Antwerpen getrokken ; in Amsterdam woonden
vele zijner rijke en aanzienlijke bloedverwanten.
Daar ik het niet en acht en niet en had gedacht,
Werd mij een lieve vrouw van Code toegebracht,
zingt Cats dankbaar.
Op 26 April 1605 werd Mr. Jacob Cats met Elisabeth van
Valckenburg in ondertrouw opgenomen en op 29 Mei bevestigde Ds. Helmichius dit huwelijk plechtig in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam.
Deze dag is een gloriedag van Mr. Jacob geweest, een
komen tot de hoogste vreugde van den mannelijken leeftijd,
het begin van een zeldzaam eensgezind en voorspoedig
huwelijksleven.
Cats huwelijk, niet uit hartstocht, doch in zekeren zin uit
kalme berekening en in elk geval uit hartelijke liefde gesloten,
heeft hem den gelukkigsten tijd van zijn leven bezorgd.
Wel een bewijs, dat het niet altijd een fel oplaaiende snelopgekomen verliefdheid behoeft te zijn, die den man en de
vrouw tot voortdurend geluk aan elkander bindt.
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In 1611 begint Cats eene nieuwe periode van zijn leven.
Hij legt zijn ambt als stadsadvocaat neer. 't Twaalf-jarig
bestand was gesloten, het aantal processen, wegens oneenigheid in het deelen van den buit tusschen de koop of ook wel
kaapvaarders daalde sterk, het vet ging voor Mr. Jacob Cats
van den ketel.
Zijn broeder Cornelis was in Staats-Vlaanderen aan het indijken begonnen, eene voordeelige onderneming, en Cats, wiens
vrouwe Elisabeth hem met een groot kapitaal, ook uitstekende
relaties had aangebracht, trantelde van lust en energie aan
den arbeid deel te nemen.
Vennootschappen, zooals wij ze kennen, bestonden er toen
niet , familieleden of vrienden sloten zich tot het uitvoeren
van groote werken aaneen, men moest „inlaetinghe becomen".
Nu Cats werd er „ingelaeten" en de advocaat bezat wel de
geestelijke en stoffelijke macht, om voor zijn aandeel op te
komen, en zeker practijk genoeg om bij onvermijdelijke twisten, b.v. over het vinden van den waren eigenaar der verdronken gronden, zijn en aller voordeel te zoeken. Wat Cats
begon, dat deed hij met geheel zijn ziel, met lust en ijver ,
Dat mij meest voordeel gaf, dat kwam mij van het dijken,
Als wij den zoeten stroom bedwongen om te wijken.
Uitgestrekte gronden voor Kloosters en Abdijen werden drooggelegd ; tal van vette, heerlijke landerijen polderden het nijvere
gezelschap van ingenieurs- en waterbouwkundigen in. Cats
arbeid en studie bracht hem schatten aan :
Een oogst door goeden bouw uit dit beslag gehaald,
Heeft somtijds naar het viel, het gansche land betaald.
't Viel ook wel eens tegen. Er braken of en toe dijken
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door, zoodat Cats met zijn heele kapitaal soms inspringen
moest, maar :
Uw zegen Heer heeft ons verrijkt,
Hem zij voor eeuwig dank voor zijn gewenschte gunst,
Het voordeel kwam van Hem en niet van onze kunst.
Cats was weldra een man „in bonis". Te Grijpskerke
bouwt hij een liefelijk landhuis en hier, temidden van zijne
rijke vruchtbare landerijen en in zijn schoonen tuin, leeft Cats
met vrouw en kinderen een idyllisch leven in weelderigen
welstand. Hier neemt hij ook weer zijn lievelingsvermaak,
het dichten op. Cats dicht zijn Galathë of herdersklacht en
op de folio uitgave beeldt hij zijn geliefd Munnikhof af, en
geeft hij ook het portret zijner dochters Anna en Elisabeth,
als herderinnetjes.
De dichter haalde ook „eenige oude papieren" voor den
dag. 't Bleken „ijdele minnebeelden", meest het uitwerpsel
van onze blinde jonkheid. 1) Hij gaat dit jeugdwerk omwerken
en schrijft in de „Zeeuwsche Nachtegaal" over allerlei zaken.
lk las, ik dichte, ik schreef, ik maakte zinnebeelden,
Terwijl mijn kleine jeugd omtrent de boomen speelde.
lk klom nog hooger op en ging ook (tar beschrijven
De plichten toegepast aan Maagden, Vrijsters, Wijven,
En ook het mangeslacht, ziedaar een zoeten tijd.
't Zou niet duren ! ' Het twaalfjarig bestand liep af, de
oorlog ontbrandde opnieuw. Zijne met zorg droog gemalen
landerijen werden onder water gezet. De concessie, die Cats
toch zoo goed van het Spaansch Bestuur als van de StatenGeneraal ontvangen had, verviel. Men verklaarde zijn goed ver1) Voorrede tot zinne- en minnebeelden.
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beurd, onder voorwendsel dat hij het van den vijand verkregen had.
Cats droeg het geldelijk nadeel, als eene bezoeking, die
van boven kwam.
Maar dit ging zoo het mocht, waartoe het droevig klagen,
Wat van den hemel komt, dat moet men willig dragen ;
Bezwaarlijk voor gewis, bezwaarlijk heet de baan,
Waardoor een rijke vrek ten hemel heeft te gaan.
Cats' vijanden — en welk voorspoedig benijd man heeft
die niet — genoten.
Intusschen konden Cats' vijanden niet beletten, dat hem in
1622 het hoogleeraarschap te Leiden werd aangeboden op een
salaris van f 900 en f 36 tabbaert laken. Het aanbod kwam
ter rechter tijd ; Cats was deerlijk in de knel gekomen en
overwoog al om dienst te nemen in het leger. Hij moest
toch leven met zijn gezin.
Gelukkig, nauwelijks hadden de Raadsleden te Middelburg
over een mogelijk vertrek van Cats gehoord, of zij verhieven
hem tot stadspensionaris, eene benoeming die Cats dankbaar
aannam, want nu nam zijn zorg weer een einde.
Zijn hart hing aan Zeeland, hij voelde zich gelukkig in zijn
huis en onder zijne boomen, evenwel na twee jaren zou hij
toch vertrekken. Hollands eerste stad Dordrecht riep hem om
haar stadspensionaris te worden, want zijn verdiensten raakten
overal bekend.
Cats voelde eerst geen lust om heen te gaan, ook zijne ega
„wou van geen vertrekken weten".
De kinders die ik had, die waren daar geboren,
En 't recht daaruit ontstaan, dat scheen hun dan verloren.
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Hij vond het werk clAir in Dordrecht zwaar en moeilijk.
Ds. Teerlink dacht er anders over en zeide :
Lieve vriend, ziedaar uw eigen lot,
Dit rijst niet uit het vleesch, maar komt van uwen God.
Hij die het wichtig pak op uwe schouders leit,
Zal wis tot uwe hulp, gedurig zijn bereid.
Of Cats met zijn scherpen, verzienden blik zijn voordeel
niet in de Dortsche benoeming gezien heeft ? 0 zeker, hij
maakte promotie, hij wist het wel, toch deed hij het voorkomen, alsof hij alleen gehoor gaf aan „den gestrengen raad"
zijner vrienden :
En ziet, al was ik teer en uitermate zwak,
1k neigde mijnen hals en droeg het lastig pak.
Zoo heel „teer en zwak" was anders Mr. Jacob Cats niet.
De zwijgzame voorzichtige stadspensionaris en ouderling van
de Gereformeerde Kerk te Middelburg kon wel een vrachtje
lichten.
De Middelburgsche Raad erkende ten voile zijn verdiensten
en besloot „d' heer pensionaris Cats te vereeren met eene
silveren schale of maaltijt ter discretie van d' heeren burgers".
't Is niet bekend welke van de twee eerbewijzen Cats gekozen heeft.
De nieuwe stadspensionaris vond in Dordrecht, de voornaamste stad in Holland, het centrum van handel, nijverheid,
wetenschap en kerkelijk 'even, vele vrienden. Hij verheugde
zich, dat de kerkelijke geschillen „door Godes hoog beleid"
in de Synode van 1618—'19 uitgevochten wareri, hield zich
uit nuchter overleg buiten theologische twisten, al sympathi-

24

HET LEVEN VAN VADER CATS.

seerde hij met de Gereformeerden. In Dordrecht woonde
Jacob de Wit, de vader van het eenjarig jonske, dat straks
als de groote Jan de With Cats zou opvolgen in gelijke betrekking ;
de geleerde Dr. Beverwijck, wiens geschriften en gezondheidsleer nu nog niet geheel verouderd zijn, Dr. Lydius en anderen.
Eene uitgelezen vriendenkring schaarde zich straks om den
geleerden eenvoudigen Cats en huldigden hem als de gevierde
dichter van zoo menig lied, van het in korten tijd populair
geworden boek : „Huwelijk".
Vader Cats, begon men hem al spoedig te noemen en hij
bleek wel de man te zijn die met hoog en laag kon omgaan.
Hoor hem zingen :
Gij vrienden, wie gij wezen meugt,
Wees buigzaam, 't is een nutte deugd ,
En als het dondert in de lucht,
Zoodat schier heel de wereld zucht,
Dan buigt u, buigt gelijk een riet,
Dan valt op u het onweer niet.
Had de Raadspensionaris indertijd het hoogleeraarschap aan
Leidens Universiteit niet verkozen, in 1625 aanvaardt bij de
benoeming tot Curator aan de Leidsche Hoogeschool. Zijn
roem als dichter groeide met den dag. Zijn „Huwelijk" dat
is „De gansche gelegenheid des echtelijken staats", had stormender hand de harten des yolks ingenomen, zijn „Selfsstrijt"
werd reeds herdrukt, zijn „Maagdenplicht" geroemd, zoo goed
als zijn verzen in de „Zeeuwsche Nachtegaal".
In 1627 werd de gevierde volksdichter met Albert Joachimi
naar Engeland afgevaardigd om over Engelands belemmering
der vrije scheepvaart te onderhandelen.
Een groot politicus was Mr. Cats niet ; voor ons land werkte
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deze zending weinig uit. Cats persoonlijk dacht er goede
zaken te doen. Niet alleen, dat Karel I den voorzichtigen, beminnelijken, en hoog beschaafden onderhandelaar tot Ridder van
St. Joris sloeg en adeibrieven verleende, maar de gewikste
indijker sloot vriendschap met Cornelis Verm euyden, een
Zeeuw, waterbouwkundige als Leeghwater en Drebbel. Deze
landsman van Mr. Cats, had de omstreken van het koninklijk
lustslot Windsor en Ganveyland in de Theems drooggemaakt.
Nu werkte hij om de moerassen van Lincoln droog te leggen.
Oelukte dit, dan moest de helft der volgens een octrooi verkavelde gronden aan den koning worden overgedragen, de
andere helft bleef zijne bezitting, ongeveer zoo groot als de
Haarlemmermeer.
Deze ingenieur-ondernemer woonde te Londen, waar hij lid
van de Hollandsche kerkelijke gemeente was en in de jaren
1626-1635 zijne kinderen doopen liet. Daar kwam Mr. Cats
in gezantschap, woonde er het feest van St. Joris als nieuwgeslagen Ridder bij en maakte in vier maanden kennis met
de werken van zijn landsman !
Deze Sint-Maartendijker was een man naar het hart van
Cats, die onlangs zijne hoogbejaarde schoonmoeder had verloren, en dies wel een stuivertje bezat om een stevige som
in de ondernemingen van Vermeyden te steken.
Waarschijnlijk raakte Cats over de inpolderingsplannen in
eene, hem anders ongekende geestdrift ; bekenden en nabestaanden ried hij aan eenige „gemeten" te koopen.
Ongelukkig liep al dit indijken naar Cats' regel, (wie weet
hieruit geleerd !) : „Ver van je goed, dicht bij je schade," voorloopig niet al te voordeelig of en het werd eene overvloedig
opwellende bron van allerlei twist en moeilijkheid met familie
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en vrienden van Cats. Ook met Huygens, aan wien Cats min
of meer geparenteerd was, kreeg Cats oneenigheid.
Intusschen kwam Cats vol verwachtingen en in het beste
humeur in Dordrecht terug. Hoe weinig vermoedde hij, Welk
eene zware slag hem dreigde :
Maar God zij eeuwig dank, wanneer ik dartel was,
Zoo kwam er eenig leed, dat mij de ziel genas.
Was Cats in 1629 met de tijdelijke waarneming van den
gewichtigen post van Landsadvocaat belast, in de plaats van
den overledenen Antonie Duyk, op het toppunt van roem gestegen werd hij in de diepte van huiselijk leed geworpen,
Cats verloor zijn hartelijk geliefde vrouw.
„Mijn lieve wederhelft is van mij weggenomen" moest hij klagen.
Zijn lust en tweede ziel.....
De dood kwam niet onverwacht, 20 maanden lang lag zij ziek.
Zij reisde naar het graf, maar met een tragen gang
Geen sap of magtig gom, geen drank of edel groen
En kon haar ooit behulp of eenig voordeel doen.
Het scheiden overkomt, dat is een droeve smart
En gaat tot aan het merg, tot aan het innigst hart.
Zoo bleef de gevierde geleerde man, de dichter die om zijn
verzen en kalme beminnelijkheid door zijn yolk op de handen
gedragen werd, eenzaam achter met zijne kinderen.
Hertrouwd is hij nooit, al raadden hem zijn vrienden een
huwelijk aan en kostte hem de onderdrukking zijner zinnelijke
begeerten soms moeite : „Mijn liefde bleef gezet en week niet
van haar af" zegt hij zoo aandoenlijk.
Hoe dan zijn huis verzorgd werd ? Wie dan zijn deftigen
hoogen staat ophield en naar de dochters omkeek ?
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1k had een jongeling in mijnen dienst genotnen
En die heeft naderhand een zoete vrouw bekomen
Een vrouw van goeden aard en geestig in verstand
De man in 't buitenwerk, de vrouw in 't huisbedrijf
En ziet op dezen voet en bleef ik zonder wijf.
Werd Cats in 1631 door de benoeming van Adriaan Pau
van zijne tijdelijke bediening ontheven, in 1636 herkozen de
Staten Ridder Jacob Cats met bijna algemeene stemmen tot
Raadspensionaris van Holland en West-Friesland. Hij was
secuur genoeg om voor het geval dat hij over vijf jaar niet
herkozen werd, eene plaats in den Hoogen Raad te bedingen.
Deze post vereischte in dezen tijd wel een man vol tact.
Cats toonde de kalme uiterst beschaafde en zeer verstandige
man te wezen, die noodig was op deze plaats. Dit bleek
vooral bij de ontvangst van Maria de Medicis in 1636 en van
de Engelsche Koningin in 1642. Cats was een warme Oranjeklant, die voortreffelijk samenwerkte met de leden van het huis
van Oranje. Moeite om zijn invloed te vergrooten, deed Cats
niet. Dat zou Jan de Wit doen in het Stadhouderloos tijdperk,
een poging geeindigd door zijn ellendigen dood , dat had voor
hem van Oldenbarneveld gedaan.
Na den dood van Frederik Hendrik, huldigde Cats in eene
korte rede, den jongen Willem II. Toch bezorgde later diezelfde Prins den bezadigden Raadspensionaris veel onrust.
De vredesonderhandelingen waren tegen den zin van den
jongen Prins. Oranje denkt zijn welbekenden aanslag uit en
geeft Mr. Cats last, om het in de Statenvergadering mee
te deelen.
„Mijn huis was omgeroerd als van een grooten donder",
vertelt Cats. Geen wonder . . . .
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Met een hoop gezwinde gasten
Amsterdam met wapens aan te tasten.
't Was een waagstuk, dat heelemaal niet bij den wikkenden
en wegenden Cats te pas kwam. Cats bracht
Dit vreemd verhaal ter kennis van de leden
Daar ging het zeldzaam toe, ik hoorde geen besluit.
Maar ieder rees terstond en zOO de kamer uit.
De Prins naar Amsterdam : hierna is goedgevonden
Dat leden van den Raad hem werden nagezonden.
Onder die leden beyond zich natuurlijk Mr. Jacob Cats !\
En mij werd opgeleid te brengen aan den dag
Al wat den jongen held tot ruste brengen mag.
Al was de Prins nog zoo boos en driftig geweest tegen den
grijzen Raadspensionaris, hij had respect voor hem, de bezadigde
Cats zou hem terug brengen van zijn plan.
Fluks reisde Mr. Cats nu den Prins na, doch zijn tusschenkomst bleek niet noodig te zijn. Op de reis vernam het gezelschap
dat Amsterdam den aanslag van den Prins verijdeld had.
De Prins reed naar den Haag, die krijg die was gedaan,
vertelt vader Cats later als oud man.
Kort daarna overleed Willem II ; voor de prinselijke weduwe
en haar, kort daarop geboren kind, dat eenmaal Koning van
Engeland, Willem III, zou zijn, bleef de Raadspensionaris
van Holland en Zeeland een trouw aanhankelijk vriend.
Na den dood van Willem II bracht Cats een moeilijken
zwaren tijd door, en in 1651 werd de Oroote vergadering
gehouden die door Mr. Cats met eene schitterende redevoering
geopend en gesloten werd.
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Welk een verwarring heerschte er allerwege !
Toen werd het land verschrikt, de steden alle zeven
Die werden opgemaand en in den Haag beschreven
Ten eind dezen Staat, uit zijnen vreemde bocht
Door onderling verdrag zich weder redden mocht.
lk moest op dezen stroom met grooten aandacht zeilen
Want bij een harden kust, daar moet men dikwijls peilen
De winden bliezen hard en maakten groote baren
En bij mij was er nooit zoo hol een zee bevaren
Maar nog kwam ik er uit. 't Was mijne wijsheid niet
't Was Godes Vadergunst, die mij ten beste ried.
Na deze groote politieke vergadering trad er eene betrekkelijke stilte in, en Cats had nu meer dan genoeg van de
politiek gekregen. De stormen waren niet voorgoed van de
lucht : Cats verlangde Naar rust voor zijn lievelingsarbeid.
Na het sluiten van den Munsterschen vrede, ontving hij
aanzienlijke schadeloosstelling en herstel van zijne bezittingen
in Zeeland. Hij wenschte zijn gezondheid en zijn krachten
niet langer af to slijten in politiek gedoe :
lk wil geen hooger staat, nog grooter rijkdom meer.
De zegen is genoeg, die Gij mij hebt gegeven
Neem eerst mijn zonden af en dan mijn nietig leven,
bad de Raadspensionaris.
Vele vrienden omringden den dichtelijken staatsman, vrienden
die hem waarlijk niet alleen om zijn fortuin liefhadden.
Hij was een goed mensch, van groote geestesgaven, voorzichtig
en bekwaam in alle dingen met ridderlijke en hoofsche manieren.
Zijne belezenheid was buitengewoon, eene merkwaardigheid
in dien tijd. Hij kent Grieksche, Romeinsche, Hoogduitsche,
Fransche, Spaansche en Engelsche werken, in zijn eigen
Hollandsche literatuur was hij thuis als de beste.
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In 1637 gaf hij zijn „Trouringh" uit, z'n dichtstuk, dat
boven alle anderen staat in zijne werken. Hier in dat book,
vol frissche aantrekkelijke verhalen, bleek Cats de levenswijze
verteller, ernstiger en natuurlijker nog na den dood van zijne
onvergetelijke vrouw. Maakte hij bij de uitgave van zijn
„Huwelijk" eenige verontschuldigingen, in den Trouringh vult
hij Huwelijk aan, werkt hij de figuren uit en het yolk verslindt
zijne werken, oplagen van 50.000 gaan weg als koek. Dichten
deed vader Cats overal, zelfs de witte randjes langs de notulen
in de Raadsvergaderingen beschreef hij met zijn invallende
rijmpjes. Vooral als de langwijlige besprekingen den man
met zijn vluggen en werkzamen geest gingen vervelen.
Was hij geen invloedrijk staatsman als zijn voorganger
Oldenbarneveld en zijn lateren opvolger Jan de With, tusschen
die twee martelaren voor hun ijver, staat de bedachtzame,
voorzichtige, scherpzinnige Mr. Jacob Cats als de meest populaire van alle vroegere en latere hooge staatsbeambten.
Zijn prachtige redevoering en de uitstekende leiding der
Groote Vergadering in 1651 had iedereen met bewondering
voor Cats vervuld, ook zelfs zijne vijanden. En voorzeker,
de voorzichtige ieder uit den weg blijvende Mr. Cats bezat
veel vijanden. De heftige, felle, vurige Vondel b.v. kon den
bedaarden, zich zelf koesterenden Cats, den dichter van zich
bijna nooit boven de vlakte verheffende verzen, niet uitstaan,
en Huygens krakeelde niet malsch met den gewiksten indijker
en geldbelegger over de Engelsche dubbeltjeskwestie. Toch
stilde de vredebegeerende Cats den twist met Huygens,
kwam telkens weer terug aan Huygens deur. „Hij gaf de
dienstmeid telkens niet thuis." Cats hield vol en ten slotte
droeg Huygens zijn „Costelijk Mal" nog den grijzen yolks-
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dichter op en noemde hem „Aller dichtren Bestevaer."
Maar Neerlandsch yolk in zijn geheel, droeg zijn vader Cats
op de handen. Hij schilderde hun gebreken en deugden met
zeldzame menschenkennis, leefde in hun vermaak en verdriet
in, schonk zijn yolk de poezy van het stil en huiselijk leven,
van de landelijke genoegens en zorgen, gaf de richting aan,
waarin zich het jonge yolk, zoo goed als de man en de vrouw,
door het leven moest heenwerken. En niet alleen, dat hij
vooruit wees, maar de, de rechterhand naar boven wijzend
bekoorde hij het godsdienstige yolk uit de lage landen. Onder
jok en scherts, vaak met een tinteling van levenslust in het open
oog, maar toch in den grond ernstig wees hij naar den hemel.
Cats wist zich ook de lieveling van zijn yolk en genoot
er van; al sterker groeide in zijn hart de begeerte, het „Iastig
pak" van zijn staatsambt of te schudden om zich geheel aan
zijn lievelingsarbeid en uitspanning en inspanning te wijden.
't Was geen luiheid, die hem dreef :
Wanneer een ander dronk of met de teerling speelde,
Of peilde met gemak de gronden van de weelde,
Ging ik de jeugd een lied, of God een lofzang maken.
Neen in een onversleten lichaam, niet afgetakeld door oververmoeidheid, ontbering of zorg, niet door ledigheid of zelfvertroeteling verweekt, nosh door onmatigheid en hartstocht
verwoest, droeg hij een gezonde ziel om, die hem welgemoed
en ijverig tot arbeiden drong.
Cats vond zichzelf nu op een leeftijd, waarin hij van de
rust genieten kon, zonder dat de gebreken des ouderdoms
hem te veel pijnigen zouden en daarom vraagt hij in 1651
zijn ontslag als Raadspensionaris - van Holland.
Hoewel de Staten tegensputterden, Cats kreeg zijn verlangen :
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1k zeide, lieve God, ik zeg u grooten dank,
Het is een lastig ambt, dat ik nu heb verlaten ;
Wie heeft dit wichtig ambt voor dezen ooit bekleed,
Die niet daaruit en vie! door smaad en harteleed ?
Van beiden ben ik vrij, ik heb geen hoon geleden,
Want ik ben van den Staat vrijwillig afgetreden ;
En mij werd dank gezegd voor mijn getrouwen vlijt,
En voor den zwaren dienst, en zoo geruimen tijd.
Vader Cats had de vrijheid lief. In 1632 toen hij reeds
een jaar lang, als Landsadvocaat ook in den Haag een huffs
moest bewonen, was Cats met den aanleg en de bepianting
van een strook schralen duingrond begonnen. Wel kronkelde
er een beek door, eene frissche voile beek, die in Loosduinen
ontsprong en door liep naar den Hagh, waar hij de grachten
en den vijver van het Binnenhof van water voorzag, maar
't was toch onvruchtbaar duinzand, waarop Cats zijn krachten
beproefde.
Waarom hij juist deze „schralen hoeck" gekozen had, deze
„slechte stof" om er een „lustigh velt" van te maken ?
't Was vooreerst de hartstocht, als we den voorzichtigen
kalmen dichter van hartstocht kunnen beschuldigen, om te ontginnen. In dit werk leefde Cats. Zelfs op zijne staatkundige
reizen in Engeland, kon hij er zich immers niet van onthouden
en 't was zoo aardig, als de politieke werkzaamheden waren
afgeloopen, eens naar Sorghvliet te kuieren, zijn gezin bleef
immers in Dordrecht. De tweede oorzaak zal wel de „duitenkwestie" geweest zijn, met zulk een onvruchtbaren hoek viel
allicht een koopje te slaan. Doch de voornaamste reden lag
vaak in zijne vrees voor opspraak en afgunst. Cats wilde
ongemerkt zijn gang gaan, wat kon hem nijd of jaloerschheid
voor voordeel bezorgen ?
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Had ick een maghtig huys of prachtigh slot gekocht,
't Had mij of wrangen haet of onlust toegebracht,
Nu ben ick Code lof van nijt en opspraek vrij.
't Was wel beter „benijd dan beklaagd" maar zoo ging 't
nog beter.
Eerst bouwde hij een klein zomerhuisje, maar is eenmaal
het plan om rust te gaan nemen vastgesteld, dan moet er een
steviger huis komen. 25 April 1652 wordt door twee aannemers, Claes Derriksen en Willem Colijn het bestek oncerteekend van het nieuwe Sorghvliet, het lusthof, waarin vader
Cats zijn geliefd Munnikhof, maar grooter en ruimer, weervinden zal.
Mr. Jacob Cats zelf be yond zich op dat tijdstip in Engeland.
Zijn geliefde schoonzoon, Mr. Diderik Pauw, bedisselde de aanbesteding en nam in het eerst de leiding van den bouw op
zich.
Want de Staat had nog geen afstand willen doen van Mr.
Cats, al werd zijn plaats als Raadpensionaris vervuld door
Mr. Adriaan Pauw, in wiens plaats Cats 15 jaar geleden getreden was, toen Mr. Pauw gezant in Frankrijk werd. In
1651 werd Mr. Cats opnieuw belast met eene zending naar
Engeland. 't Betrof velerlei zaken, de Acte van Navigatie, de
Brieven van Schaverhaling, later het zeegevecht van Tromp
en Blake. De rechtzinnige, vrome Cats zou wel eenigen invloed uitoefenen op den niet minder rechtzinnigen en vromen
Cromwell, zoo meende men. Doch Cromwell, harder en onverzettelijker en onplooibaarder dan Cats, was niet van zijn
vijandige plannen of te brengen. 't Was, of Mr. Cats de onvruchtbaarheid zijner zending vooruit gevoeld had, want hij
wilde er niet aan.
Cats
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Dies bad ik onzen Staat om mij te mogen sparen
Zoo om den harden tijd, als om mijn hooge jaren
Ook om de sture zee, die van mijn jonkheid aan,
Mij kwelling was geweest en tegen had gestaan.
Het was om niet gepoogd, geen zeggen kon er baten .
Zeven maanden verdedigde de nuchtere diplomaat met zijn
afgezanten de Hollandsche belangen bij de Engelsche regeering,
toen keerde het gezantschap onverrichterzake terug. Geen
woorden maar daden moesten Holland tegen Brittannie helpen.
Als Cats terugkomt, dankt hij God voor zijn behouden overkomst, het weder had zich heel goed gehouden.
En schoon een vuile brand was in ons schip ontsteken
Dat tot een vollen brand stond uit te zullen breken
Niet een van ons gevolg en werd er van besmet
Het vurig ongeval, het is door U belet.
Dankbaar en opgewekt neemt Mr. Jacob Cats nu afscheid
van het publieke leven. Wel komt hij in 1655 nog in aan merking voor Raadsheer in het Hof van Holland, maar vader
Cats blijft in zijn lustoord, genoegelijk en vrij !
't Werd een prachtig buitengoed, nog in onze dagen te bewonderen, een vrij ruim huis met twee vooruitspringende vleugels. Boven de kleine kruisvensters liet Cats zijn eigen spreuken schilderen, ook boven de deuren prijkte zinnebeeldig
schilderwerk.
Doch zijn tuin, zijn tuin, moest het huis glans en heerlij kheid geven. Als Curator der Leidsehe Hoogeschool kon Cats
natuurlijk zaad uit den „Kruythof" dier school in overvloed
bekomen, met lust en vermaak zaaide hij vreemde bloeme n
en kruiden uit.
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Naar den eisch des tijds liet Cats ook kunstig grotwerk,
versierd met horens en schelpen aanleggen. In die door tralies
afgesloten grotten koerden de tortelduifjes, kweelden en tierelierden kanaries en meesjes en vinkjes en allerlei vroolijk gevederte. De zoo gewilde bedriegertjes, waarom Rozendaal
nog vermaard is, ontbraken niet.
Doch de moestuin en de boomgaard bleven Cats' glorie.
Bloeiden en tierden de oude, reeds in 1632 geplante boomen,
hij omringde het nieuw aangeplante en teere gewas met dijkjes
en bemestte den schralen duingrond. Velerlei vruchtdragende
heesters boeiden zijn aandacht, de aanplant groeide en wies
welig. De sappige appelen en peren, de donzige perzikken
de vleezige kersen en morellen, de fijne bessen en aardbeien
door Cats gekweekt, werden zelfs beroemd. Gul, blijmoedig
deelde Cats zijn vrienden mede van zijn schatten en weldra
gewaagden de Hagenaars met ophef van Cats' Zorghvliet.
Zelfs Frederik Hendrik, ook een liefhebber van kunst en natuur,
kwam vaak eens kijken. De vruchten uit dezen hof werden
gezocht door 's lands grooten.
In dezen tijd schreef Cats zijn „Bieboek." Hoofdzakelijk
„hoe een voorzichtige Bienhouder zich zal schikken om 't meeste
voordeel daaruit te trekken en oock hoe hij zich zal wapenen
tegen de kwaeddoeners." Cats wist met zijn bijenkorven, zijn
hoenders en kalkoenen „volgens de wetten der natuur" om
te gaan.
Hier in dit lusthof, geheel naar eigen phantasie en smaak
ingericht, dichtte Cats zijn „Ouderdom en Buitenleven." „Gedachten op slapelooze nachten", „Twee en tachtigjarig leven",
„Tachtigjarige bedenkingen", „Doodkist voor de levenden."
Hier ontnam hij zijn rijmlust elken toom.
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Wel leefde hij nog mee met de zaken zijns lands, maar
werkzaam was hij niet meer in de politiek. Nuchter bestudeert
hij den politieken hemel van zijn tijd : 't Land verkeert in
oorlog:
Wat God met dezen. krijg nu voorheeft uit te werken
En kan te dezen tijd geen mensche nog bemerken
Hem bid ik, die het licht ook uit het duister trekt,
Dat wij in dezen twist ons houden onbevlekt.
Zelf staat hij buiten alles.
1k die voordezen moest op honderd dingen wachten
Op vi eze lieden zien, op vreemde dingen wachten
Wit nu een ander werk gaan nemen bij de hand
Om zoo mijn reis te doen naar 't eeuwig Vaderland.
Cats leefde hartelijk mede met de armen en ellendigen.
Na zijn dood betuigde een dichter :
Wie liet hij ongetroost en zonder leege handen
Of immer van hem gaan, die hij niet wat en gaf ?
En
Des winters kwam het yolk met honderden geloopen
Dan deeld' hij menig kleed, als Dorcas heeft gedaan.
„Het geld dus uitgeleid, dat geeft de beste rente" redeneert
vader Cats. „Want in den hemel zelfs wordt hiervan boek
gehouen." Was het alleen zelfzucht die den vromen grijsaard
dreef ? Volstrekt niet. De Heilige schrift spreekt telkens en
telkens van loon, al is het uit genade.
Toch zou Cats' levenswagentje niet uitsluitend over een
zandweg rij den. Een hevig vier- of blaaslijden teisterde
den kloeken grijsaard :
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Dus riep ik : Lieve God ik lijde zware pijn
Maar als het U behaagt, dan zal het beter zijn
En geef mij recht geduld en leer mij beter strijden
Of trek mij naar het graf met dit ellendig lijden.
Doktoren stonden onvermogend om te helpen, de Alchimist,
die hem in zijn jongen tijd zoo prachtig van de derdendaagsche koorts afgeholpen had en nu beweerde dat „een bittre
gal" de oorzaak van al deze pijn en dit ongemak was, kon
evenmin hulp bieden. Cats besloot :
Laat ons niet op den mensch, maar op den Heere zien
't Is dwaasheid, lieve ziel, voor ons bedaagde menschen
Omtrent ons laatsten tijd vermaak en lust te wenschen
lk laat van heden of nu alle medicijnen
Vermits mij die onnut en niet meer noodig schijnen.

De ziekte kwam echter toch eenigszins tot stilstand.
„Ik ben nu maanden lang van zware pijnen vrij" vertelde hij
dankbaar, en hij begon weer lust te scheppen in zijn „buitenleven".
In zijn jeugd was hij een dagboek begonnen :
Zoodat er menig vriend mij gaf zijn eigen hand
Om mij te mogen zijn een gunstig liefdepand.
Dit schrift vol oude herinneringen herleest hij nog eens op
zijn ouden dag. Namen en gezegden van vrienden uit Leiden,
uit Parijs, uit Orleans, uit Londen. Helaas ! dit alles predikt
Cats de vergankelijkheid.
Ziet van die frissche jeugd, weleer mijns harten wensch
En vond ik geen die leeft, ook niet een eenig mensch.

Al dat schoone bloeiende leven had vader Cats overleefd,
hij vertoefde nog in dit ellendig vleesch.
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Wat is er d' oorzaak van. Ach om mijn snoode zonden
Ben ik bij onzen God, niet goed genoeg gevonden.
Dat doodsverlangen klimt, als de ziekte in den herfst weer
met voile smartelijkheid uitbreekt, hij vreest, dat zelfs zijn gebed in de pijnen zal smoren en smeekt : „dat ik, o God, U
spreken mag tot aan mijn laatsten stond".
Opnieuw neemt de ziekte een keer.
Helaas mijn ijdel vleesch en velerlei gebreken
Die hadden wel verdient van U te zijn versteken,
belijdt hij.
En als ik uit het stof ten laatste zal vertrekken
Zoo laat Uw vadergunst mijn vuile zonden dekken.
Men heeft beweerd dat Cats bang voor den dood was en
niet verzekerd van zijn aandeel in Christus en de hope des
eeuwigen levens. Doch bidt zelfs ook het verzekerd kind van
God niet :
Bevredig mijn gemoed en laat mijn harte smaken
Wat in uw Koninkrijk de reine zielen maken ?
Cats voelt :
De Rechter is te streng en 't Recht is niet te buigen
Hij spreekt zijn vonnis uit, niet naar een ander zeit
Vermits een ieders hart voor Hem als open leit.
Maar ziet :
Gods eigen Zoon, die is tot ons gekomen !
Deze roept de zondaars. En
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Hij die een Herder is en zijn verdoolde schapen
Zoekt uit het woeste bosch bijeen te mogen rapen
Zou die wel eenig vee onthouden zijnen stal?
Neen, Cats vertrouwt
Het is Uw lieve Zoon, het is Zijn heilig bloed
Dat ons onwaardig y olk, den hemel opendoet.
Op Cats 78ste verjaardag werd op Zorghvliet een groot feest
gegeven. Muziek en zang luisterde den maaltijd op, en als Cats
terug ziet op het lange gewichtige Leven, dat achter hem ligt,
roemt hij in Gods gunst die hem kracht en wijsheid gaf, rijkdom en eere te verzamelen, en eerlijk zonder aanzien des
persoons de gewichtigste posten te bezetten.
Maar glen van mijn geslacht of van mijn laatste magen,
En is op mijn verzoek en ook niet door mijn raad
Gebracht tot eenig ambt, of eer of hoogen staat.
De Brouwershavensche burgerjongen heeft zich onder de
gunst Gods met eigen kracht omhoog gewerkt, tot Ridder, tot
Staatsman, tot een vriend van vorsten, hij wil Been kruiwagen
zijn, voor niemand !
Toen zijn lichaam te zwak werd om naar Gods huis te gaan,
liet de Staat hem toe
Dat ik nu binnenshuis een tempel bouwen mag.
De Eerwaarde Hooggeleerde Godzalige Heeren, Lotius Trigland,
Stiero Tobias Tegneus v. d. Linden, Stermont, Lomolius en
van Rentergem predikten vast om beurten en soms ook nog
de predikanten van Rijswijk, Croezer en Hermanus Tegneus.
Hun wijdt hij nog een gedicht waarvan het slotwoord :
Maakt ons een deel van uw gebed.
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't Was den 10 November 1658, op zijn twee en tachtigsten
jaardag, toen Cats die geestelijke Heeren om zich vereenigd
had aan een feestelijken maaltijd.
't Leek wel een bruiloftsfeest !
De tafel werd gesierd met allerhande kruiden
Gelijk men placht te doen aan nieuw gehuwde luiden
Zoodat men in het groen en in het bloemgewas
Niet slechts mijn naam alleen, maar ook mijn jaren las.
't Was een fijn diner „met zoete tafelreden".
Nog werd er niet een mensch gedwongen tot den drank.
Een zeldzaam feest in deze eeuw, waarin het afscheidsmaal
der Synodeleden 1618-1619 + f 10 per couvert gekost had,
een sommetje, dat in onzen tijd gelijk stand met f 50 per man.
Daar zal de wijn niet gespaard zijn !
Nog vijf jaren leefde Cats na dezen, met als liefste lectuur
den Bijbel of Thomas a Kempis, De Navolging Christi.
Hij bereidt zich vOOr ten doode, en maakte beschikkingen omtrent zijne begrafenis. In de Kloosterkerk moest hij rusten,
naast zijn innig geliefde, nooit vergeten vrouwe. Zander kostelijke praal, in alle eenvoudigheid verlangt hij tot zijne laatste
rustplaats te worden gebracht. De poort des doods is hem
de ingang ten leven. Cats wenscht met zijne lieve vrouw zijn
ziel te mogen 'oven :
Met koninklijken drank, die Christus heeft gemengd
En die Hij nu ter tijd de reine zielen schenkt.

God prijst

hij voor al zijn weldaden :
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1k zeg U grooten dank uit alle mijne kracht
Dat Gij uit enkel gunst mijn weedom hebt verzacht.
1k heb van overlang, niet weinig vaste panden
Van Uwe gunst gevoelt, ja liefelijke banden
Die Gij tot mijnen troost hebt menigmaal gedaan
Daar is o rijke bron, daar is geen tellen aan !
Er is in de verzen van Cats' ouderdom een eigenaardig op
en nedergaan. Nu aanschouwt hij door het geloof de eeuwige
heuvelen, den Rotssteen van zijn heil, dan drukt het zondige
vleesch en de zwakheid des lichaams en de verschrikking des
doods hem neer.
Doch „In U alleen bestaat mijn troost en hartewensch." Zijn
aangezicht is als de Emmausgangers, reizende naar Jeruzalem
en hij ontmoet zijn Heiland, den opgestanen triumfeerenden
Christus.
Op den 12den September 1666 legt Cats het moede hoofd
en verzwakte hart tot rusten neer, onder het aangrijpend gebed,
dat hij zelf nog kort voor zijn dood had neergeschreven om
bij zijn sterven to worden gelezen.
Tot in zijn jongsten snik de kalme, accurate, tot in kleinigheden zorgende Vader van zijn huffs !
Den 16de1 September werd zijn stoffelijk overschot uitgedragen in den avond. 't Was eerst naar het huffs van zijn
lieve dochter Elizabeth gevoerd.
De lijkstatie, begeleid door fakkellicht, werd door achttien
rijtuigen gevolgd. Een plechtige, indrukwekkende optocht.
Een eenvoudige marmeren plaat met het opschrift : „Jacob
Cats" wijst in de Kloosterkerk de plek aan waar deze man
rust, die nog na driehonderd jaren in de harten van vele
godvreezende Nederlanders leeft.
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Bij een groot kapitaal en eene eeuwen-trotseerende literaire
nalatenschap, liet vader Cats eene zeer kleine papieren erfenis
na. Waarschijnlijk heeft de voorzichtige grijsaard zoo goed
als alle papieren voor zijn dood vernietigd. Zijn Engelschen
adelbrief „de ridderbrief bij de Coninck van Engelandt „Carel
met de Erectie van een nieuw Wapen" vermaakte hij aan
zijn kleinzoon Johan van Aersen, zoon van zijn oudste dochter
Anna. Die adelbrief bestaat nog, maar hooger is de adelbrief te
vinden tusschen de regels van „Alle de wercken."
Met Cats ging er een groot man henen, een man wiens
spreuken en rijmen nu nOg voortleven in den volksmond, zonder
dat de menschen het weten, dat ze Cats' wijsheid herhalen.
Hij is nooit verder gesprongen, dan zijn „stokje" lang was,
het is waar, met adelaarsvlucht heeft hij zich zelden tot de
wolken verheven, een enkele maal reikt hij in „Geestelijk
Huwelijk" of in zijn „Vaderlandsch lied" iets hooger dan de
vlakte des gemeenen levens.
Maar zijn „stokje" was lang genoeg en reikt over de eeuwen
heen in zijn kernachtige verzen voi levenswijsheid en ondervinding.
Was den Hollander, in hart en nieren, de hartstochtelijke,
zinnen en lichaam beroerende drift naar schoonheid en levenspracht vreemd, de vreeze des Heeren is het beginsel zijner
wijsheid geweest, hij heeft zijn lief Hollandsch yolk geleerd,
hoe het aan te leggen om een gerust en stil leven te leiden
in alle godzaligheid en eerbaarheid.
Wie enkel schoonheid en kunst in de werken van vader Cats
zoekt, legge den zwaren foliant gerust ter zijde : Cats zou u vragen:
Zijt gij zoo gezind om schoonheid na te jagen
God is de schoonheid zelf, stel daar uw welbehagen.

Cats en de Vrouw vOOr zijn huwelijk.

„'s Menschen hart is een wispelturig
ding en gaat soms plotseling over tot
andere genegenheden op gronden, die
men van buiten of niet zien of weten
kan dew#1 dezelve gesmeed worden in
het duister hot van een gesloten boezem."

Vader Cats heeft in zijn jeugd de liefdevolle moederhand
gemist. Hij kende de zelfverloochenende liefde eener moeder
niet. Eener moeder, die zich niet „placht vet to minnen,"
maar zich zelve geeft in de verzorging van haar dierbaren en
voor de vermeeraring van haar gezin.
Kan dit gemis van moederliefde niet veel verklaren in het
karakter en het leven van vader Cats, waarin we, ondanks
alle waardeering voor het mooie en nobele en godvruchtige,
toch overal Cats' egoisme en koele berekening moeten opmerken ?
Jacob Cats verloor zijn eigen jong moedertje op zijn derde
jaar. De goede stiefmoeder, die hare plaats innam was :
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Een handzaam wijf en ook van edel bloed
Maar door den krijg beroofd van al haar ouders goed.
Ik hebbe menigmaal haar goeden aard geprezen
Zij was niet, als van ouds, een stiefmoer placht te wezen
Want schoon dat in het huffs een misslag werd begaan
Zij voer nooit heftig uit, maar liet het henen gaan.
Zij bleek dus een zacht en meegaand vrouwtje te wezen,
die het ook weer dadelijk goed vond, dat de stiefkinderen
naar hun oom en tante te Zierikzee verhuisden.
Tante, Jacobs moeders zuster bezat een ander karakter :
Zij was een deftig wijf en van een streng gemoed.
Die heeft ons in de tucht te zamen opgevoed.
„Wel wat vroeg" moest Cats de Latijnsche school te
Zierikzee bezoeken. 't Ging eerst niet recht op deze kostschool :
lk konde mij vooreerst tot leeren niet begeven
De school van Zierikzee leek mij een droevig leven
Zoodat het eerste jaar geheel ten einde kwam
Eer dat ik recht begon en lets ter harte nam.
Waaraan dit niet leeren, dit geen ernst maken met het werk,
lag ? Er waren twee oorzaken :
Ons meester was een man gansch kluchtig in manieren
Hij liet zich al te veel, of al te luttel vieren :
Nu deftig als een prins in zijn geduchte macht
Dan weder als een kind, en uitermate zacht.
Als iemand tot een ambt of eere werd verheven
Die onder zijn beleid eens was gewoon te leven
Dan was hij gansch vernoegd en hield zich als vereerd
En zeide : „dat hij weet, dat heb ik hem geleerd !

CATS EN DE VROUW VOOR ZIJN HUWELIJK.

45

Hij placht dien menigmaal met vingers aan te wijzen
„Ziet", sprak hij, „waar de kunst doet slechte lieden rijzen
Hij die nu op een koets gelijk een prince rijdt
Was onlangs anders niet, dan gij op heden zijt."
Geen wonder, dat de nuchtere, kalme, alles overleggende
jongen een beetje den draak stak met zijn pedanten onverstandigen meester, die soms zijn gepOch met de vermaning besloot:
Wees naarstig Zeeuwsche jeugd en spant de gansche zinnen
Zoo kunt ge machtig goed en staat en eer gewinnen.
En ook een hupsche vrouw.
Nu, naar de vrouwen en meisjes keken de kwAjongens wel
en dat was de tweede oorzaak, waardoor de stille Jacob zijn
gedachten niet bij zijn lessen hield. De schoolmeestersche,
een vrouw, „geestig in verstand en deftig in manieren" had
een meid gehuurd, die kluchtig wist te spreken
Tot praten wel geneigd en al met sneege streken
Zij toonde in haar bedrijf veel teekens van verstand.

Edoch, de meid deugde niet.
Deez' kwam in ons vertrek, als vrouw en meester sliep,
Ook schoon het donker was en daar haar niemand riep.
Jacob Cats was een onbedorven jongen, al moest hij later
bekennen :
Mijn aard was van der jeugd genegen om te mallen
En 't vrouwelijk geslacht, dat is me wel bevallen.
1k was nog zonder erg, maar die toen bij ons waren
Die wisten meer dan ik, al sneeger door de jaren
Bij dezen nam de meid, bijwijlen haar vermaak
En schoon de nacht verliep, men kreeg er geenen vaak.
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Al gebeurden er geen erger dingen, in de „fosse praat"
van dit „hoofsche dier" lag vergif genoeg voor de kostjongens.
Hoe deze nachtelijke gesprekken het ontvankelijk gemoed van
den jongen Jacob hebben verontreinigd, vertelt Cats nog op
zijn 82ste jaar :
Hoort, wie ooit jeugd bestuurt en laat geen jongensooren
Of vuil of dartel jok of slimme streken hooren,
lk voele menigmaal nog in mijn zinnen komen,
Wat ik van deze stof, terloops heb ingenomen.
Gelukkig kwam de flinke schoolvrouw spoedig achter de
gemeene praatjes van de meid en zij verwijderde den steen
des aanstoots uit haar huffs.
Doch de zinnelijkheid van den jongen Jacob was nu eenmaal opgewekt.
Ook was er toen een gril, die mij gedurig kwelde
En ook mijn kindsch gemoed in vreemde bochten stelde
Ei ziet, een jonge spruit, al was het maar een kind,
Daar was mijn ijdel hart ten hoogste op gezind.
Jacob is verliefd en zend zijn aangebedene „een kleine
gift." Maar zijn „sneege moei" krijgt spoedig lucht van Jacobs
kalverliefde. Flinke verstandige vrouw als ze was, kon ze den
jongen in zijn hart kijken :
Zij wist het allemaal, wat ik ooit had bestaan
Dies' nam zij mij alleen en sprak mij deftig aan.
Zij ging geweldig of en zei met duizend reden
Hoe dat een leerzaam kind zijn jaren moet besteden.
Cats luisterde en overlei nuchter. Tante had gelijk, hij
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begon zijn „grillen of te leggen" en ijverig te studeeren,
zoodat Jacob op zijn zestiende jaar naar de Hoogeschool te
Leiden vertrekken kon.
De student nam zijn intrek bij „een zeker deftig man, van
Leuven daar gekomen. Mevrouw Moulijn was een „rappe
ziel," die „deftig spreken kon." Zij gaf „ons groot vermaak,
met duizend zoete streken." Cats hoorde menig „geestig woord"
uit haar mond.
„Wij waren veeltijds zes, die aan haar tafel zaten." Cats
genoot er dus huiselijk verkeer en vond het er prettig in
huis.
Van uitgaan hield hij niet, voor sport was hij te voorzichtig
en te kalm. Schaatsenrijden ? Veel te koud en te gevaarlijk.
Paardrijden ? Veel te vlug en te frisch. Een rustige wandeling
is je ware.
Opnieuw kruist de verzoeking Jacobs pad. Mevrouw nam
in haar dienst
een maagd van frissche leden
En zoet in haar gelaat en geestig in haar reden
Geleerd in Fransche taal, in 't kort een rappe ziel
Die met haar gansch bedrijf de jonkheid wel beviel.
Dit meisje was gewoon ons bedden op te maken.
Een kolfje naar de hand van het drietal studenten :
Waar de vrijster kwam, omtrent de losse jeugd
Daar rees van stonden aan een ongewo ne vreugd
Het leven had gedaan, men hoorde er citer spelen
Of op de luite slaan, men hoorde er deuntjes kwelen.
Dit „ontijdig mallen" beviel de wakkere huisvrouw niet.
Zij gaf haar dochter last op ons bedrijf te letten,
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en deze bracht moeder aan, „al wat er ommeging."
Zij die niet goed en vond, dit lang te laten duren
Ging zonder lang beraad een ander meisje huren ,
Een Griet van sturen aard en leelijk bovendien !
En wat het ergste voor de studenten was, de meid werd
-niet gebruikt voor het keukenwerk
maar haar werd opgeleid
Te staan tot onzen dienst als onze kamermeid.
Mevrouw overlegde :
Dit is een oude spreuk, een aardig kattenvel
Verwekt in menig huis een aardig kattenspel.
De studenten nijdig, „het bakkes van Meduize" mocht niet
in hun kamer komen, ieder maakte zijn eigen bed op.
Dit „speet de nieuwe meid" 't ging tot haar „innig hart."
Maar ze zou zich wreken ! Op een middag, toen ieder met
groot genoegen zat te eten, stoorde zij het „soet vermaak"
door het „vreemd verhaal" op de markt vernomen : Mevrouws
vroegere dienstbode, de mooie Louise was zwanger en de
vader moest onder de heerenstudenten gezocht worden. Groot
tumult onder de jongens :
Als kok en bottelier bij wijlen hevig kijven
Dan wordt het openbaar waar vet en boter blijven.
Men verweet elkaar
Wie aan de meid had meeste gunst betoond en bovenal gevleid.
Cats die 't eerst uit school kwam en „van alles onbedreven
was" kreeg de schuld. Dat woog hem „bijster zwaar in zijn
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bedroefde zinnen. Hij raadpleegt een advocaat en gelukkig
kwam het uit ! De looze Griet had
het slim beleid uit Karen poot gezogen.
Maar na dit voorval kon Jacob toch geen „witte kappen"
meer zien :
Ik was in voile daad tot vrouwen ongenegen
Dit scheen des Heeren straf en 't was zijn eigen zegen
lk ben na dezen tijd van onvoorzichtig mallen
In zoo'n verbosten staat mijn leven nooit gevallen.
En nog op zijn ouden dag dankt hij God :
't Is Uw genade alleen, dat mijn verdwaalde ziel
Niet dikwijls in verdriet en zonden nederviel.
Doch hij kent zijn eigen hart.
Wat zijn er, lieve God, wat hebben wij gebreken
Die ons als builen zijn en ons den vrede breken!
Die God, _ons aller Heer, niet voor zijn Heer en kent
Heeft Heerschers binnen zich en Heeren zonder end.
Heeft Jacob Cats na deze ondervindingen met dienstmeisjes
zich volstandig van alle „witte kappen" afgekeerd, vergeten
heeft hij deze lessen nooit. Zelf gelukkig gehuwd, waarschuwt
hij later de huisvrouw in zijn „Huwelijk" nog.
Weet dat een jonge vrouw geen kleine kans en waagt
Die in haar kamer brengt een mooie kamermaagd
Ei, leg de steenen weg waarover menschen vallen
En sluit de dingen uit, waarop de zinnen mallen !
Na het voleindigen van zijne studien trekt Jacob Cats naar
Cats

4
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Leuven en Orleans om daar den begeerden dokterstitel te
erlangen en
het Fransch te mogen leeren,
Om met een nette taal naar huis te mogen keeren.
Hij was nu uitgegroeid tot een keurig jonker, hoogbeschaafd,
met verfijnde manieren en een helder hoofd. Kalm en ingetogen,
zwierig gekleed met fijne lobben, deftige krullen, wijde en
fluweelen hoozen, in gunste bij de eerste joffers der stad, die
zijne hoofsche galanterieen gaarne aanhoorden. Van zijn verblijf
in Frankrijk vertelt hij :
1k heb veel tijd gespild bij joffers uit te stad
Daar ik goed onderhoud en vrijen toegang had.
Dat ik bij vrouwen zocht en was maar om te praten
In eerbaar onderhoud, daar heb ik 't bij gelaten.
Zijns ondanks verlieft de berekenende, nuchtere jonkman
toch in het vreemde land en hij gaat er ernstig tegen in :
't Is dwaasheid als de jeugd omtrent haar boeken vrijt
Dat is 'ontijdig werk, dan is het leerenstijd.
't Is niet bekend, hoe het meisje heette, dat de jeugdige
Jacob zoo vurig het hof maakte. Dit staat vast, zij was
fatsoenlijk en Cats was fatsoenlijk.
Cats kon bij zijn terugkomst in Holland roemen :
Als ik de reis begon zoo was mijn lichaam kuisch
En ik bracht wederom gezonde leden thuis.
Van trouwen in het vreemde land is geen sprake.
Ziet als er iemand trouwt in lage of hooge scholen
Dat is geen rechte trouw, dat is maar enkel dolen.
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Cats speelt het met zichzelven klaar, gehoorzaam aan den
last van Oom en tante, „niet met zijn tweeen weder te keeren",
maar op punt van vertrekken voelt hij toch ongemeene rouw.
En mits mij dit vertrek tot aan de ziele raakte
Zoo was 't dat ik hierop ook klaaggedichten maakte.
Vaarwel dan Orleans, al is het droeve pijn
Daar is geen ander raad, het moet gescheiden zijn.
Aan den gemoedstoestand van het meisje dat „gezind was
zich aan hem te binden" denkt Cats geen oogenblik. Hijzelf
is verrukt geweest eer hij het wist en hij trekt uit dit verblijf
in den vreemde deze leering :
Wie reist, dient niet te lang op eene plaats te blijven.
Na de terugkeer van Mr. Cats in zijn vaderland gaat zijn
hart al weer spoedig naar een lief meiske uit in den Haag.
1k kon na dezen tijd mijn jeugd niet wederhouen
Mij dacht, ik was bekwaam ook tot een wettig trouwen
En ziet, ik vond een maagd, die aan mijn domme ziel
Om haar bevallig oog ten hoogste wel beviel.
Mr. Cats vraagt haar ten huwelijk, zij is bereid :
Om met en nevens mij haar dagen of te slijten.
Opnieuw komt er een kink in den kabel. De jonge advocaat
krijgt de derdendaagsche koorts en de dokter schrijft hem
verandering van lucht voor. Cats heeft genoeg van zijn meisje :
Ziet waar er iemand treurt en dat zijn krachten vallen
Straks heeft de bange ziel geen lusten om te mallen
Het minnen heeft gedaan, het dartel Venuskind.
En vliegt maar daar het vet voor zijnen fakkel vindt.
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Cats verlaat dus zijn „waarde kind", gaat naar Engeland en
ziet nooit meer naar het geliefde meisje om :
Want God die blaast er in en 't voorstel is belet,
vertelt hij laconisch op zijn twee-en-tachtigste jaar. Had hij
bij het scheiden van zijn vorig vlammetje in Orleans nog
verdriet over zijn vertrek, nu gaat hij kalm zonder de minste
verontschuldiging, wederom zonder de minste gedachte aan
het verlaten meisje.
Cats vierde vrijster komt er nog slechter af. Hij is nu
stadsadvocaat van Middelburg, geeerd en gezien door medeburgers en tijdgenooten, een gevierd man tot in het buitenland.
De talentvolle koopman Moucheron, in wiens huiselijken kring
Cats was opgenomen, en wiens huis een zeer geschikt milieu
was voor den zich al hooger opwerkenden Cats, verdween
met de Noorderzon en Cats zat „meestal onverzeld omtrent
een stillen haard."
Dit kon niet duren, een jonge man met een steeds aangroeiende practijk, op wie velerlei plichten omtrent de samenleving rustten, moest een vrouw hebben. Niet alleen omhem
te verzorgen en het leven aangenaam te maken, doch ook om
de honneurs van het huis waar te nemen, hem bij te staan
in de uitoefening zijner plichten.
In de Fransche kerk te Middelburg ziet Mr. Cats een meisje,
dat hem „wonderschoon en uitermate zoet" voorkomt en vlug
schrijft hij haar een „hupschen minnebrief."
II< bad haar door de pen en liet der vrijster weten
Om voor haar deur te zijn des avonds na het eten.
Verheugd over dit vereerend aanzoek, (welk jong meisje
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zou den aangenamen, beschaafden en beroemden advocaat niet
graag tot vrijer verkiezen ?) is het meisje dadelijk bereid :
Mij dacht dat voor mijn ziel de Hemel openging
Daar bracht ik aan den dag, niet dan fluweelen woorden
Geboord aan alien kant met goud en zijden koorden
En met den woord gezegd, ik heb haar toen vereerd
Met al wat mij de kunst voor dezen had geleerd.
De vreugde overstelpte het meisje, in wier leven reeds
zooveel leed haar donk'ren sluier had gespreid.
Zij met een eerbaar rood in haar gelaat ontsteken
Zij zag mij gunstig aan, ook zonder iets to spreken.
Het arme kind ! Hoe spoedig schuilt de pas doorgekomen
levenszon weer achter de grauwe wolken. Cats kwam
In meerder ernst haar naderhand begroeten
En vond dat zij in all's mijn liefde kwam gemoeten.
Het paartje bereidde zich al tot „echte trouw in vollen
daad" toen als een „felle donderslag" Cats het bericht trof,
dat haar vader een frauduleus bankroet had geslagen :
lk had om harentwil, ook zonder grooten nood
Mij met een IA gemoed, gegeven tot den dood.
vertelt hij later.
Wel wel, die arme verliefde jonker !
Maar ziet het ongeluk haar vader overkomen
Heeft van mij 't eenenmaal haar liefde weggenomen.
't Kostte wel wat, want
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Zij was staag in mijn hart en drong geweldig aan
Maar ziet haar 's vaders vat, die sloeg haar uit de baan.
Misschien ergerde de jonge voorname Cats zich ten slotte
wel om de gulgauwe goedwilligheid, waarmee het lieve beproefde meisje haar hand in de zijne had gelaten. Wat verbeeldde zoo'n wicht zich wel, zij, dochter van een bankroetier,
trouwen met den zoo zeer carriêre makenden Mr. Jacob Cats,
Stadsadvocaat tot Middelburg, vriend van Dr. Schotte, den
Stadspensionaris ?
Op zijn twee-en-tachtigste jaar herdenkt Mr. Cats deze
dingen nog eens met bedaarde zinnen en vraagt zich nuchter of :
Wat heeft de wereld in, dat iemand kan beminnen
Wat is 't dat aan den mensch, die nog op aarde leeft
Wat is 't, dat uit het vleesch ooit zoet genoegen geeft ?
Cats bespiegelt de liefde Gods, die wij den Schepper dragen
Waarin verholen ligt al wat men kan bejagen,
dat is de grond van alle geluk.
Geen ding hoe groot het is van al des werelds zaken
Die kan ons welgesteld en recht gelukkig maken.
Zoo beredeneert de grijsaard na zoovele jaren zijn verbroken
verloving met het eerbare lieftallige meisje, en zeker heeft dit
beroep op Gods voorzienigheid hem toen ook getroost in zijn
wel spoedig weggeneveld verdriet.
Zulk een handeling vloeide zuiver voort uit Cats beschouwing
van de liefde.
Wat is liefde ? Een vleeschelijke lust. Wie trouwen wil
moet niet over de ooren verliefd en vurig zijn. Kalm het
meisje van alien kant bekijken, bedaard alle v6Or en tegen
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overwegen, om dan eindelijk in voile nuchterheid den grooten
stap te doen.
Maar wederom van eenige deernis met het teleurgestelde
meisjeshart geen spoor of schaduw.
Van zijn eigen verdriet, zijn eigen strijd vertelt hij. Is het
alleen kieschheid die hem hiervan terughoudt ? Of voelt hij
werkelijk niets, letterlijk niets, van wat er omgaat in een
meisjeshart ?
Gezien zijne houding omtrent de drie vorige, neigt men tot
het laatste. Trouwens, Cats verdiept zich nooit of te nimmer
in zijn lange !even, in de mysterien van een vrouwenhart.
Het sexueele leven der vrouw, dat bestudeert Cats, en hij
gaat haar na in heel haar uiterlijke verschijning.
Het fiere aanminnige meisje drong zich niet op aan haar
in dit opzicht zoo gra. voelenden en fel egoistischen minnaar.
Maar ziet de jonge maagd, die trok naar Amsterdam
En ziet hier vond ik kans, dat ik mijn afscheid nam.
Cats ging nu eens rondkijken in Amsterdam , bedachtzaam
en op zijn gemak.
Zoo gij wilt mengen uwen staat
Met iemand, die het kwalijk gaat
Zoo weet, dat hij met zijnen val
U licht daarhenen trekken zal.
Dus zoekt gij niet te zijn bespot
Zoo voegt u bij het beste lot
overlegde Cats en als hij zijn nieuw meisje gevonden heeft,
handelt hij naar zijn eigen regel.
Vrijt met een lustig hart, waartoe bedroefde zinnen ?
Doet als het veldhoen pleegt : dat weet zich vet te minnen.

IV.

Cats en de vrouw in zijn huwelijk.

Het beste stuk van 't huisbedriff.
Dat is een goed en eerbaar wiff.

Cats' huwelijk is een ideaal huwelijk geweest. Nooit had
Cats de wondere heerlijkheid van het geestelijk huwelijk tusschen Christus en zijne gemeente zoo diep innig en prachtig
kunnen uitzingen, indien hij de aardsche liefdeweelde van het
huwelijk niet gekend had en genoten. Dat gezellige huiselijke
leven met zijn hoogten en laagten, dat mystiek zich e'en voelen
met elkaar en zich met volkomen zelfovergave aan elkander
geven, mat hij gekend hebben, wilde hij weergeven wat
Christus voor zijne Bruidskerk is.
Elizabeth van Valckenburg van Antwerpen, is de vrouw van
vader Cats geweest. Zij was de vrouw zonder hartstocht door
hem gezocht, niet in eene oogenblikkelijke verliefdheid gevraagd en genomen :
Daar ik het niet en zocht en niet en had gedacht.
Werd mij een lieve vrouw van Gode toegebracht.
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In het trouwboek van Amsterdam is aangeteekend : 26 April
1605 Jacob Cats van Brouwershaven oud 27 jaar wonende tot
Middelburg, geassisteerd met Cornelis Cats, zijn broeder, hem
opleggende de geboden te laten gaan en daarvan betoogh in
te brengen, ten eenre Einde Elizabeth v. Valckenburg van Antwerpen, oud 26 jaren wonende in de Warmoesstraat geassisteerd met Elizabeth Michiels haar moeder en Margriete de
Vogelaar hare zuster ten andere zijde.
29 Mei werd zijn huwelijk bevestigd door Ds. Helmichius
in de Nieuwe Kerk. Het kwam tot stand door eene rustige
kalme liefde, waaraan niet was toegegeven dan na ernstige
overweging en onder aanroeping van Gods Naam. Cats geloofde wat het huwelijksformulier zoo schoon zegt, dat God
een iegelijk zijne huisvrouw als met zijne hand toebrengt.
Mr. Jacob Cats had zijne eischen voor de „hulpe tegenover hem" niet te laag gesteld :
Vraagt iemand wat ik voor een vrouw, tot mijn gezelschap nemen zou,
Gezellen, zoo hier wenschen geld, ik wensch er eene dus gesteld,
Niet al te zoet, niet al te zuur, niet al te zacht, niet al te stuur,
Niet al te schuw, niet al te boud, niet al te laf, niet al te zout,
Niet al te wijs, niet al te gek, niet al te rijf, niet al te vrek,
Niet al te loen, niet al te gauw, niet al te kloek, niet al te flauw,
Niet al te rasch, niet al te traag, niet al te preutsch, niet al te laag,
Niet al te scheef, niet al te fraai, niet al te malsch, niet al te taai,
Niet al te heusch, niet al te plomp, niet al te teer, niet al te romp,
Niet al te kort, niet al te bang, niet al te dik, niet al te rank.
Niet al te kcal, niet al te bont, niet al te slim, niet al te rond,
Niet al te schaarsch, niet al te mild, niet al te tam, niet al te wild,
Niet al te schraal, niet al te vet, niet al te vuil, niet al te net,
Niet al te droef, niet al te blij, niet al te bloo, niet al te vrij,
Niet al te glad, niet al te stram, niet al te rap, niet al te tam,
Niet al te loom, niet al te fel, niet al te traag, niet al te snel,
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Niet al te mat, niet al te vroed, niet al te kwaad, niet al te goed,
Niet al te slap, niet al te serp, niet al te bot, niet al te scherp,
lk wensch een wijf van middelmaat, van hoogen, nOch van lagen staat,
Een wijf, niet fier op haar geslacht, doch van de goeden voortgebracht,
Cats weet dat de vruchten niet ver van den boom vallen,
en begeert :
Een wijf niet hoog of machtig rijk, maar mij in goed en bloed gelijk,
Een wijf niet trotsch of bijster hoog, maar klein, doch in haar eigen oog,
Een wijf tot alle deugd gewend, maar dat haar gaven niet en kent,
Een wijf dat hare reden zout en dat men op de ooren trouwt,
Een wijf, dat van den eersten stond, den aard van haren man doorgrondt,
Een wijf, dat voor een tweeden wet, haar wille naar zijn wezen zet,
Een wijf, dat nooit den engen doek, wil breeder zetten door den broek,
Een wijf, dat nooit en grolt of brast, al noodt haar man een vriend
te gast,
Een wijf, een kroone van den man, dat spillen en dat sparen kan,
Een wijf, dat tot het huis gewend, de gronden van de keuken kent,
Een wijf, dat snoepers ranken mijdt, maar eet en drinkt ter rechter tijd,
Een wijf, dat nooit en larst en borgt maar als het dient het huis bezorgd,
Een wijf, dat zuiver garen spint en bij haar deel vernoegen vindt,
Een wijf, dat van der eerste jeugd, mag zijn mijn eerste en laatste
vreugd,
Een wijf bezet op haar sieraad, geen slons in huis geen pop op
straat,
Een wijf dat hare beste dracht, de deugd, en niet haar baggen acht,
Een wijf dat thuis haar oogen heeft en vraagt niet hoe een ander leeft,
Een wijf, dat haar geburen eert, maar weinig buitenshuis verkeert,
Een wijf, dat niemands leed en zeit, maar lichte bloost en lichte schreit,
Een wijf, dat harde zinnen buigt en uit het bitter honing zuigt,
Een wijf, een stil en rustig wijf, een vijandinne van gekijf,
Een wijf, dat nooit den vrede breekt en hooger niet dan deftig spreekt,
Een wijf, dat liever schade lijdt, dan dat ze schelt of tegenkrijt,
Een wijf, dat zonder knorren eet en ook van pruilen niet en weet,
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Een wijf, dat zich ten regel zet, van nooit te kijven op het bed
Een wijf, dat nooit en bang en ziet, als haar de man zijn gunsten biedt.
In 't kort een wijf van goed beleid, dat geeft en weigert met bescheid.
In deze zestig pennestreken maalt de dichter van „Huwelijk"
het beeld van een volmaakte huisvrouw af.
Heeft vader Cats al deze deugden en aangename eigenschappen in zijne geliefde Elizabeth gevonden ?
Hij dichtte zijn „Huwelijk" op zijn veertigste jaar, toen hij
reeds jaren man en vader was en hij ruimschoots gelegenheid
had gehad, de gebreken en deugden zijner echtgenoote te
leeren kennen.
Neen zulk eene volmaakte vrouw was ook de huisvrouw
van vader Cats niet, immers hij gaat voort met zijn gedicht :
Indien er eenig mensche leeft, die zoo een wijf bekomen heeft
Of voor zijn deel nog hebben kan, voorwaar hij is een lukkig man,
Hij brenge dan, of zende mij, haar beeld in druk of schilderij
1k zal haar voor dit eigen werk, de vrouwen tot een oogemerk
1k zal haar met een rozenkrans, ten toone zetten voor de mans,
1k zal haar aan het Vaderland, bezetten tot een eeuwig pand.
Cats had dus blijkbaar zulk eene boven ieder uitstekende
vrouw ook in zijne Elizabeth niet gevonden, ja hij twijfelt
er aan, en met reden, of zij wel te vinden is.
Maar hoort jonkvrouwen, hoort een woord
Opdat er niemand zij gestoord,
Dit voorbeeld moet u niet verslaan
Die naast gelijk, heeft best gedaan.
Nu naast op dit beeld gelijken, dat deed vrouwe Elizabeth,
de beminnelijke ontwikkelde gade van den deftigen Cats wel.
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Zij was een vrouw van sneeg vernuft en geestig in manieren
Zij kon een huisgezin naar rechten eisch bestieren.
Dat huisbestier zei wat voor een Regentenvrouw in die
dagen. Niet alleen het regelen der huiselijke bezigheden : de
keuken, de wasch, het spinnen en weven, naaiwerk, de inmaak,
de slacht, het reinigen en schoonhouden van een groot huis
met zijn lange witte marmergangen, zijn gebeeldhouwde trapleuningen, zijn statiezaal en vele kamers. En dat alles zonder
waterleiding, zonder zindelijke kookkachels of -stellen, zonder
centrale verwarming, zonder machine's, zonder gas. Maar ook
de opvoeding harer kinderen, het met reverencie en hoofsche
manieren ontvangen van gasten, het geven van feesten, het
regeeren van knechten en maagden, in een woord het optreden
als de waarde vrouw van een aanzienlijk man, behoorde tot
hare taak.
Een grondstuk van het huis, een spiegel van de trouw,
dat was Elizabeth voor Cats, en men kan gerust zeggen, dat
Cats haar beeld voor oogen heeft als hij in zijn „Huwelijk"
en „Trouwringh" de echte zelfverloochenende echtgenoote en
de verstandige huismoeder teekent.
Doch niet alleen in het huisgezin is vrouwe Elizabeth Cats'
hulpe tegenover hem.
Was er waarschijnlijk tijdens het verblijf van Cats
onder de Pietisten in Engeland geestelijk leven in zijn
ziel ontstoken, zij bluscht den Geest in haren man niet uit,
maar leidt hem zonder woorden, want een man als Cats
haat eene veelpratende vrouw, in de wegen des Heeren.
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Dus heb ik lieve God, en wil het mij vergeven
Meest al mijn groene jeugd tot ijdelheid gegeven,
En dat ik tot Uw kerk ten laatste werd gebracht
Is door mijn waarde vrouw eerst krachtig uitgewrocht
U zij Heer eeuwig dank, dat zij mij heeft bewogen
En van het dom gewoel der wereld afgetogen.I
Met dit al was vrouwe Elizabeth toch geen huissloof of
eenzijdige vrome. Zij steunde haar man in den geestelijken
strijd. Als alle kunstenaars, als alle dichters, had vader Cats
zijne tijden van inzinking, van niet verder kunnen, al zullen
die uren bij den zoo gemakkelijk rijmenden dichter niet zoo
heel vaak zijn voorgekomen.
En als mijn trage pen bijwijlen stille stond
Zoo kreeg ze weder stof uit haren lieven mond.
Zij inspireerde hem, zij bezielde haar man, verrijkte zijn
geest met nieuwe gedachten of haalde vernevelde zaken op.
Dat kon vrouwe Elizabeth doen, zij stond op gelijke hoogte
van haar man en was niet, wat men wel eens spottend zegt :
„de onbeduidende vrouw van een groot man." Zij vermaakte
zich met geleerde, ernstige literatuur.
In plaatse dat de jeugd romansche grillen leest
Zoo is Plutarchus zeif haar tijdverdrijf geweest,
Maar Godes Heilig Woord, als meest bij haar geprezen,
Dat was ze bovenal genegen om to lezen.
In dit laatste lag het geheim van haren geestelijken •nvloed
die reikte tot over haar graf, Cats' heele leven door.
Het was een rijkgezegend huwelijksleven, dat dit tweetal
heeft geleid. Een sexueel onberispelijk leven. Bij vader Cats
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geen zinnelijk misbruiken van de vrouw, zooals maar al te
vaak ook in christelijke kringen voorkomt. Cats wist naar
het bevel des Apostels zijn vat, (vrouw), te bezitten in heiligmaking en eere. Geen geboorte van twee kinderen in een
jaar, waarbij de arme vrouw geen tijd gelaten wordt zich voor
te bereiden op eene nieuwe zwangerschap na al de vermoeienissen en ontberingen en pijnen van de vorige.
Natuurlijk ligt deze schriftmatige onthouding van Cats ook
geheel en al in de lijst van zijn bedachtzaam karakter. Cats
vroeg immer v6Or alle ding, voor hij iets began, ten eerste,
welk voordeel heb ik er van ? Ten tweêde, welke schade kan
het mij berokkenen ?
Lees maar in zijn Tachtigjarige bedenkingen, hoe hij waarschuwt tegen alle emotie, alle felle gemoedsaandoeningen :
Al wie zoekt wel te zijn, die moet v6Or alle dingen
Zijn drift, zijn hartsgewoel, zijn binnenkrachten dwingen.
Droefheid, nijd, eergierigheid, gierigheid, gramschap, vrees,

jalouzie, te groote blijdschap, 't werkt alles nadeelig op des
menschen gezondheid, doch vooral
Het dartel Venuskind, dat is een menschenplager
Het maakt de wangen bleek, de gansche leden mager
Beneemt den zoeten slaap, vermindert etenslust
En maakt aan alien kant de zinnen ongerust.
Overal, doch zeer bijzonder in zijn „Huwelijk" waarschuwt
vader Cats tegen te veelvuldig, te ongebonden toegeven aan
geslachtsdriften en wraakt dit vooral voor den man, doch
ook voor de vrouw, als krachtsverspilling in den ergsten
graad.
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Cats was er dan ook veel te kalm, veel te verstandig en
veel te overleggend voor.
Want die hier naar den lust en buiten reden gaat
Beklaagt zijn dom gewoel wanneer het is te laat.
En
Al die maar vurig zaad in hunnen akker zaaien
En kunnen anders niet dan snoode vruchten maaien.
Op den 21 sten September van 1607 wordt Cats' eersteling
en stamhouder, Johannes, gedoopt, nadat Cats zich in de
Paaschweek als lid der gemeente had laten bevestigen en op
12 Juni 1609 brengt Cats zijne Anna ten doop, op 22 Oct..
1610 gevolgd door Helene, 27 Jan. 1612 door Elizabeth, 3 Oct.
1613 door Jacobus en op 5 Juli 1617 door Cornelis. De
laatste vier kinderen verloren de ouders alien heel jong, doch
op 5 Jan. 1618 trof hun een slag, die hun ouderhart in den
diepsten rouw dompelde; hun oudste zoontje, hun Johannes.
moesten zij ten grave brengen.
Als God mijn oudsten zoon kwam uit dit leven rukken,
Toen voelde ik allermeest mijn droeve ziel verdrukken.
Vermits hij toen ter tijd zoo ver gekomen was
Dat hij ook met verstand geleerde boeken las.
Het begaafde elfjarig jongske, hoeveel hoop en trots en
toekomstdroomen van den geleerden vader daalde met hem
de groeve in !
De vader leed, maar is het niet opmerkelijk, dat de dichter nergens jets mededeelt van de smart zijner vrouw ? En toch, al heeft
haar zekerlijk later de geboorte van haar dochtertje in dat
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zelfde jaar op 5 October 1618 vertroost, zij zal het scheidenswee minstens zoo diep gevoeld hebben als haar man.
Doch Cats - was er nu eenmaal de man niet naar, om zich
in vrouwenleed, al was het ook van zijn eigen teergeliefde
Elizabeth te verdiepen. Hij troostte haar, redeneerde eens
gemoedelijk, uit !
't Lag ook weinig in de lijst van zijn tijd : een tijd waarin
geleerden uit alle landen in vollen ernst met elkaar redekavelden, of de vrouw wel een ziel had en een redelijk wezen
was. Een vraagstuk, dat de in 1607 geboren Anne Maria
Schurman naar de pen zou doen grijpen om in eene flinke
verhandeling toestemmend te beantwoorden.
Intusschen vereenigde het leed de twee echtgenooten steeds
inniger.
1k heb in mijnen tijd haar zoete jeugd genoten
Mijn borst in hare borst, niet zelden uitgegoten.
Vondel, die Cats' bitterscherpe vijand is geweest, heeft rondgestrooid, dat Mr. Jacob Cats „onder den pantoffel" zat. Net
jets voor den dichter van :
Dit leerde ik 't laatst van onze gasten
Op een schip geen twee groote masten..
Vondel laat Cats' vrouw zeggen in een schimpdicht :
Sey sey, bluet van Brouwershaven
Swycht, ghy kwaamt van Kalis-dyck 1)
Ghy waert kael en ik was ryck.
Alsof Cats zulk eene vrouw tot zijn dood toe betreurd zou
hebben !
') Gij zijt maar een kale Brouwershavensche jongen.
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Neen, Cats houdt het roer van zijn levensscheepje zèlf in
handen. Wanneer hij benoemd wordt tot Raadspensionaris
van de voorname stad Dordrecht, raadpleegt hij wel zijne echtgenoote, doch OOk zijne vrienden uit den kerkeraad, Ds. Teering en anderen.
Zelf heeft Cats geen lust om te gaan. Hier in zijn geliefd
Zeeland ligt zijne mooie buitenplaats Munnikhof, waarin hij
zijn heerlijkste eerste huwelijksjaren sleet. Hier hebben zijn
kinderen rechten, die ze misschien daar zullen verliezen.
Tegen 't werk zag hij wel niet op, dat is hij gewoon.
1k hebbe in dit gewoel geruimen tijd gesleten
En brood van luien aard, dat heb ik nooit gegeten.
Maar het idlylisch buitenleven lonkt den dichter aan. En toch
Al wou zijn eegemaal van geen vertrekken weten.
Niet „de doek", maar „de broek" beslist. Cats vertrekt
zonder aarzeling, als zijn vrienden de predikanten hem zeggen :
Voorwaar indien gij meent, hier stil te zitten droomen
Omtrent uw wijngaardrank en groene vijgeboomen
Gij zijt geheel verdoold, God zal uw zoet vermaak
Verkeeren in der haast en dat in guren smaak.
Wanneer de beslissing eenmaal gevallen is, trekt Vrouwe Cats
met haar kleine Elisabeth en hare 17-jarige Anna en al haar
hebben en houden, gewillig mee. Zij doet haar meubelen in
den trekschuit laden, om gindsch den gewichtigen staat van
Regentenvrouw te aanvaarden.
En daar in Dordrecht is hun liefdeleven zOO weinig gestoord, dat Cats er zijn „Huwelijk" dichten kan, zijn „Huwelijk"
Cats
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Zeven jaren van glans en aanzien en voorspoed heeft
vrouwe Elisabeth aan Mr. Cats zijde te Dordrecht doorgebracht.
Hun dochter Anna was nu een en twintig en Elisabeth haar
verstandig geestig naamgenootje, twaalf jaar oud.
Anna trouwde nog in hetzelfde jaar met Cornelis Aersen
van Wernhout, Drost van Breda. Elisabeth werd door vader Cats
naar een pensionaat in Delft gezonden. De „veelbezette" vader,
die zoo goed een huffs in den Haag als te Dordrecht bewoonde
en telkens voor Staatszaken in den Haag moest zijn, kon
immers zelf voor de opvoeding van zijn meiske niet zorgen.
Elisabeth, zij inzonderheid, had eene vaste moederhand noodig
die haar zinnelijke natuur leidde, haar van de hoogste liefde
sprak, en het gemis hieraan heeft zich in haar leven gewroken.
Mr. Cats dacht nog wel aan hertrouwen doch kwam er niet
toe. Niet te verwonderen van den dochter, die in zijn zinneen minnebeelden reeds een tiental jaren geleden zong :
Niets en kan er beter passen
Dan dat samen is gewassen.
Als van twee gepaarde schelpen
De eene breekt of wel verliest,
Niemand zal u kunnen helpen
Hoe men zoekt, hoe nauw men kiest,
Aan een, die met effen randen
Juist op de andere passen zou.
De oudste zijn de beste panden
Niets gaat boven de eerste trouw.
De eerste trouw, die leert het minnen
De eerste trouw is enkel vreugd
De eerste trouw die bindt de zinnen
Zij is 't bloempje van de jeugd.
Naar mijn oordeel tweemaal trouwen
Dat is veel niet zonder pijn
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Driemaal kan niet dan berouwen
Want hoe kan er liefde zijn ?
Houd uw eerste lief in waarde
Eert ze met een vollen zin.
't Is een hemel op deez' aarde,
Zoo gij paart uit rechte min.
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.,,
rechten
,:un kuisch minnaar,
iiuisvader genoemd, menig
..wring" vertelt vader Cats van zijn strijd, tot
,, vdn de jeugd :

11

ups een ander sliep
aldus bijwijlen riep :
— mij beroert tot in de diepste zinnen
gal ik wederom mijn leven gaan beginnen ?
Zal ik van nieuws bestaan, dat mij het vleesch gebiedt.
0 neen bouwvallig mensch en 't is uw zake niet.
Wel schijnt Cats een korte poos gewankeld te hebben in
zijn besluit van ongehuwd te blijven. Er zijn schrijvers die
meenen dat Cats de in 1607 geboren, zeer begaafde Anne
Maria Schurman tot vrouw heeft gevraagd. Hij draagt zijn
Trouwring, zijn „papieren kind" aan haar op, die hij „den
roem van alle vrouwen, den parel en het wonderstuk van
haar tijd noemt. Edoch — zelf kenschetst Cats de ingetogen
mystieke Maria als :
Een maagd, die niet en trouwt, maar in haar kamer zit
Daar zij niet om een man, maar vOOr de wereld bidt
Prinsesse, wier gemoed verliefd bij oude boeken
Nooit dwaasheid heeft gepleegd, die jongelieden zoeken.
. . . gij zijt van mijnen aard
Vermits gij nevens mij, papieren kinders baart.
En zal de levenslustige man dan het oog slaan op een
zedig hartstochtloos meisje ? Zong hij zelf niet :
Een maagd van stillen aard, zal nimmer wel gevallen
Aan iemand, die van ouds genegen is te mallen.
Toch heeft Mr. Cats waarschijnlijk bij de een of andere
eerbare joffer een blauwtje geloopen. Hij zegt zelf :
Nu is mij Venus gram en vrij niet zonder reden
Dat heb ik wel gemerkt, als geenen tijd geleden
Zoodat ik nu voortaan dien ganschen handel staak.
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Ofschoon Cats' vrienden hem ten sterkste een nieuw huwe lijk aanraadden, misschien met het oog op zijn dochterke,
Cats zocht geen vrouw meer.
Schoon ik dan jeugdig scheen en van gezonde leden
1k ben niet wederom in 'd echten staat getreden.
Wat jongs dat loeg mij toe, ik wil er niet om liegen.
Maar :
Wilt gij om weinig graans, dat u nog rest te malen
Een vlot van eikenhout uit vreemde bosschen halen ?
Neen, Cats zal de kwelling weerstaan :
God, na een diep gebed, die gaf mij dezen raad
Dat kunst en stage zorg de lusten wederstaat.
In zijn Gedachten op slapelooze nachten erkent de ruim
tachtigjarige grijsaard nog dankbaar :
Mijn waarde Elisabeth bezat mijn gansche ziel
En God gaf mij de kracht, dat ik mijn rijkdom hiel.
Cats worstelde in tegen zijn zinnelijke begeerten :
Mijn ambt, dat gaf mij werk, zoolang de zonne scheen
De dichtkunst vOOr den dag en als het licht verdween.
Zoo haast in mijn gemoed de lust scheen op te waken
Ging ik der jeugd een lied of God een lofzang maken.
En overmits ik staag het brein niet ledig hiel
Zoo kreeg ik eenmaal rust in mijn beroerde ziel.
God zij voor eeuwig lof, die mij dus heeft geraden
En op mijn zwakken hals geen juk en heeft geladen
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God zij voor eeuwig dank, dat mij geen vlugge maagd
Dat van mijn ouden dag geen jonge vrouw en klaagt.
Daar is geen beter raad om tochten uit te drijven
Dan dat men ooit en laat de zinnen ledig blijven.
Krijgt vader Cats het al te kwaad, dan brengt hij een bezoek in den grafkelder, waarin het lichaam van zijn dierbare
Elisabeth den opstandingsmorgen verbeidt en hij roept uit :
Wat is van alle vleesch ! hier zie ik nu de kamer
Daar ik eens rusten zal ; die acht ik mij bekwamer
Dan eenig ruim vertrek of ander schoon gebouw
Daar iemand vreugde pleegt omtrent een jonge vrouw
Al dat is voor de jeugd en voor de groene jaren
1k wil in dit gewulf met uw geraamte paren
En mengen onzen stof, tot na des werelds val
De Schepper op een nieuw, de wereld scheppen zal.
Cats ziet in zijne verbeelding den nieuwen hem el en de nieuwe
aarde nederdalen, waarin gerechtigheid woont, nadat alle boeken
geopend zijn en ieders innigste gedachten openbaar kwamen.
De tijd en het lichaam verliezen hunne eischen, nu vader
Cats blikt in de eeuwigheid, als hij zijn gestorven vrouw „en
vrij niet zonder weenen" toeroept :
Dan zult gij kunnen zien, (God zal het openbaren)
Dat mij na uw vertrek geen lust is wedervaren 1)
Dat nooit wat vrouw gelijkt in mijnen arm sliep
Nadat u God ontbond en uit de wereld riep,
Dat ik, terwip ik was, met trouw aan u verbonden
Nooit wijf en heb onteerd, nooit maagd en heb geschonden
Dat ik, al was ik jong en vroolijk uit den aard
Voor u mijn guile jeugd en blijdschap heb gespaard.
')

Dat is : niet is opgevolgd.

.,et vleesch tegen den
__II : „Ik heb een vermaak in de
_Aigen mensch, maar ik zie eene andere
... A.:Lien, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij
_,..vangen neemt onder de wet der zonde, die in mijne leden is."
Nog op zijn twee- en tachtigste jaar bidt de grijze strijder :

Mijn naam is Jacob Heer, wil toch mijn hart betoomen
Dat ik niet hebben mag als goddelijke droomen
Het vleesch hangt aan den Geest, gelijk een lastig pak.
„Men behoeft nog geen sterke sympathie te gevoelen voor
Cats, om medelijden te hebben met dezen door zijn zinnelijkheid gekwelden ouden man en iets aandoenlijks te vinden in
zijn kinderiijke klacht" zegt Dr. G. Kalff in de Lids.
Medelijden, me dunkt dat medelijden geheel misplaatst is
tegenover een man als Cats, die in dit opzicht eer een held
dan een martelaar blijkt.
Medelijden met een man van een zinnelijke natuur, te vroegtijdig door onzedelijke dienstmeiden opgewekt, die op zijn
drie-en-vijftigste jaar in voile opbruischende levenskracht
weduwnaar geworden, zijne zinnen betoomt, eerbaar en kuisch
leeft, en op zijn 82ste jaar roemen kan :

...i,..,i kaf.
-g aan God bevelen,
ticit.,, malt of waar de kinders spelen.
„ (.4, waar gij zijt, of wat een ander doet,
...., ciemel voor het oog en God in uw gemoed.
Cats had God in zijn gemoed, to midden van alien „selfstryt" en zorgen en werkzaamheden, lag daarin niet het geheim zijner groote werkkracht en vriendelijke beminnelijkheid ?
Hij was in dezen tijd een schoon man, van fiere gestalte
en innemend uiterlijk, ervaren in de aangename manieren der
fijne beschaving. Bij ridderlijke en hoofsche vormen voegde
hij den meest sympathieken eenvoud.
Hij kon met vrouwen omgaan, van hoog tot laag. Leefde
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hij mee met het gezin zijner gouvernante Mejuffer Havius, en
stond hij toe dat het in November 1638 geboren dochtertje,
dat later met Cats' kleinzoon trouwde, naar zijne overleden vrouw werd genoemd , de huiselijke Cats bleek ook een
man van de wereld te zijn, die de groote en trotsche Maria
de Medicis in den Haag namens de Staten kon begroeten,
zoo hoffelijk en prachtig, dat het in Parijs niet verbeterd kon worden. Even hoofsch en keurig ontving de
Landsadvocaat Cats de fiere en machtige Elisabeth, Koningin
van Engeland.
Doch als de Raadspensionaris zijne gewone kanselarijdeftigheid aflegde, drukte hij zich niet minder hoffelijk en gemakkelijk tegenover de zwakke sexe uit. Op 5 Febr. 1638
doet hij eene onbekend gebleven dame een exemplaar
van zijn laatst verschenen werk cadeau en schrijft haar dit
briefje :
Weerde en Eerweerde Jufvrow,

Ick en hebbe niet willen naelaeten UE. toe te laeten komen
een exemplaer van seker werck daer mede ick myne eensaemheit en swevende gedachten (tot Dordrecht noch wonende)
somtyts hebbe versacht, daer syn dinghen in voorde Jonckheyt
maer ook mede voor den ouderdom en laetste jaeren. De stoffe
is, gelyck de mensche, somtyts bly, somtyts zwaermoedigh en
allenthalven geduerig aen veranderinge onderworpen. Watter de
leser van oordeelen sal, wil ik daer laeten. Wat my belanght
ick vinde, dat het my dienstigh is geweest uyt verscheyde Insichten. Daer van ick hier geen, langer discours en sal maeken,
maar my gedraghen tot de voorreden en het vorder werck. Tot
besluyt, weerde vriendinne, ick sende UE. myn jonxste kint
thuys en bidde UE. het selve op te nemen voor een teyken
van eerbiedighe toegenegenheyt die ik UE. geduerichlyck
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hebbe toegedraghen en my alsnoch te houden voor dengenen,
die ick ben.
Dat is
UE. Mans toegeneghen en dienstv.e
J. CATS.
yen
February 1638.
In 's Graven-haeghe den
Ernstig en waardig, daarbij zeer vriendelijk, zoo trad Mr.
Jacob Cats ook als weduwnaar op tegenover de vrouw, onverschillig van welken rang en stand zij ook mocht zijn.
Gedroeg de hoffelijke volksdichter zich tegenover de vrouw
buiten zijn gezin en vriendelijk en eerbiedig, niet anders gaf
hij zich aan zijne vrouwelijke gezinsleden.
Zijne dochters vonden in Cats een teeder en liefhebbend
vader, zij beiden beminden hun edelen vader hoog.
Of deze meisjes den vader altijd reden tot vreugde en tevredenheid gegeven hebben ?
Huygens, die jarenlang, over geldelijke geschillen Cats
vijand geweest is, schreef 22 Oct. 1673 in zijn dagboek :
Madame de Buat (geb. Elisabeth Cats) etoit eene putain,
aviree et qu 'n certain Stuart-demeurant chez Mr. Cats l'avoit
chevauchee a '1 aage de 15 ‘ an 16 ans. 1)
Geen kleine beschuldiging tegenover Cats liefste dochter
Elisabeth. En dat het gerucht van Elisabeths onzedelijkheid allerminst tusschen de bladen van Huygens dagboek gesmoord is, blijkt
uit het Rotterdamsche Marktschuitpraatje dat in 1647 verscheen :
Waar is nu Vader Cats, die zoo de vrouwenplichten
leder heeft voorgesteld en aardig weet te dichten
Kan hij zijn eigen kind geen lessen schrijven voor
Dat zij niet uit en smyt, nog loope buiten spoor.
')

Pamfl. Kan. Bib1. 5601.
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Waarde Dochters, de God des vredes geve u vrede onder de
anderen, vrede in uw huisgezin en binnen in u zelve en eindelijk
die oneindelijken vrede, die alle vrede en vreugde verre te boven
gaat, bestaande in die groote verborgenheid, in dat eeuwigdurende Huwelijk van Gods Zoon. Vaartwel !
Hier sprak een vader, een vader vol liefde, begeerende voor
zijne kinderen de hoogste Liefde.
Verdiende Mr. Jacob Cats den eerenaam vader Cats ?
Elisabeth Cats was een allerliefst en leergierig meisje, die
dol op haar vader was. In 1631 schrijft zij haar vader, die
te Londen vertoeft den volgenden fraaien brief :
Eerwaerdige en hartslieve Vader.
Ick hebbe UE. aenghenamen brief nu dadelyk wel ontvanghen
met groote vreuchde ende love den goeden godt voor syne ghenaede aen UE. tot nu toe bewezen ende bidt hem zelven te
willen continueeren ende voorts UE. wil gheven een spoedighe
en gelukkige reys : dat wij ons alle tzamen moghen verblyden
ende noch meerder reden hebben syn heyligen naem te pryzen.
Aengaende van myn ick danck oock den goeden godt voor syne
genade, die by my doet, ende alsoo ick nu niet langer tyd hebbe
voor te schryven sal ik hiermede een eynde maken met myne
hartelyke groetenis met alle Eerbiedingh ende oock die van myn
Meestresse aan myne E.vader ende ick blyf altyt
Myn eerwaerdighe en de hartslieve vader
UE. onderdanighe en dienstbare Dochter
ELISABETH CATS.
In Delft 4 November.
Myne groetenisse aen Matthys Havius ende Theunis Gerritsen.
Aen Menheer, Menheer de
Ridder Cats, ten huyze van
Menheer Jochini Ambassadeur
van de E. heeren Staten van
Hollant tot Londen.
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Is dit geen alleraardigst briefje van een twaalfjarig kostschoolmeisje uit die dagen ?
Ook van Anna Cats, Vrouwe von Wernhout, bestaan twee
brieven. 1) Beiden zijn zonder jaartal, alleen van dagteekening voorzien. Hieruit laat zich bereids afleiden, hoe de hand,
de inrichting, de_ stip, in een woord de geheele brieven ons
geen groot denkbeeld geven der zorgvuldigste opleiding en
ontwikkeling der dochter van een Raadspensionaris en geletterde uit de 17 de eeuw , zij zijn nog beneden hetgeen een
tienjarig kind uit den boerenstand thans zou leveren.
Heeft Anna misschien niet willen leeren ? Moest zij de bedrijvige moeder soms te veel in het huishouden helpen of
flirte ze in haar jongen tijd liever een beetje met de Dortsche
jongelui en de gasten haars vaders ?
In 1631 schrijft zij, de jong gehuwde vrouw :
„Lieve ende waerde Vader,

U.E. aenghenamen is my wel behandicht waer wit ick verstaen de onsekerheit van U.E. comst dat ons zeer bedroeft heeft
overmits wy U.E. comste zoo vast gestelt hadden, dat wy daer
niet aen twiffelde, doch wy meeten 2) ons al weer troesten want
wy en twiffelen niet daer aen of U.E. verlanght mede ons te
zien twiffelt niet of U.E. zal dar ma 3) scikken dat wy U.E.
haest hier in ghezontheit moghen zien, daer wy de goede got
dagelick on 4) biden hier is overleden de jongste zoen van oom
de Vliet met noch ander goede bekende davit nuys de raisher 5)
coren ick wil U.E. met ghen dode bezware ider mist de sine.
U.E. heft haer moilichheit ghe noch onze dochter neemt vast
1) Museum Catsianum, bladz. 88. Oud Holland 1889, bladz. 178.
2) moeten. 3) na, maar. 4) om. 5) Davit Nuys de Raadsheer Coren.
Cats
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toe en wort vast ghroet en vet winste 1 ), datze U.E. eens mochte
zien hertelylke groetenis aen U.E. en got in ghenade bevolen en
zal altit bliven mien man ende ons zuster met mon pere en
mamere doen haer ghebidenisse.
U.E. dienstw. dochter en dienaresse
ANNET CATS.
hier heft ghetwist Broer Jansen die zegt dat
highden 2) heft vilde vel vat ghelts hebben.
uit den haghe. den 1 dembr.
Geen brief die hoog doet denken van de letterkundige ontwikkeling der Drostinne van Breda.
Het adres op dezen brief is door iemand anders geschreven
(Vader Cats toefde toen in Londen) evenals op den volgenden brief :
Werde vader
My verlanght seer tweten hoe het met U.E. is, over mis wy
ghen schriven van U.E. ontfangen hebben seder U.E. arivement
al daer als wy eens verlangen te versteen U.E. comste het is nu
enen ruimen tyt gheleden dat wy U.E. aenghenaem gezelschap
missen dat wy noch dagelix beclagen wy bidden de heere dage
lix voor U.E. dat hem belive U.E. ons de genade te doen dat
wy U.E. in gesontheit mogen sien hier mede heere bevolen en
van ons gegroet
U.E. dienstwilige dochter'
ANNA CATS.
Uit den haghe den 22 Juny.
ma seur Lisabet doet haer mon pere groeten
U.E. kleine nichten 3) wordt vast groot soo
datze haer groetvader niet cennen zal, zy is
al in de cleren.
1) groeit en wordt vet. 2) dat hij gedaan heeft. 3) nichtje, kleindochtertje.
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Mr. Cats ontving te Londen niet alleen brieven van zijne
,dochters, zoo nu en dan vernam de Vader wel eens iets van
familieleden over zijne dochters. Mr. Fabian de Vliet, gehuwd
met Susanna Valckenburg, zuster van Cats' overleden huisvrouw, schrijft Cats herhaaldelijk. Hij had namelijk voor 200
acres deel in de „dyckage" waarop Cats tijdens zijne missie
een werkzaam oog hield. Hij schrijft zijn zwager onder meer:
„Onze Jacobus is ook ziek geworden en donderdagavond in
den Heere gerust ; morgen wordt by in de Kloosterkerk begraven,
wy hebben de exempelen aan U. E. D. Johannes en Jacobus
gehad, by was nu 7 jaar en 8 maanden out en begost te schryven, zou dezen zomer op het Latyn gegaan hebben."
Het is oom de Vliet eene behoefte om Cats, nog zoo kort
weduwnaar en door dit sterfgeval herinnerd aan zijn oudsten
jongen, iets naar zijn hart te zeggen en daarom vertelt hij :
„Wy hebben Elizabeth met de Wernhouts hier gehad, sien dat
het eene aancomende dochter 1) werd, sal uit de schoolemoeten
thuis comen, als de winter overgewoont heeft."
't Is niet bekend of de geestrijke Elizabeth werkelijk dien
zomer weer in het huis van haar vader is teruggekeerd, maar
wel dat het lieve meisje op nog geen 18 jarigen leeftijd de
echtgenoote werd van een man, die niet deugde : den Griffier
Musch. Zij paste niet bij den zooveel ouderen man, die zijn
eed als advocaat aflegde in het jaar waarin zij geboren werd.
Volgens J. G. Frederiks in Oud-Holland 1889 bedierf hij haar.
Drie meisjes uit dat huwelijk geboren, strekten vader Cats
nog in zijn grijze dagen bijzonder tot vreugde.
In 1650 vergiftigde Mr. Cornelis Musch, Heer v. Waelsdorp
1)

een flunk meisje.
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zichzelven. Hij ging henen zonder betreurd to zijn en reeds
in 1652 hertrouwde zijne weduwe met Diderik Pauw, Heer
van Carnisse, een schoonzoon, die Mr. Jacob Cats in alien
deele aanstond, hoewel hij misschien nog wel op een anderen
„vrijer" voor zijn lieve dochter het oog geslagen had.
't Was Johannes, zoon van Fabian de Vliet en Susanna
Valckenburgh, de zuster van Mevrouw Jacob Cats. Hij was
gehuwd geweest met Clara v. Dinter, dochter van den president van den Raad van Brabant. Warm aanhanger van de
Oranjepartij woonde hij den coup d'etat van den Prins bij,
en werd door 's Prinsen dood sterk benadeeld. Breed uitgemeten is indertijd de beschuldiging, dat hij als de meeste
heeren en jonkvrouwen van dien tijd, schuldig stond aan onzedelijkheid, dronkenschap en straatschenderij, doch dit is
waar, in een paar jaar had hij zijne huishouding in de hofstad,
deerlijk in de war gestuurd, en moest vertrekken. Hij ging
naar Breda, logeerde eerst in de „Haisteeg", later bij zijn
nicht Anna Cats, gehuwd met den Drost van Aersen. Een
tijdlang practiseerde hij als deftig advocaat, en werd kort
voor den dood van den Prins tot schepen benoemd.
Welkom en eerhersteliend was zijn benoeming tot secretaris van het gezantschap naar Engeland, waardoor hij met
Cats in nauwer betrekking kwam. In 1653 werd Johan de
Vliet griffier van Breda door de gunst van de Prinses-Royal
namens haren zoon Willem Hendrik. Intusschen had Cats
Elisabeth, weduwe Musch Mr. Diderik Pauw gekozen.
Uit het huwelijk van Cats' oudste dochter Anna werden
vijf dochters geboren : Elisabeth, Jannette, Marie, Amarante en
Anna en drie zonen, de jonkers Johan, Jacob en Cornelis en
nog drie kinderen.
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In 1655 droeg vader Cats deze meisjes, met hunne nichtjes
Anna Catherina en Marie en Elisabeth Musch zijne hofgedachten op, benevens aan de eerbare, vernuftige, welbescheiden juffrouw Cornelia Baers, weduwe van wijlen D. Mathias
Havius, „den jongeling", indertijd na het verscheiden van
Mr. Cats, bij den Raadspensionaris in dienst gekomen.
Dat vader Cats, dit boek, naast zijne kleinkinderen ook aan
zijne trouwe huishoudster en „gouvernante" opdraagt, bewijst
wel hoe hoog de voor huiselijkheid zoo gevoelige man, de
diensten van zijne beste nicht stelde.
Inderdaad vlood het huiselijk leven van Mr. Cats, terwip
aan het hoofd zijner huishouding deze bekwame huishoudster
stond, genoegelijk daarheen. Behalve den klerk, Cats' particuliere secretaris, bestond het gezin nog uit een „koetsier en
tuinman, een bouwknecht, een huffs of medeboerenknecht, de
keukenmeid, eene bouwmeid en een werkmeid.
* *
*

Was de houding van den beschaafden Raadspensionaris
jegens de vrouw immer hoofsch en correct, als het op „de
duiten" aankwam kon vader Cats ook tegenover de vrouwelijke leden van zijne familie flink de tanden laten zien.
Cats' broeder, Mr. Cornelis, de burgemeester van Brouwershaven, had bij andere kinderen een zoon Lenaert. Reeds in
1614 legde deze zoon zijn eed als advocaat of en drie jaar
later trouwde hij met Jacobyna van Muylwyck, geboortig
uit Dordrecht.
Deze neef van vader Cats bereikte geen hoogen leeftijd.
Op 28 December 1639 overleed hij reeds to Middelburg, op
7 Januari 1640 werd hij in de koorkerk begraven. Hij lint
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vier kinderen na, waarover op 10 Januari, behalve de moeder,
Mr. Jacob Cats tot voogd werd benoemd.
Weinige weken daarna opende de Raadspensionaris eene
briefwisseling met zijn nicht over goederen en ondernemingen
aan de overzijde van de Schelde. We weten hoe de broeders
Jacob en Cornelis indertijd samen zaken deden in het inpolderen en bedijken. Men kreeg geschil over het geld. De
weduwe Jacobyna haalde er haar schoonzoon den secretaris Junius in. Cats oordeelde het billijk en noodig dat
Mevrouw drie of vierduizend gulden zond, een eisch die
Mevrouw Jacobyna alles behalve aanstond en tamelijk veel
ruchtbaarheid gaf. Ze sprak er zelfs over met Cats' schoonzoon Musch, zooals Cats beweerde. Of het waar was,
of de aantijgingen van den „erkenden schurk" waarheid
bevatten ?
In het eerst verliep de briefwisseling kalm, soms gevoelig
en in zachte bewoordingen. Jacobina behoorde over alles de
voogden te raadplegen en niets zonder hunne machtiging doen.
Uit de order haar berustende registers kon de weduwe zien,
hoe haar schoonvader Cornelis, Cats broeder, bij hun leven
over de gemeenschappelijke eigendommen had geoordeeld.
De troubles en de oorlog hadden stilstand in de administratie
der gemeenschap veroarzaakt. Dientengevolge behoorde men
nu veel geld beschikbaar te houden. Nadat Cats herhaaldelijk
over vertraging klaagt en op afdoening aandringt in bijna elken
brief, doet hij eindelijk in den laatsten een voorstel tot schikking en scheiding en bepaalt een dag tot samenkomst.
Eigenhandig antwoordde Jacobyna, Cats telkens haar „beminden of wel mijnheer Oom", en in al hare brieven straalde
de zucht door om vrede te bewaren.
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Ick en twyffele niet off wy en sullen de saken, ter wederzyden
volkomentl. bekent gemaekt synde, sooveel deselve sonder gevaer sullen connen verdragen, int vriendelyck wel overeencomen
waer toe wy geneycht syn soo veel toe te contribueeren als wy
van onse syde, behoudens onse gerechtigheit sullen connen ofte
en mogen doen.
De brieven werden met vaste hand geschreven, uitgezonderd
de laatste, die Jacobyna alleen onderteekende.
Eene zeer onmalsche brief van Mr. Jacob Cats aan zijne
nicht, die hij nu niet meer als „beminde of weerde Nicht"
maar kortweg als Juffrouw Jacobyna v. Muylwyck betitelde,
diende tot antwoord. Cats verbolgenheid is groot daarin, hij
heeft verstaan dat Jacob yna haar Oom beschuldigde, in particuliere gesprekken, dat hij „ter smuigh aandeel in de landen
onder Breskens verkregen heeft". De brief is gedagteekend,
Hage, 13 Juli 1641 en het slot luidt zoo bits mogelijk :
Soo verclaer Ick van nu aen, u voors voorgeven te houden,
v oor faemrovende clappernien, en u voor eene rechte achterclapster ; en dat ick vervolgens int werk sal stellen soodanige
middelen, waer door myn goeden naem ende faem, door soodanige eerbedervende twistmaekers tongen, gevindiceert ende
gesuyvert mogen werden. Meer niet, dat Godt bewaere alle
goede luyden voor leugentale ende clappernien. UED. toegenegen, als ick become de satisfactie hierboven geroert.
Hoe de ruzie geeindigd is ? Er bestaan twee liquidatien
tu sschen Cats en deze zijn nicht Jacobyna v. Muylwyck weduwe en boedelhouder van wijlen den Raadsheer Mr. Leonard
Cats, dato 10 Augustus 1645.
Er is nog eene verrekening opgemaakt, veel uitgebreider
d oor de erfgenamen van Jacob Cats, welke alsnog 109 pond
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sterling, 19 sh., 0 penning vls zouden te vorderen hebben.
Waarschijnlijk zijn de geldzaken dus niet uitgemaakt en
bleef Vrouwe Jacobina in onmin met den oom van haar man.
Bleek vader Cats dus een man te zijn die ook tegenover
zijne vrouwelijke familieleden naarstiglijk op de duiten paste,
het kleine ontging den Dichter evenmin als het groote.
Op 8 November 1652 nam de Oud-Raadspensionaris, hij
had zijn ambt als een „lastig pak" neergelegd, wederom de
eerste plaats aan in het gezantschap dat naar Engeland zou
gaan. Veel liever had hij het houten huis betrokken dat hij
twintig jaar geleden had laten bouwen in de duinen, maar
de Staten letten niet op de „swarigheit" van den ouden man
en hij gaat.
Doch niet alleen ! Zijn beste juffrouw Havius, de huishoudster trekt mede. Buiten vrouwelijke zorgen kon de grijsaard niet meer.
De woning op den Kneuterdijk kon natuurlijk niet onbeheerd
blijven : de ongetrouwde zuster van Mathias Havius Caterina
zou de huishouding voeren. Er kwam van tijd tot tijd geld in
en voorkomende jaarrekeningen met andere kleine en grootere
betalingen moesten voldaan worden.
De rentmeester, Willem Havius, broer van Cats knecht, gaf
hiertoe honderd drie gulden vijftien stuivers aan juffrouw
Caterina Havius. Zij heeft het huishoudboekje uit de XVIIde
eeuw keurig bijgehouden. 't Is nog in zijn geheel te vinden
in het Museum Catsianum.
Men heeft dit curieuze huishoudboekje aan vader Cats zelf
toegeschreven, doch het is later uitgemaakt, dat het handschrift
van den Raadspensionaris heel wat verschilde met dat van
het keukenboekje. Doch is het wel vrij zeker, dat de huiselijk e
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en op alle kleinigheden lettende vader Cats alle postjes heeft
nagezien en het boekje bij zijn overige administratie wilde bewaren.
Deze administratie begint 20 December 1651, 's daags na
het vertrek van Cats naar Hellevoet Sluys en we nemen hier
eenige postjes over om zoowel de behoeften dier tijden als de
prijzen to leeren kennen.
Old. st.

„aen de spinster voor 2 pond snuyff ...
(ook nog heden heet het fijn maken of raspen
der karoken tabak tot snuf, spinnen).
voor een brief uyt Engeland aan mijnh. Cats .
4 pond zeep 13 st. een pint olie 4'/ 2 st. . .
voor 2 finne kommeliens 23 st. ....
een pond rosynen 5 st. een pond vygen 3 st.
voor 2 pond corenten 10 st. ..
aen 1 Saterdaegs wyfien 2 st ..
een roggebroot 5 st. witte broot
voor 2 pond suycker 28 st ...
aen Jacob Jansen Backer voor drie kerfstocken
afbetaelt, verschenen zijnde 30 December, de
somme van .......
voor 5 pinten soetemelck 10 st..
voor d'arme luyden aen de deur
voor 2 stoop wynazyn 20 st.. .
perdebloemsla 2 st ...
voor 13 pond rintvleysch .
•
voor 9 „ calfsvleysch .
koeckiens en crakelingen .
riviervis 10 st. schol 5 st. ..
voor een schoonmaakster twee dagen
de steltman 1 ) 2 st. ambachtsjongens .

p.

1 4 0

0 12 0
0 17 8
1
3 0
0 8 0
0 10 0
0 2 0
0 7 0
1 8 0

72 0 0
0 10 0
0 6 0
1 0 0
0 2 0
3 5 0
2 5 0
0 7 0
0 15 0
1 0 0
0 4 0

') Dit was eene ongelukkige man, die op krukken, stelten, liep, misschien een oud-matroos van Tromp.

90

CATS EN DE VROUW NA ZIJN HUWELIJK.

Gld. st.

voor een kalfsboutien 14 st ..
een pond ryst ..
voor een brief van doornik .
voor 5 sitroenen 54 st. . .
enz. enz.

p.

. 0 14 0
. 0 3 0
. 0 6 0
2 14 0
.

Al kwamen 't Saterdaegs wyfien en d' arme luyden aan de
deur er een beetje schraal af, men kon niet zeggen, dat de
gedienstige van vader Cats haar natje en droogje niet op haar
tijd kreeg. Ze at er smakelijk van.
Na Cats terugkomst uit Engeland kon hij zich geheel aan
den bouw en de inrichting van zijne nieuwe buitenplaats
wijden. Door de goede hulp van zijn nieuwen schoonzoon
marcheerden de zaken reeds flink en gedachtig aan zijn spreekwoord : „Het oog van den meester maakt de paarden vet,"
sloeg Cats dag aan dag de bouwers gade en verheugde zich
op een ongestoorden ouderdom, die hem wenkte in dit schoon
buitenverblijf.
Ruim 70 jaren telde Vader Cats toen hij zijn Sorghvliet, de
keurige maar veel grootere weerspiegeling van zijn vroeger
geliefd „ Munnikhof" betrok. Daar leefde de stille peinzer, de
vriend der eenzaamheid, een kalm en gerust leven. Daar
dichtte hij zijn „Ouderdom en Buitenleven, Gedachten op
slapelooze nachten, Twee en tachtig jarig leven, Doodkist voor
de levenden" en wat al meer.
Het buitenverblijf, geheel ingericht en aangelegd naar zijn
phantasie en smaak, was zijn lust. Vol belangstelling wandelde hij langs zijne slabedden, onder zijn ooftboomen en
voorbij zijne bijenhoven en hoenderhokken en eendenkooien.
En klom de dichter op een duintop, dan kon hij den wijden
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omtrek aanschouwen, de toren van den Brie! aan den verren
horizon, zijn geliefd „Haagje" waarin hij zijn beminde kinderen
en kleinkinderen wist, dichtbij.
„Dit is uw les, staat op te zes
En eet te tienen, het zal u dienen
En weer te zes zoo trek het mes
En slaapt te tienen, het zal u dienen".
Naar dien levensregel leefde Cats, als een deftig, doch matig
man. Rijk gemeubeld was Sorgvliet van de slaapkamer, met
den „zilveren lampet en zilveren urinaal en zilveren tongenschrapper en zooveel kostbaars meer, tot het eetvertrek, waarin „de groote zilveren schotel, negen gemeyne of ordinaire
zilveren schotels, de acht en veertig zilveren telkoren ') toe.
Joffer Cornelia Havius had wat na te gaan bij haar dienstpersoneel.
Cats zelf hield ook nog wet eens van een praatje met de
werk- of keukenmeid en ze gaven hem, als elke kleinigheid
weer stof tot een gedicht. Ziet hij in de „slacht" een vrouw,
die de beulingen kookt, spoedig vertelt Cats :
Laatst, als ik in de keuken stond, en daar een beulingketel vond,
Die aan den hengel hing en rood, en stage bobbels henenschoot
Vernam ik door een oude vrouw, die op de worsten letten zou,
Die zat gestaag daarop en keek, en gaf vast hier en daar een
steek,
Ja dikwijls vrij een harde prik, zoo haast een beuling werd te dik,
En al te grof en al te vol, of dat hij van de winden zwol.
Hierop zoo vraagde ik aan het wijf, de reden van dit haar bedrijf,
Zij sprak, den beuling die ge ziet, die kwets ik zonder reden niet,
1)

Borden.
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Want als de worst komt aan het vier, zoo maakt het wel een groot
getier.
Gewis zoo ik niet toe en stak, men zag hier niet dan ongemak.
Het kruid, het vet en al het gort, dat wierd voorzeker uitgestort,
En niets en bleef er voor den waard, dan slechts alleen een vuilen
haard.
Maar prik ik in dit wondig vel, zoo slinkt terstond het los gezwel,
Mijn hart bewoog tot in den grond, terwij1 ik dit bericht verstond
lk trad daarop terzijde af, waarop ik mij dees lesse gaf :
lk sprak, maar echter zonder taal, o Heer zoo doet gij menigmaal
Wat mij hier onder d' oogen valt, wanneer mijn welig harte malt,
lk heb het nog al veel beproefd, dat gij mijn zinnen hebt bedroefd
Dat gij, wanneer het dartel vleisch, nu scheen to krijgen zijnen eisch
En dat mijn los en wondig vel, nu was genegen tot gezwel,
Dat Gij dan in de bobbels staakt en zoo mijn kwade driften braakt
Dat Gij door pijn en zwaren druk, door smarte Teed of ongeluk,
Dat Gij door ramp en tegenspoed deedt nederzinken mijn gemoed
Deedt weder slinken mijn gezwel, 0 God Gij doet mijn ziele wel,
Want schoon het valt der vele zwaar, Uw gunst o God is openbaar,
Gij weet, o Heer, wat mij ontbreekt, wel steek dan lieve vader
steek
Met druk of pijn of ongeval, als 't mij van nooden weren zal,
Aileen als Gij mij raken zult, zoo stijf mijn ziele met geduld,
En even midden in de smart, zoo geef mij toch een lijdzaam hart.
Zien we hier den eerwaardigen grijsaard niet in de keuken
staan, de warme kamerjapon om de leden vanwege de herfstkou en een fluweel kalotje op het hoofd, pratend met de hulp
van de keukenprinses ?
Op een anderen
is het zomer. Wie weet, hoeveel van
de veertien kleinkinderen dartelen in den. hof ! misschien
speelde het „Oranjekindt", of liever „Statenkindt", de kleine
Willem Henrick ook wel mee. Ze zijn het stoeien moe en
gaan visschen en vader Cats schouwt het lieve leventje aan :

to
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Laatst als ik hier op Zorregvliet, ons jong gezelschap visschen liet,
En dat het net met groote kracht, was opgetrokken uit de gracht
Zag ik daarbij een tobbe staan, waarin schoon water was gedaan
En wat er toen gevangen was, dat werd terstond en wonder ras
Geslingerd in het open vat, daar zwom de visch in 't koele nat
En toonde straks als groote vreugd, het scheen een ieder was
verheugd,
Ja, 't gansche rot was zeer verblijd, als van een wissen dood
bevrijd.
Dies sprong het in den engen stroom, maar dat was slechts een
zoeten droom,
Want straks een fluksche keukenmeid, die zoo het scheen haar
was gezeid
Kreeg straks een mes en greep den visch, ja nam ze zeker en gewis,
En straks zoo was het gansche rot met haast gestoken in de pot,
Of op den rooster neergeleid en zie, daar was het maal bereid.
Nu hoor, als ik dit spel vernam, wat mij hierop to binnen kwam,
Zie is er iemand ziek geweest, zoodat de meester hem geneest,
Dan voelt hij dikwijls groote vreugd, het schijnt hij krijgt een
nieuwe jeugd,

Ja dat de dood nu voor gewis, al ver van hem geweken is,
Maar 't blijkt, dat hij maar wijken wou, opdat hij feller springen
zou,
Welaan dan lieve, waar gij zijt, op aller plaatsen t' aller tijd,
Zoo draag het graf in uw gemoed, dat is vooral een nutte voet,
Weet dat noch jong noch wakker man, zich niet een dag beloven
kan,
Ja dat geen uur hem zeker is, al waar hij gaaf gelijk een visch.
Een ander maal ziet grootvader de kindermeid omspringen
met een onwillig klein zoontje, terwip moeder Elisabeth bij
het gezelschap zit :
Ook schoon men deed het zijnen wil, nog was de jongen nimmer stil
Hoe zacht gestreeld, hoe zoet gevleid. Ten laatste kwam de kindermeid
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En bracht hem op zijn moeders schoot, toen scheen hij daar als buiten
nood
Ja was zoo mak gelijk een schaap en viel straks in een zoeten slaap.
lk die op al dat nam gemerk, dacht nog meer dan op kinderwerk
Van ouds zoo stelt men voor gewis dat d' aard ons aller moeder is
Waar is dan iemand buiten nood? lk zeg maar in zijn moeders schoot
Als iemand daarin nederligt, dan zijn hem alle pakken licht.
0 die zich recht hier nederstrekt en van zijn moeder wel bedekt
En dan vernieuwt en onbevlekt weer door zijn vader opgewekt
Is, ja gelukkig bovenal, o God maak ons van dit getal !
Cats drentelt eens rond in „de schoone zaal" waarin de
meid bezig is :
Een ijdel spinneweb, dat schijnt een gunstig werk
Een kostelijk gebrei, een rond getogen perk
Ziedaar een fluksche meid, die breekt het altemaal
Een raaghoofd speelt er door en 't is terstond verdwenen
En in der haast vergaan, wat wonder heeft geschenen
Vraagt gij in dit geval, wat ik hierover pers
De schuurster is de dood, de spinkop alle vleesch
Al is zijn voorstel hoog, zijn aanslag wonder groot
Voor hem en gaat niets vast, dan slechts de bleeke dood.
Dat graag eens in de keuken neuzen, was een liefhebberij
van ouden datum in vader Cats. Zelfs toen hij in Dordrecht
zijn drukke Staatszaken had, lette hij op 't geen in de keuken
voorviel en trok er leering uit :
1k zag eens onze meid een Dordschen vogel plukken.
En 't viel haar zwaar genoeg de pluimen uit to rukken
Hoe staat toch, vroeg ik haar, de veer zoo bijster vast
Zij sprak, tot mijn bericht, het is een oude gast.
Ziet, als de vogel komt tot aan zijn laatste dagen
Dan staan de pluimen diep en vaster dan ze plagen
Zoodat het menigmaal een haastig mensch gebeurt,
Dat hij de gansche borst met plukken openscheurt.
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Cats is tevreden met het antwoord, 't is een les voor een
gierig wijf of een karig man :
De menschen overal, hoe dat zij langer leven
Hoe dat ze taaier zijn en minder willen geven
Ja schoon dat iemand komt tot aan het duister graf
Nog kleeft hij aan het goed en wil er kwalijk af.
't Is een waarschuwing van de ouders om hun kind geen
flinken bruidschat to onthouden, als 't toch lijden kan
Dies geeft eilieve geeft, ter eere van de bruid,
Het overtollig goed, dat kan u geenszins baten.
Toch weet Cats wel, waarschijnlijk uit eigen ondervinding
Maar al wat jaren heeft wil uit de veeren niet.
Vasthouden, evenals de oude vogel zijn veeren, dat is des
menschen aard.
Doch 't zijn niet alleen de huisbedienden, die de dichterlijke grijsaard gadeslaat. Het melkmeisje komt aan, met de
emmers vol versche schuimende melk en in zijn verbeelding
hoort hij haar zingen :
Al schijn ik met een juk belaan, toch mag ik vrij daarhenen gaan,
Want mits het op mijn leden past, zoo strekt het mij tot geenen last;
Ik trede met zoo rappen voet, gelijk een hoofsche juffer doet,
En waarom ben ik niet zoo vrij, en waarom niet zoowel als zij ?
lk draag het juk van mijn bedrijf en zij een ijzer om het lijf.
En Cats filosofeert :
Hoort kinders, hoort, een rustig woord,
En zegt het vrij der buren voort.
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Wil iemand dragen eenig pak en dat ook zonder ongemak,
Die grijp het wel, van aanbegin en draag het met een luchten zin,
Want al wat iemand willig doet, al is het zuur zoo wordt het zoet.
Een Scheveningsch vrouwtje, met een ben vol visch op
haar hoofd, komt de poort van Zorgvliet binnen. Met de
breede rokkenvracht om de beenen stapt ze lustig en vroolijk
voort en Cats weet, dat ze denkt :
1k hebbe met het hoofd geleerd den kost to winnen
Maar wat ik buiten doe, dat doet een ander binnen
Maar desalniettemin zoo ben ik echter vrij
Maar desalniettemin zoo ben ik immers blij
Maar desalniettemin zoo spring ik aan den strande
1k ete van de visch en spele met de mande.
Al is ons moeite groot, al is de winste klein
lk lijde wederom geen prangen uit het brein
Geen pramen aan de ziel, al koom' ik in den Hage
't Is maar de bloote kost, al wat ik door begage
Al hijg ik in het zand, het is gewillig zweet
Wat naar vernoegen is en is geen harteleed
Vaarwel dan Haagsche pracht, gij kunt mij niet bekoren
Zooals ik heden ga, zoo ging ik ook tevoren
Vaarwel dan hoofsch prieel ! hoe schoon gij zijt beplant
1k vinde meerder rust, ook in het dorre zand.
Grootvader Cats schenkt zijn kleindochtertje een uurwerk,
een kostbaar geschenk in die dagen, dock tevens ontvangt zij
eene nog kostbaarder onderwijzing.
Weet dat het is van zoo een aard
Waar nooit geen vlijt aan dient gespaard
Want op een ieder zonneschijn
Zoo moet het opgetogen zijn
Of anders zal het stifle staan
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En niet een rad en rol er gaan
De wijzer met zijn helle klok
Die zal daar liggen als een blok
Gij let dan hierop even staag
En windt het hooger alle daag
Maar als gij zoo gedurig doet
Sla dan een oog op uw gemoed
Gij weet, dat ieder menschenhart
Hiermede vergeleken wordt
Want 't is voorwaar een aarden klomp
Ja somwijl als een doode romp
Het is gestaag men weet niet hoe
Gezegen naar de aarde toe
Dus zoo gij dat niet op en trekt
En staag als uit den slape wekt
Gij zult het zien, 'k en weet niet waar
Ja 't zal vervallen in gevaar
Om staag to liggen in het stof
Gansch zonder prijs en zonder lof
Wel tot besluit mijn waarde kind
Zoo dikwijls als de dag begint.
Zoo stel het tuig gelijk het dient
Maar wees vooral uw eigen vriend.
Trek op uw zinnen bovenal
En hang niet aan het aardsche mal.
Maar stuur naar boven uw gemoed
Daar is uw deel en hoogste goed.
„Wees uw eigen vriend" roept grootvader Cats zijn kleindochtertje toe en wekt haar daardoor op tot ijverige plichtsbetrachting in de vreeze des Heeren „wees uw eigen vriend"
roept hij de moeders toe, in het houden van het gezag over
uw kind.
In de keuken ziet hij het lieve leventje van pannekoeken
bakken aan. De deftigste huisvrouw in vader Cats' dagen
Cats
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ken dat wel en deed het ook als het moest. Het dochtertje
of kleindochtertje ziet begeerig toe :
De moeder bood ze koek, maar zij greep naar de pan
De moeder : „bola wat, daar scheid ik nimmer van".
„Geeft uw kind niet te veel en niet te overdadig," stemt
vader Cats toe, en blijf baas over den pot :
Gij daarom lieve geeft, maar echter niet te veel
En houdt in al uw doen, de panne bij den steel.
Zoo bestond vader Cats nu eenmaal. Rustig, kalm, zonder
zorgen, op alle kleinigheden acht gevend, wezen hem alle
dingen naar boven, naar God en zijn eeuwig huis.
Doch bemoeide hij zich in Bien tijd niet alleen met zijn
huisgezin en de menschen, die er zich om heen groepeerden.
Ook andere vrouwen vroegen en trokken zijn aandacht.
Daar was allereerst de kunstrijke en voortreffelijke Anne
Maria Schuurman met wie hij reeds in 1622 hartelijke brieven
wisselde, wier portret de eerste uitgave van Cats Trouwring
in 1637 sierde waaronder deze regels :
- 0 Licht van uwen tijd, o Peerel van den doek
Gij die ons eeuwen siert vereert ook dezen boek.
Haar wijdde hij toen zijn „Papieren kint" in dit vers.
Prinsesse wier gemoed, verliefd op oude boeken
Nooit dwaasheid heeft gepleegd, die jongelieden zoeken.
Maar die uit hooger drift, verscheiden van de jeugd
Geen andere liefde draagt, dan tot de ware deugd.
Tot kunst en wetenschap, tot velerhande spraken
En wat in eenig mensch kan wijze zinnen maken.
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En wat in eenig hart de beste reden prent
Zoodat een ieder schrikt, die uwe gaven kent.
Ontvangt mijn jongste kind, dat aan u werd gezonden
En mits het in het land geen moeder heeft gevonden.
Wees gij er moeder van, gij zijt van mijnen aard
Vermits gij door de kunst uw bed alleen bewaart.
Een kind, gelijk als dit, dat kan ook u betamen
T'en zal geen teere maagd, geen vrijster ooit beschamen
lk zegge nog eenmaal, gij zijt van mijnen aard
Vermits gij nevens mij, papieren kinders baart.
Dit mag een vrijster doen, dit kan een maagd bedrijven
En desalniettemin en maagd en vrijster blijven.
Gij daarom wees gerust, ook als u dit geschiedt
Een kind, aldus geteeld en kwetst den maagdom niet.
Doch zoo gij niet en wilt den naam van moeder dragen
Of dat een voedsterkind u niet en zal behagen.
Zoo laat tenminste toe, dat mijn papieren kind
Mag zeggen, wie ge zijt, al waar men menschen vindt.
Mag toonen aan het yolk, uw zoet en eerbaar wezei
En dat uw lieven naam ook daar mag zijn gelezen.
En lieve waarom niet, wint dit uw eigen beeld
En is geen ander werk, het is voor u geteeld.
Cats beschouwde Anne Maria als de incarnatie van alle
vrouwelijke deugden. Naast zijn geliefde vrouw staat Anne
Maria Schuurman, doch beminde hij Elisabeth met al zijn
mannelijke liefde, de vaderlijke hartelijkheid heeft in alles wat
Cats aan Anne Maria schrijft den boventoon. En deze vaderlijke genegenheid voor de dertig jaar jongere vrouw vernevelde
niet met de jaren, doch verdiepte en verbreedde zich. In 1655
vereert hij Naar met „Alle de wercken".
Jonkvrouw ik leef op dezen tijd een Leven als een heremijt
Mijn staat leid ik vrijwillig of om recht te- denken aan het graf
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begint hij en hij eindigt met de erkenning hoe Anne Maria's
naam hem veelal bij het dichten voor de oogen heeft gestaan :
Uw naam, die wordt er veel gespeld, uw gaven zijn er in gemeld.
Ook de „Achtbare, waarde en kunstrijke Jonkvrouw Anna
Roemers" telt de grijze Dichter onder zijne vriendinnen, met
hare zuster Tesselschade, en in een vriendelijk gedicht prijst
hij die beiden wegens hare teedere zorg voor haar ouden
vader : Roemer Visscher.
Gij draagt niet voor een refs, uw vader hier en daar
Gij draagt den ouden man, geheel het ronde jaar
Gij draagt met gansche kracht uws vaders zwakke leden
Gij draagt met zoet geduld des geestes zwakkigheden

Gij draagt en gij verdraagt al wat men dragen mag
Gij zijt de gansche vreugd van zijnen ouden dag.
Net jets om te waardeeren voor den man, die zoo van harte

geloofde dat de vrouw uitsluitend geschapen is, om den man,
't zij als echtgenoote of moeder of zuster of dochter tot hulpe
te zijn.
Aan de „Doorluchtige, wijdberoemde en kunstrijke prinses
Elisabeth," oudste dochter des Konings van Boheme denkt
vader Cats, getuige een klein versje in deze nadagen des levens.
Zij was de hartelijke, liefhebbende vrouw, die Anne Maria
Schuurman tientallen jaren later tot haar dood zou beschermen
en helpen in hare ballingschap. Doch het versje dat Cats aan
Prinses Elisabeth wijdt is maar koel, doch hoffelijk en vleiend.
Een familielid van Cats, Anna Schilders, rekent bestevaer
ook under zijne vriendinnen. In 1627 wijdt hij het toen nog
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ongehuwde meisje een gedicht, in 1650 woont zij in zijn onmiddellijke nabijheid, misschien wel bij hem in.
Over het algemeen, kan men gerust zeggen, dat het grootste
gedeelte van vader Cats' gedachten, wanneer de grijsaard die
niet bij den godsdienst bepaalde, zich corrcentreerde om de
vrouw en nog eens de vrouw.
Wel gaf hij eene gezondheidsleer, waarbij hem het boek van
zijn wijdvermaarden Dortschen Vriend Dr. Joan van Beverwijck
onschatbare diensten bewees, en waarin Cats blijk gaf van zijne
reusachtige belezenheid van oude schrijvers, doch ook in deze
gezondheidsregelen is de vrouw, de vrouw vooral en dan het
kind, het middelpunt.
In zijn „Tachtigjarige Bedenkingen" toont de frissche heldere
grijsaard zich een vrouwenkenner en een ingewijde in de huishouding bij uitnemendheid. Gewis hij was geen saaie droge
boekgeleerde en evenmin een pietluttige kijk-in-den-pot en
toch zien wij den ouden man overal in keuken en kelder
neuzen en zijne gedachten neerschrijven over alles wat tot het
departement der vrouw behoort. Hij ziet het brood uit den
oven halen en naarstig oreert hij :
En laat geen heet gebak uit uwen oven komen
Om wip het warrem is, to worden ingenomen.
Over varkensvleesch oordeelt de oude man :
Men prijst het zwijnenvleesch ook boven schapebouten
Tenzij men overlang het zwijn heeft laten zouten.
Maar zoo het is gerookt of in het zout geleid,
En acht het schapenvleesch tot meerder nuttigheid.
Over kalfsvleesch :
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De bouten van een kalf, die zijn van ouds geprezen
Als die een zwakke maag gansch dienstig kunnen wezen
Want of men die of kookt, of aan den vure braadt
Het geeft een jeugdig sap, dat maag en lever baat
Vogels zijn alle goed en eetbaar, doch :
Die in een baggersloot verslijten hunne jeugd
Zijn in ons voedsel niet van zoo geprezen deugd.
Het schijnt, dat al het yolk geen lust of trek en heeft
Tot wat van leelijk aas en vuile dingen leeft.
Visschen keurt Cats ook niet of :
Visch, die veel jaren heeft wordt nog al meer geprezen
Dan die maar uit den grond nu onlangs is gerezen
De tonge, kabeljauw en versche schellevis,
Die houdt men dat bekwaam voor onze tafel is.
Ook de pieterman is smakelijk, doch hij steekt venijnig. Op
paling, die „nichte van de slangen" heeft vader Cats het niet,
men krijgt er graveel van, gebruik die visch matig.
Alle melk beveelt de dichter aan : geiten- en ezel- en kameelen koemelk. Vooral de laatste :
Want dit gezegend vocht, gemengd met wittebrood
Dat maakt naar d' oude spreuk ook kleine kinders groot.
Boter en kaas prijst de grijze minnaar van het buitenleven
uitbundig alsmede rijpe fruit.
Het rauwe fruit is kwaad, doch welgekookte peren
En zullen noch de maag noch aan de lever deren.
Kookt men ze in den wijn, dan is 't nog beter voedsel.
Kersen beveelt Cats ook wel aan, die zijn verfrisschend voor
de maag, doch
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breek ook haren steen
En zijt ge wijs en eet de kersen niet alleen.
Wijn kan de stoere zeventiende eeuwer niet missen, men
dronk ze bij liters. Ze mag niet nieuw zijn en evenmin verschaald meent Cats, klaren wijn en uit het oude vat is de
beste. Bier kan ook dienen, mits het niet zuur is, want dan
doe het nadeel aan de maag. In elk geval :
Gelijk onmatig spel omtrent de jonge vrouwen
Kan menig ongemak en vreemde plagen houwen
Zoo baart ons ook de wijn, gedronken zonder maat,
Verzwakking in de kracht en menig ander kwaad.
Cats kan ook de keukenmeid nog wel een wenkje geven :
Krijgt gij misschien een spaden gast, op wien gij niet en hadt
gepast
Zoo dood een hen en steek ze in most, zoo wordt haar vleesch
nog malsche kost.
Is vader Cats op zijn ouden dag thuis in de huishouding,
veelmeer is hij dat in de zaken der liefde. In een sprong
springt hij soms van de maag naar het hart, en zijn 10 raadgevingen aan de jongelieden zijn zeer zeker ook wel voor
moeders van het hoogste gewicht.
Ga de beginselen te keer, klinkt zijn eerste wijze raad
aan een verliefd menschenkind :
Als uw beroerde zinnen
Gevoelen eerst den brand, en hellen om te minnen I
Gelooft het wie het raakt, met lang hierop te wachten
Zoo wordt de lietde sterk en boven uwe krachten.
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De tweede is :
Al wie door liefde kweelt en wenscht te zijn genezen
Die moet in staag bedrijf en nimmer ledig wezen.
Werk hard, wandel in Gods schoone schepping, loop evenwel niet te droomen onder de boomen, doch neem goed en
aangenaam gezelschap mee.
Lees ten derde ook geen verkeerde boeken.
1k noem een dartel boek een stage kopp'laresse,
Een toevlucht voor een boef, een hoeren-dienaresse.
Ten vierde vindt vader Cats ontuchtige „kamerspelers" of
te wel tooneelvoorstellingen gevaarlijk :
Schuwt plaatsen toebereid tot jokken, dansen, springen
Of daar een welig kwant op luit of citer speelt.
Ook het voedsel kan de hartstochten opwekken , geen oesters
of garnalen of opwekkende kruiden, dient de jeugd in de
vlegeljaren :
Wacht u voor heet gebak en wat het bloed ontsteekt
Eet ruit en koud gewas, dat heete tochten breekt.
Wees ernstig is vader Cats' zesde raad :
Gaat veel, daar eenig mensch, nu tot den dood bereid
Zijn laatste woorden spreekt en uit de wereld scheidt.
De zevende raad doet op het eerste gehoor een beetje
kluchtig aan
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Min twee vrijsters tegelijk
Indien er twee in uw gedachten spelen
Gij zult te vrijer zijn en des te minder kwelen.
Toch is de raad wijs :
Zoo gij een vuur verdeelt, daar is geen twijfel aan,
De brand zal minder zijn, de vlam zal nederslaan.
Aileen denkt de van zijn jeugd aan verstokte egoist, alweer
alleen aan den man, en geen zier om de twee meisjes, van
wie er toch slechts een, volgens de reine strenge moraal van
vader Cats, de uitverkorene worden zal.
„Let nauw op uw beminde" raadt de oude menschenkenner
ten achtste. Loop haar kamer eens in en let op haar kaptafel : Is ze vuil en vies en blanket ze zich :
Gij zult er slijm en lijm en stof en poeders zien
Spuwt dan op 't vuil bejag
Opdat ze uw hart voortaan niet meer bezitten mag.
Helpt dat alles niet in uw ongebreidelde kalverliefde : Ga
eens reizen , de wereld in.
Doch zegt uw aangebedene geen goeden dag :
En maalt niet op het beeld voor die uw hart bezit,
Want dat heeft menigmaal een koelen geest verhit.
De tiende raad is wel de beste voor oud en jong, gehuwd
en ongehuwd, in wier harten de passien spelen :
Lees veel Gods heilig Woord, die zal het u betuigen
Hoe dat er duivels zijn, die niet en willen buigen
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Noch scheiden uit den mensch en uit zijn innig bloed,
Zoolang het welig vleesch heeft vollen overvloed.
't Is duivels burgerij, die dikmaal drinkt en gast
Maar 't is Gods eigen yolk, dat dikmaals bidt en vast.
Moeders, voedt uw opgroeiende jeugd niet te vet en niet
te zwaar.
Zendt staag tot uwen God met ootmoed van gebeden.
Leeft matig en in de tegenwoordigheid Gods, ouders zoowel
als kinderen :
Wel vriend, die uit den aard tot liefde zijt genegen
En treedt niet buiten spoor, noch op verkeerde wegen
Lief, lief den goeden God met al uw gansche kracht !
Heeft vader Cats overvloedigen raad toegediend ter bestrijding van jonge en ongeregelde hartstochten ; ook de rechte
liefde en het huwelijk wil hij stieren in reine banen, nu hij
zelf oud en rustig op zijn Zorgvliet zit :
Verkies bekwamen tijd om wel te mogen paren
Een man begint het werk omtrent de dertig jaren
Een vryster mag het doen, omtrent de zeventien
En eer om wel te gaan en mag het niet geschien.
God eischt matigheid en eerbaarheid ook in de huwelijksgemeenschap
Zoo roep tot uw behulp, den Vader van de trouw.
Opwinding, vermoeidheid, lusteloosheid, ruwheid, lossen
jok en vooral dronkenschap is ten hoogste of te keuren, ook
mijde men plaagzucht en humeurigheid :
Gij dan, jaag bange zorg en droefheid op de vlucht
Een akker, eerst gezaaid, die wil een zachte lucht.
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Vader Cats mengt zich niet in het „oud geschil" in hoeveel
maanden een kind voldragen wordt, „schoon zij een langer
tijd dan negen maanden gaat" het stelt den goeden naam der
vrouwe niet in twijfel, maar wet komt hij krachtig op voor
flinke ervaren vroedvrouwen :
Het raakt u jonge vrouw, het raakt u deftig man
Dies roept hier niemand toe, dan die het ambacht kan.
Zulk een trouwe verstandige „vroedmoer" legt het pasgeboren kindje dadelijk aan de moederborst :
Het nieuw en biestig zog is nut aan teere magen
Om daar het taaie slijm met krachten uit to jagen.
Waarom zoekt iemand baat in kruid of vreemde dranken
Gebruik des moeders borst.
Blijft uw kinderen ook zoogen, vermaant de oude huisvader :
Een, die haar kinders baart, is moeder voor een deel
Maar die haar kinders zoogt, is moeder in 't geheel.
Schreiende kinders maken zingende moeders :
Gij kunt of door geklank of door een kinderlied
Verjagen zijnen druk of stillen zijn verdriet.
Gij kunt het met de hand of in de wieg bewegen. Met
dit laatste zal de gediplomeerde verpleegster van de twintigste
eeuw het stellig niet eens zijn, doch wel met den raad :
leg het aan de borst,
Want 't heeft voorzeker pijn, of anders grooten dorst.
't Kindje mag ook gerust eens flunk uithuilen als het geen
behoeften heeft en gezond is :
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Het is den kinders goed, indien ze matig schreien
Want naar de kunste leert, als iemand tranen krijt
Zoo wordt het vochtig brein zijn kwade dampen kwijt
De mage wordt verwarmd en al de taaie fluimen
Die worden even dan gedwongen op te ruimen
De milte doet zich op, al is ze schoon verstopt
Gij maakt dan dat het kind geen tranen in en kropt.
Dit geldt ook voor de andere kinderen, als ze spelen.
Toch heeft het kind het voiste recht op vreugde en liefde
en geluk :
Voor meisjes is de pop, de hiltik met de noten
Voor knechtjes ruwer werk, de balle met de kooten
En laat de jonkheid doen, benijd haar vreugde niet.
De school, die nadert vast en dat is haar verdriet.
Aan vaders en moeders geeft Cats deze waarschuwing :
Als 't kind is jong, zijn leden teer, dan is het niet tot goede leer
Gij vaders, onderwijst het dan, zoo wast het tot een eerlijk man.
Met kinders, die men heeft geteeld, en dient niet 't alien tijd gespeeld
Want schoon men die ten hoogste mint en bovenmate heeft gezind
Nog kan het echter niet bestaan hen ongetucht te laten gaan
Want ouders van een zachten mond, zijn voor de jonkheid ongezond.
Men houdt, dat meest de kinders zijn, gelijk een mat en welig zwijn,
Dat zoo men 't troetelt in den nek, gaat liggen midden in den drek
Gij zoo gij tracht naar deugd en eer, zoo streel uw kinders niet te zeer.
Vader Cats wil op zijn ouden dag moeder en vrouw graag
nog wat levenslessen en levenswijsheid inprenten. Luister maar :
Zijt gij verbrand
Aan voet of hand
Ga tot de vlam
Daar 't kwaad van kwam.

CATS EN DE VROUW NA ZIJN HUWELIJK.

109

't Geeft wel gruwelijke pijn, het verbrande lichaamsdeel
opnieuw boven de viam te houden, doch de genezing is spoedig en zeker.
Cats wist het wel : Zachte heelmeesters maken stinkende
wonden.
Wordt iemand ziek of krijgt hij pijn
Eerst God, en dan de medicijn.
Met menschen niet, in tijd van pest,
Met God te spreken acht ik 't best
Of Cats ook het gevaar van besmetting onder de oogen zag.
Meer kinders zijn van eten bedorven
Dan er van honger zijn gestorven.
Een les voor jonge moeders, die o zoo spoedig hun kindje
overvoeren.
Laat voor uw tafel zijn bereid,
Een ei, ook maar een uur geleid.
En weet, dat ik nooit van mij steek,
Brood van een dag, meel van een week.
Vraagt iemand, wat er voor een man
Den honger best verdragen kan
Vooreerst, die naar zijn einde gaat
Maar dan nog is in goeden staat
Daarna een, die niet meer en wast
En schaad het niet, wanneer hij vast.
Maar iemand in zijn jeugdig bloed
Lijdt hinder, als hij vasten moet,
Doch kinders van een blijden geest,
Die schaadt het vastert allermeest.
Te luttel of te veel gevoed
En deede nooit het lichaam goed.
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Als jonge lieden niet en slapen
En oude lieden niet en waken
Ze kunnen 't bei niet lange maken.
Bereidt het voedsel dus smakelijk vrouwtje.
Spys wet geknouwd,
Is haast verdouwd,
't Zij bitter of zoet,
Wat smaakt dat voedt.
Cats wist het wel. Bij smakelijk bereiden komt nog smakelijk en oogelijk opdienen, ook de eenvoudigste maaltijd krijgt
daar kleur en gezelligheid door.
Cats tafeiwetten zijn drie honderdvijftig jaar oud, veel tafelregels zijn gewijzigd door onze meerdere beschaving en toch
evengoed als het geslacht van vader Cats luisterde naar zijn
woorden, kunnen zijn tafelwetten nu nog door ons gehoord
worden.
Moeder de vrouw vermaant hij :
Gij vrouw koop goede spijs, maar niet tot gulzig brassen
Gij dient niet buiten maat op buik en mond te passen
Wees zuinig naar den eisch, maar schaf wanneer het dient,
Wat best bevallen zal, uw gast of ander vriend
Wat hoeft gij jonge vrouw, uw teer gemoed te kwellen
Al hebt ge niet te veel den vrienden voor te stellen
Indien u spijs ontbreekt, zoo neem tot uwer baat
Schoon lijnwaad, rein gelas 1 en dan een blij gelaat
Als 't hare is bijgebracht om uwen gast te spijzen
lk weet u bovendat nog een gerecht te wijzen
Gij die met kleinen kost uw vriend wilt maken blij
Ga, zet er op het laatst uw eigen tonge bij
Een vriendelijk onthaal doet koude spijzen smaken
') Glass
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En kan ook zonder kost de lieden vroolijk maken
Waar rechte geesten zijn daar leeft men van de kunst
Waar rechte vrienden zijn, daar leeft men van de gunst.
Om goede en heusche manieren aan tafel te houden en het
tegendeel te vermijden.
1. Houdt dit voor d' eerste tafelwet, zit waar de waard u
nederzet.
2. Doch of ge staat of dat ge zit, maak dat gij God te voren bidt,
Opdat gij zegen krijgen meugt en zoo geniet gij rechte vreugd.
3. Maar hoe het zij, toon blij gelaat en houd ook zoete tafelpraat.
4. En als gij naar de spijze tast, zoo dient hierop te zijn gepast.
En breng hiertoe geen nagel voort, die draagt een zwart
fluweelen koord.
5. Eet voorkost of gij wordt verdacht, dat gij gebraad of taarten
wacht.
6. Maak dat ge in 't eten naarstig let, dat gij uw wangen niet besmet.
7. En wapper met uw voeten niet.
8. Uw buurman ook geen schouders bled.
9. Zijt gij nog jong, zoo snoer uw mond en spreek niet dan op
vasten grond.
Maak dat gij nooit de reden breekt, vooral wanneer een
wijzer spreekt.
10. En lees aan tafel geenen brief, al kwam hij van uw zoetelief.
11. Vooral schuw twist en norsch gekijf.
12. Ook handspel met eens anders wijf.
13. Maak dat gij wijn noch bier en stort.
14. En speel niet met uw tafelbord.
15. Verhaal een anders feilen niet, ook van die gij daar niet en ziet.
16. En fijmel niet met uw servet, want dat is tegen d' oude wet,
Het schijnt dat gij door vreemd gepeis, dan zijt gij als op een
verre refs.
Het dubben 1) als gij eten moet en vindt geen blij gezelschap goed.
1)

Sammelen, afwezig-zijn.
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Doe dat als gij alleene zijt : aan tafel is geen pruilenstijd.
En steek geen hand in zak of schoot, maar houdt ze voor
gasten bloot.
Spreek nooit van eenig vuil bejag, dat iemands walg verwekken mag.
Maak geen geluid wanneer ge drinkt.
Uw hoest of niezen wel bedwingt. Gaat dit niet, toon dan
nooit een open mond. Maar houdt er hand of neusdoek voor.
En zet geen glas op uw teloor.
Tast met drie vingers naar de spijs.
En schrap nooit suiker van de rijs 1).
Tast ook niet haast een schotel aan, die niemand nog en
heeft bestaan.
En grijp niet naar den besten bout.
En sla geen vingers in het zout, maar neem het liever met
een mes.
Doch houdt dit voor een vaste les.
Dat gij nooit van de tafel rijst, voordat ge God ten voile prijst.
0 geef den milden Schepper dank, dan geef ik u een vrijen Bank 2).

Deze tafelwetten en al Cats' vorige wenken en vermaningen
nalevend, moet men wel gaan houden van dezen beschaafden,
beminnelijken, levenswijzen oude van dagen, die het leven om
hem zoo wel inrichten kon.
Onder het beheer van Cats' zeer geprezen huishoudster Mej.
Havius liep Cats' huishouding als eene voortreffelijk gesmeerde
machine.
Wilt gij weten hoe de grijsaard den dag doorbracht :
Wanneer omtrent den dag de slaap mij gaat begeven
En wat ik beter acht, van mij is weggedreven.
1k geve grooten dank aan God in mijn gemoed
Van dat hij in den nacht mijn leven heeft behoed.
') rijst. 2) gang.
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Hierbij komt mijn gebed, dat God mij wil bewaren.
Den dag, die nu begint en nog aanstaande jaren.
En als ik na den slaap, aldus mijn zaken doe
De dag die smaakt er naar, tot aan den avond toe.
Dan neemt vader Cats den Bijbel op :
lk ga na di t begin, vooreerst met aandacht lezen
Wat mij den ganschen dag zal dienstig mogen wezen.
Maar dit en raakt den staat of nieuwe tijding niet
Het is een nutter plicht, die naar den hemel ziet.
Doch niet alleen in de eenzaamheid bestudeert Cats Gods
Woord :
Doch ik ben in dit werk niet al te lang gezeten
Want ik wil mijn gezin in dezen niet vergeten.
lk doe een ieders werk ten voile stillestaan
Totdat voor al mijn yolk de godsdienst is gedaan.
Hier wordt dan overluid des Heeren Woord gelezen
Opdat de ruwe jeugd zou worden onderwezen.
En eer tot zijn bedrijf dan iemand wederkeert
Zoo vraag ik op een rei, wat ieder heeft geleerd.
En uit dit onderzoek, zoo kan ik recht bemerken
Waarop mijn dienstbaar yolk en hun gedachten werken,
En daaruit is te zien, als door een klaren bril,
Wie dat de tucht bemint en God behagen wil
Zie wie mij op het land of in de kamer dient,
Is mij geen knecht alleen, maar ook een waarde vriend.
Naar Cats' regels : Sta te zessen, eet te tienen, nam hij geen
deel aan het ontbijt, maar hij begrijpt opperbest dat het flunk
werkend dienstvolk ook meer behoefte aan eten heeft, dan hij,
afgeleefd man :
Cats

8
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Terwip de jeugd ontbijt, zoo ga ik mij vertreden
Dat brengt mij voordeel aan, tot in de binnenleden
Want ik zie niet alleen wat op de velden groeit,
Maar neme verder acht, wat in mij dient gesnoeid.
Zachtkens aan, onder 't wandelen, nadenken en dichten genaakt de tijd voor het middagmaal :
en schoon mijn hooge jaren
Niet meer zoo graag en zijn gelijk ze voortijds waren
Nog eet ik evenwel bijwipen met vermaak
Maar eigen landgewas, dat geeft den besten smaak
Indien hier gasten zijn, men voert hier goede reden,
Of dienstig voor de ziel of noodig voor de zeden,
Maar als mijn eigen yolk, alleen ter tafel is
Zoo wordt er eenig boek gelezen over disch.
Cats kiest niet altijd een geestelijk werk, ook wel reis beschrijvingen, verhalen of gedichten.
En zoo wordt niet alleen het lichaam hier gevoed,
Tot drinken zal men nooit hier iemand hooren dwingen,
Wie hier ter maaltijd komt 't zij gast of ander vriend,
Die eischt wat hij begeert en wordt er van gediend,
Ik prijs geen zwaren kost, maar ooft en jeugdig kruid,
Wat hier de tafel siert, dat komt meest uit den hof,
En in den minsten kost, daar is de meeste lof,
1k schep ook groot vermaak in versch ontloken rozen,
Die zie ik menigmaal op onzen tafel blozen,
Hier komt dan bloemgewas en ander groente bij,
En zoo wordt menig gast ook zonder kosten blij.
Cats' middagtafel zag er dus vriendelijk uit, al werd er een voudig voedsel opgedischt en hij roept dan ook min of meer
zelfvoldaan uit :
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Wie kan ons slecht bestel bij onzen disch verwijten,
Het toont ons schooner glans dan Salomo's tapijten,
Ja dan zijn kleeding zelfs, zie dit heb ik geleerd,
Van Hem, die niet de pracht, maar Godes schepsel eert.
Na zijn keurig opgediend middagmaal gaat vader Cats weer
wandelen.
Als ik na 't middagmaal van tafel ben gerezen,
Dan wil ik niet terstond omtrent de boeken wezen,
1k ga wat buitenshuis en doe een korte reis,
Maar bezig evenwel met eenig zoet gepeis,
1k zie dan op het erf veel grage dieren eten,
En daar ook vind ik lets, mij nut te zijn geweten,
lk zie het met vermaak en wordt er uit geleerd,
Dat ook het domste beest, zijn Heer en voedster eert,
Zie God verwijt Zijn yolk, dat ezels zich gewennen,
De krib van hunnen heer of zijnen stalle kennen,
Maar dat d' ondankbre mensch, geen lof en eere geeft,
Hem die het al bezorgt, wat op de aarde leeft.
Na de wandeling zoekt Cats zijn boeken op.
1k heb een stil vertrek, daar vind ik grooten schat.
Vader Cats leest niet alles wat hem vroeger beviel. In
Gods Woord vindt hij het meeste behagen, boeken over geestelijke zaken neemt hij op met een gebed in de ziel. Doch
niet altijd trekt studie of lectuur of dichtwerk den grijsaard
aan :
Al is de winter dor, de lente of zomer groen
Hier is gedurig stof om jets te mogen doen.
Ledigheid acht vader Cats des duivels oorkussen.
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Nog ben ik niet gewoon te spelen met de schijven
Of met den dobbelsteen mijn uren weg te drijven
De kaarte bovenal, die staat mij geenszins aan
1k heb in vijftig jaar dien handel niet gedaan.
Lukt het hoofdwerk niet, de oude man zoekt lichaamsarbeid :
Ook wil ik bij den haard, niet ledig zitten klappen,
1k ga naar Overbeek om boomen of te kappen
De heere von Carnis, die nu mijn dochter heeft 1)
Een man van zoeten aard en even gansch beleefd,
Die heeft mij tot dit werk, gereedschap toegezonden.
Het beste dat ik ooit voor dezen heb gevonden
Dit maakt mij menigmaal de koude leden heet.
Zoodat mijn hemde druipt, en dat van enkel zweet.
Cats had dus niet, als zijn grijze voorganger uit Israel,
koning David, eene jonge maagd noodig om de verstijfde
leden te verwarmen.
Dies leg ik uit de hand, de bijl en houten hamer
En neme mijn vertrek tot in mijn binnenkamer.
Daar trekt hij schoon linnen aan en rust een weinig.
Wie zich naar stilheid voegt, die wordt er toe genegen
En allerlei gewoel, dat staat hem bijster tegen.
Zoo begint de dag te dalen en gaat juffrouw Havius het
avondmaal gereed zetten.
1) Zijn beminde Elisabeth.
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Straks na het avondmaal, nadat er is gebeden
Ga ik in mijn vertrek een wijle mij vertreden
En ga dan bij mijzelf met aandacht overslaan
Hoe dat ik heden ben, hoe dat de zaken staan.
Wat dat ik heb gedacht, wat dat ik heb gesproken
Wat drift mij in den geest of elders kwam bestoken
Of ik den rechten weg bijwijlen heb gemist
Of zonder rechte vrucht mijn uren heb gekwist.
Cats zoekt verzoening voor al zijne zonden.
Dies roep ik God tot hulp met eenig zielgeklag
Dat ik van nu voortaan mij beter kwijten mag.
Uit de eenzaamheid treedt Cats zijn eet- of huisvertrek
opnieuw binnen , de tafel is afgeruimd, het geheele gezin is
weer bijeen voor de avondgodsdienstoefening :
1k doe gelijken plicht als in den dageraad
En dan is 't dat het yolk gerust te bedde gaat
Want niemand, van den hoop vermag hier op ie blijven
Al heeft hij eenig ding te lezen of te schrijven.
Juffrouw Havius neemt alle kaarsen en lampen weg, flinke
wakkere huisbezorgster die ze is. .Wie lezen of schrijven wil,
doe dat 's morgens maar :
Dan zijn de zinnen versch, maar als de nacht genaakt
Dan wordt men weggerukt en van den slaap geraakt.
't Is best, dat alle ding ter rechter tijd geschiedt
En dat men in den nacht bekwame rust geniet.
Cats zelf, als de heer des huizes, leest nog wel in den
avond, of laat zich voorlezen door den „oudsten klerk"
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of wel een ander vriend
Wat kort en deftig is en tot de ruste dient.
Dan begeeft hij zich ter ruste :
Nadat ik alle zorg van mij heb weggestooten
En goeden nacht gewenscht aan al mijn huisgenooten
Dan zeg ik : Lieve God ik geef U dezen Geest
En op dat goed besluit, zoo rust ik onbevrëesd.
Niet altijd verkwikt de slaap den werkzamen grijsaard :
Doch als de zoete slaap mij snachts wordt afgenomen
Zoo let ik op den droom, die mij is overkomen
En zoo ik dan bemerk, dat mij de stifle nacht
lets goeds heeft ingestort, of in den zin gebracht
Dan zeg ik Gode dank, dan heb ik stil gelegen
En echter ben gesticht door Zijn gewenschten zegen.
Doch dit gaat niet altoos z66 en met merkwaardige openhartigheid en zelfkennis vertelt de vrome strijder :
Maar word ik dan gewaar, gelijk het dikwijls valt
Dat mijn aalwaardig vleesch ontuchtig heeft gemald
Dan ben ik ongezind en zegge menigwerven
Mijn God, laat dit gevoel toch eens in mij versterven
0 Vader van het licht. Waarom zie ik U niet ?
Gelijk Gij mijn bedrijf en mij gedurig ziet ?
Bestier toch in den slaap mijn binne en buitenleden
Dat mij de nachtrust zelfs mag strekken tot gebeden
Neem mij de zinnen af, die in het wilde slaan
En stort mij driften in, die naar den Hemel gaan.
Mijn naam is Jacob Heer, wil toch mijn hart betoomen
Dat ik niet hebben mag als goddelijke droomen
Geef mij een nachtgezicht, als Jacob eertijds zag
Toen hij niet op een bed, maar op een rotse lag.
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's Zondags gaat Cats met zijn gezin tempelwaarts, maar
vaak komen de predikanten ook tot hem :
En zoo wordt ons gezin omtrent een kleine kerk
Maar als het Avondmaal ons biedt een hoogen zegen
Rijswijk en Schevening zijn dicht bij ons gelegen
Daar ga ik dan ter feest, doch zelden in den Haag
Alsnu door ouderdom en zwakke leden trãag.
Arbeid meer dan hoognoodig is, duldt Cats niet op Zondag
in huis of hof. Dan moet de tijd alleen aan God geheiligd zijn.
lk wil dan geen beslag van aardsche dingen weten
Ja wou mijn eigen hart indien het kon vergeten.
Zoo nadert de Sabbathavond :
Doch eer dat iemand scheidt, wordt ieder afgevraagd
Wat hij voor zich bewaart en in zijn kamer draagt.
Heel dat welgeordende huiselijk leven, dankt vader Cats
naast God aan zijne lieve nichte en huisbezorgster, Juffr. Havius.
Er bestaat een portret van vader Cats. Daarop is de grijsaard zittende afgebeeld, gekleed in een buffs van gekleurde
stof. Cornelia Havius, geb. Baers in een donker gewaad bij
hem staande , op den achtergrond een engel, misschien een
dichterlijk zinnebeeld, de aanwezigheid van de overleden Mevrouw Cats, doch de engel kon ook op de liefderijke zorgen
van Nichte Cornelia van den grijzen dichter doelen.
Hoe prijst Cats de verstandige dame, nu weduwe :
Al heeft zij niet verkeerd in wijdberoemde scholen,
Zij kwijt zich even staag zoowel als merlig man,
Die mits zijn diep verstand, veel nutte dingen kan,
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Zij die mijn huis bezorgt, kan met geringe zaken,
Onthalen wie er komt en veel gerechten maken,
Barlaes evenzelf en menig ander geest,
Ontving haar net onthaal gelijk een groote feest,
1k hoor haar menigmaal zoo wel en deftig spreken,
Gelijk als in de kerk de godgeleerden preken,
Geef vrij haar dezen lof, zoo gij haar komt genaken,
Dat zij ervaren is in huiselijke zaken,
Maar in Gods heilig Woord al verre boven dat,
Dies eer ik haar verstand gelijk een waarden schat.
Men moet echter niet denken, dat al voerde juffrouw Havius
den schepter over Cats gezin als een vroom en degelijk
„huiswijf", dat het er zielig en vervelend en raar naar toe
ging op het weelderige Sorghvliet. Welneen, er werd niet
alleen smakelijk gegeten en gedronken :
Want is de kok bekwaam en 't meisje keukenwijs,
Al wat op tafel komt, dat schijnt ons nieuwe spijs.
Men maakte ongedwongen pret en speelde nu en dan een
vroolijk spel.
Zij die mijn huis bezorgt en kan een deuntje kwelen,
Haar zoon een Jong student, die kan op snaren spelen,
En dit bijeen gemengd, dat maakt een zoeten klank,
Als zich dan uit den Haag hierbij mijn nichten voegen,
Zoo kon haar zoet bedrijf mijn zinnen vergenoegen,
Muziek van hooger toon, dat wensch ik heden niet,
Een fluit is mij genoeg of wel een herdersriet.
In den winter was het schaatsenrijden een bron van onschuldig vermaak :
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Prinsessen evenzelfs, des winters hier gekomen,
Die hebben op het ijs ook haar vermaak genomen,
Een sleetje zonder meer, al was het niet verguld,
Dat was haar tijdverdrijf, zoo groot is haar geduld.
De eenvoudige landelijke vreugd verwarmde het oude hart
van den echten huisvader Cats en vooral Elisabeth het dochtertje van Juffr. Havius kon een potje bij den grijzen bestevaer
breken. Zij trouwde later met Cornelis van Aersen, kleinzoon
van Cats, zoon van zijn oudste kind Anna. Zij was een beschaafd meisje, zij schreef een vloeiend volstrekt geen Catsiaansch gedicht op „De verkeerde wereld van Corn. Udemans",
en bleek dus wel een zelfstandig intellectueel persoontje te
zijn. Cats vermaakte haar later zijne Italiaansche boeken.
Of Cats' familie deze zeer goede verstandhouding tusschen
vader Cats en zijne huishoudster niet met ietwat leede oogen
aanzag ?
Het verbod van Jacob Cats, in zijn testament, om juffrouw
Havius, 't welk Oodt verhoede, „eenige moeylykheit disrespect
ofte vileinicheit" aan te doen op eene boete van duizend gulden, wijst er wel op, dat de familie haar niet altoos even
gunstig gezind was. Trouwens, hoe kon het anders, de cordate
en zuinige vrouw, die orde onder haar dienstbaren en gasten
en leveranciers wist te houden, die met gezag optrad, als de
vrouw van den huize, moest wel eens botsen met den een of
ander, en daarbij kwam ook de jaloerschheid der familie
en wie weet, de vrees, dat vader Cats zijne huishoudster te
ruim bedenken zou.
De oude levenswijze dichter kende zijn volkje en na zijn
overlijden was er dan ook van „moeylycheit of vileinicheit"
geen sprake tegenover zijne trouwe huishoudster, die hem tot
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zijn dood verzorgde, en met wie hij zoo geheel eens geestes was.
Dertig jaren diende zij hem, dertig jaren, waarin ook Juffrouw
Havius persoonlijk veel doormaakte. Haar huwelijk met „Cats'
jongeling" werd met zes kinderen gezegend en ten laatste
verloor zij haar man. Dertig jaren is het leven dezer beide
menschen dooreengeweven en eindelijk kwam de dood, door
Cats zoo vaak bezongen, deze twee scheiden.
Er is alle reden voor, om te denken dat Mr. Cats zijn testament niet zonder Juffr. Havius gemaakt heeft en in elk geval
zij kreeg het gewichtige document onder hare berusting en
op den dag der begrafenis bracht zij het „te voorschijn".
De aanhef luidde aldus :
In den naam des Heeren, die Hemel en aarde geschapen heeft
Amen. Alzoo niets zekerder is, als de tijdelijke Dood hier op
aarde, en niets onzekerder dan de ure en de stonde van dezelve,
zoo heb ik, ondergeschreven ; dienstig en goed geoordeeld mijn
afscheid uit den vleesche voor te komen met het maken en instellen van mijn uiterste wille, in voegen hierna volgende.
Eerst en voor alle zaken, heb ik mijne ziele (als die door den
tijdelijken dood van 'dit mijn lichaam zal worden afgezonderd) bevolen aan den Almogenden God, mijnen Schepper. Om uit enkele
genade door Jezus Christus mijnen eenigen Zaligmaker en Verlosser ontvangen te worden in de erve der heiligen, latende dit
aardsche en sterfelijke deel in den buik der aarde, om tot stof
verteerd te worden, waarvan het is genomen. Om in de graven
te blijven rusten, ter tijd toe dat het door de Almogende kracht
des Allerhoogste, ten jongste dage, zal worden opgewekt en
met de ziele vereenigd, ter eeuwige zaligheid. Amen.
Waarmede komende tot dispotatie van mijne tijdelijke goederen bij den Goedertieren God, mij genadig verleent, zoo heb ik :
Nu volgde het testament, dat tot in de kleinste kleinig-
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heden voorzag, ,bv. voor het afleggen van het lijk, worden elk
der daarbij betrokken personen 5 gulden toebedeeld.
Mej. Havius moest maatregelen nemen, dat lieden om giften op
Sorghvliet komende, zulks zouden staken en dat de dienstboden
naar andere diensten zouden uitzien, vermits over zes weken
aldaar stond te worden opgebroken. Hen werden 1200 gulden toegelegd en elk „een fatsoenelycke ende eerlycke rouwe".
Juffrouw Havius zeli werd ruim bedeeld. Zij erfde al Cats
kleederen „zijnde wollen en linnen en al wat tot mijn lijf
heeft gediend, en al het huisraad tegenwoordig in mijne ordinaire eetkamer zijnde, mijn zilver kampet, waarin ik mij dagelijks wassche. Verder de som van 1000 gulden in contante
gelden, haar na mijn overlijden prompt te betalen".
Verder kreeg de huishoudster het recht op Sorghvliet te
blijven wonen, het noodige voor hare huishouding daaruit te
trekken of eene vergoeding daarvoor te eischen, ook behoefde
zij aan niemand eenige verantwoording daarover te doen.
Bij de opening van het Testament had zij hare keuze reeds
gedaan , een jaar vroeger kocht zij een huis op den Langen
Vijverberg naast haar zwager, den rentmeester.
In de familie-bijeenkomst op het sterfhuis leverde zij ook hare
huishoudkas over die 11022 gl. en 7 stuivers groot bleek te zijn.
De verdere bepalingen ontsioegen Juffr. Havius van alle
verantwoording aan de erfgenamen.
Ook hare kinderen had vader Cats niet vergeten. Jacobus
die naar Mr. Cats vernoemd was, kreeg zijn leven lang 300
gl. „jaerlycx". Elisabeth erfde eene groote zilveren SchenkTeljoor. Matthys en Dirk en Anna elk twee zilveren lepels
en vorken en alle vijf driehonderd gulden contant. Matthys
Havius ontving nog vijf theologische boeken.
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Willem Havius, de schoonbroeder der huishoudster en Cats'
rentmeester trad ook als een der Executeuren op en werd als
zoodanig toegeschikt : „het zilveren pidestal, dat ik dagelijks
op mijn tafel ben gebruikende".
De geheele boedel te verdeelen tusschen Elisabeth en de
kinderen der overleden dochter Anna.
Cats „lieve dochter Elisabeth v. Carnisse" ontving nog extra
de conterfeitsels van „mijne schoonmoeder juffrouw van
Valckenburgh van mij en mijne lieve huisvrouw van mijn
broeder Cornelis Cats, van mijn Oom en Moeder, alsmede
van mijn zoon Johannes Cats".
Of Cats ook nog vlak voor zijn dood aan zijn lieven jonggestorven veelbelovenden zoon gedacht heeft.
Hoe innig geloovig Cats ook was, 't blijkt toch, dat hij van
bijgeloof niet geheel vrij is, immers hij vermaakt zijn veelgeliefde Elisabeth ook „het stuk Eenhoorn, dat van groote kraght
wort gehouden in verscheyden respecten, de Vrouwen bekent".
Een soort talisman misschien of een liefdemiddel ?
Voorts ontvingen „Elisabeth en Janne van Aersen nog het
portret van „Elisabeth v. Bohemen".
In het slot van het laatste Codicil bij Cats testament gevoegd laait de liefde van den grijsaard voor zijne nooit vergeten Echtgenoote voor de laatste maal op : Hij kon zeggen :
Mijn waarde Elisabeth bezat mijn gansche ziel
En God gaf mij de kracht, dat ik mijn rijkdom hiel.
„Nog is mijn begeeren, dat, zoo wanneer de goede God zal
goedvinden mijn Leven te doen eindigen, dat alsdan mijn dood
lichaam zal worden gebracht tot mijne dochter Vrouwe van
Carnisse (Elisabeth) en daarna begraven in het graf, daarin mijne
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huisvrouw voor dezen is begraven geweest. En hetzelve zal
geschieden in alle stilheid zonder formaliteit van Uitvaart of
dusgelijke uitwendigheid, daartoe te gebruiken".
Dit was Cats laatste wensch, rusten in een graf met de
moeder zijner kinderen, de vriendinne zijner jeugd, wie hij
nooit in of na zijn huwelijk ontrouw is geweest, met wie hij
gehuwd is ge weest, niet met het lichaam alleen doch ook
naar de ziel.
Geen jonge bruid is er meer in zijn leven gekomen en al
was het struikelend, hij heeft er naar gestreefd, zelf als een
„refine bruid" te worden voorgesteld aan den geestelijken
Bruidegom, Jezus Christus.

VI.

Cats en de vrouw
in Spiegel voor den Ouden en Nieuwen tijd.
I en II en III.

SPIEGEL I.

In 1627 geeft Cats zijne Spiegel voor den ouden en nieuwen
tijd uit. Hiermede begeert hij de „Wellevenskunst" te leeren
aan zijn yolk.
Coornhert heeft het ook beproefd, doch nimmer werd zijn
werk populair, hoe hoog het werk van dien geestigen wijsgeer
ook moge staan, het yolk kon er niet bij.
Cats daalt of tot het yolk, geen ding is hem te gering, geen
beeld hem te eenvoudig en 't Nederlandsche yolk luisterde
naar hem met liefde en ontzag. Van de groene jeugd tot den
dorren ouderdom voeren u Cats spreuken en verzen tot de
eeuwige dingen.
Een jonge vrouw staat bij den spiegel en Cats vermaant haar :
Gij, die het aardig glas, dat bij de jonge vrouwen
Een spiegel wordt genaamd, zijt bezig aan te schouwen.
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Let vrij op uw gestel, uw haar en gansch gelaat
Let vrij hoe u het oog en gansch het wezen staat.
Doch geef u niet alleen om uwen doek te schikken
Of om gekroond te zijn, met bloemen en met strikken
Maar let op uw gemoed, ook onder dit beslag
En leer wat uwe jeugd ten goede dienen mag.
Spreek dus in uw gemoed : Zal 't niet een schande wezen
Zoo maar dit buitenvel in ons en wordt geprezen ?
Men vindt er menigmaal, die zonder schoone wangen
Die zonder witte verf der menschenharten vangen.
De deugd, de reine deugd is wonder liefgetal.
Cats staat midden in het voile menschenleven. Het ziet de
jongens en de meisjes mallen en roept de ouders toe :
Vuur bij 't stroo, dient niet alzoo !
Stuit de min, in haar begin.
Vuur bij 't vlas, brandt wonder ras
Doet raad voor 't kwaad, eer 't verder gaat
Bluscht de vonken vc5Or de vlam
Schut de schapen vOOr den dam.
Luisteren de ouders niet ? Dringender klinkt Cats' vermaning :
Met Bens te mallen, kan eere vallen !
Vrijsters eer is wonder teer.
Dan gaat hij vertellen :
Een vrijster van haar zoete jeugd, haar ouders lust en hoogste vreugd,
Die bad haar moeder om verlof, te rijden naar een buitenhof,
Te varen naar een boerenfeest, om speel te leiden haren geest
En met de vrijers haar bekend, te doen gelijk men is gewend.
De moeder heeft de jonge maagd, op alle zaken ondervraagd,
En na het stuk was overleid, zoo heeft ze dit haar aangezeid :
Neen kind, dat spel en dient u niet, want malle vreugde baart
verdriet,
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1k hebbe dit weleer gezien en weet en wat er kan geschien.
1k weet wat vrijheid dat men nam, wanneer het hek is van den dam,
Wanneer de jeugd speelt op het land, dan springt men lustig uit
den band,
Men raast er dikwijls nachten lang, tenminste tot den hanenzang,
Men maakt er licht een mengelbed, dat is gezegd een maagdennet,
Daar licht een duive zonder gal, haar beste veeren laten zal,
1k prijze daarom dat de jeugd, gaat buiten om haar zoete vreugd,
Dat wij dan iemand van ontzag, aan wien men jeugd betrouwen
mag,
Zij bij en aan en waar men gaat, om 't spel te houden in de maat
Want anders mallen zonder dwang, dat neemt gewis een kwaden
gang,
Als vuur en stroo te samen koomt, wat onheil dient er niet geschroomd,
Want schoon het rookt maar aan den kant, een vonke maakt een
vollen brand,
En dat gebeurt en weet niet hoe, dat klimt in haast tot boven toe,
Want als het vuur is aan het gaan, dan is er veel geen houden aan,
En schoon men bluscht het naderhand, 't blijft zwart ook waar het
niet en Brandt,
Het oog is leidsman van de min, en brengt vooreerst de lusten in.
Maar al schuwt Cats het onvoorzichtig pret maken, eerlijk
vrijen mag wel en „1 is niet in te houden ook".
Hoe dat gij geld of liefde sluit, het wil en zal en moet er uit,
doch Kaats of min en heeft geen val, zonder overgaanden bal.
Cats gefantaseerde jongeling spreekt :
Zoo gij wilt, dit speeltje leeren,
Zoete vrijsters, schoone blom
Doe den vlieger wederkeeren
DO het veertje wederom,

Want als ik van mijne zijde
Maar alleen en zoude slaan
Dat en zou ons niet verblijden
Want het spel is straks gedaan.
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Weet dat kaatsen en dat minnen
Eischt een overgaanden bal
Anders maakt het droeve zinnen
Anders heeft het geenen val.
Liefde doet ons liefde toonen
Liefde geeft der liefde kracht,
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Liefde moet de liefde loonen
Anders is ze zonder macht.
Wil dan wederliefde dragen
Lief, zoo wordt gij ras de bruid,
Want dan wil ik 't met u wagen,
Anders, kind, ik schei er uit.

„Alles goed en wel", stemt vader Cats toe, maar jongenlief
Dat met moeite verkregen is, wordt met minne bezeten.
Het is een killig hart en zonder goeden raad,
Die om het eerste Neen, een lieve vrijster laat.
Alleen door arbeid krijgt ge vuur uit de kei.
Ziet bier, gij koele vrijers ziet, wat doet de vlijt en moeite niet ?
De vrijster die gij heden ziet, die mij nu hart en hande biedt
Was nog in 't eerste van de Mei, zoo hard gelijk een blauwe kei
Zoo koel gelijk het killig ijs en tegen mij geweldig vijs.
Maar nadat ik met stage vlijt, geen moeite en pijn en heb gewijd
Zoo is het stuk zoover gebracht, dat zij nu zoetjes op mij lacht.
Dat zij mij valt tot in den arm en hierom zijn we beiden warm
Wel gij die treurig zit en klaagt, dat gij bemint een koele maagd.
Dat gij een grillig meisje vrijt en daardoor groote smarten lijdt,
Mag ik u bidden lieve vriend, indien u slechts de vrijster dient,
Zoo schep een moed en lijdt de pijn, gewis het zal eens beter zijn.
Want ziet, door vlijt en zoet gevlei, zoo kreeg ik vuur uit dezen kei.
Alleen maar, het meiske moet niet Al te koel en niet te
gedurig afwijzen :
Gaap als men u den lepel biedt of naderhand en krijgt ge niet.
Een boom of vrijster eens veroud en krijgt daarna geen jeugdig
hout.
De oude vrijster spreekt daarom :
Cats

9
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Ik was een jonge stam, van iedereen geprezen,
En met een schoon gewaai tot in de lucht gerezen
Ik was een Bosch alleen, waar al de vogels kwamen
En gansche dagen lang hun zoete vreugde namen.
Al wat er geestig zong, dat wou zijn eerste nesten
Ter eere mijner jeugd in deze takken vesten.
Maar ik was toen te trotsch en daarom wilde niet
Nu sta ik hier alleen gelijk een eenzaam riet
En al wat om mij zwiert, dat is geen jeugdig blad
Maar niet dan vuile mos en ik en weet niet wat.
lk vinde met verdriet, dat ja de vledermuis
Maakt in mijn hollen stam haar ongelukkig huis.
Dies roep ik overluid tot alle jonge boomen,
Die frisch en lustig staan, omtrent de versche stroomen,
En wees niet al te trotsch, gij dochters van het woud
Wat heden jeugdig is, dat wordt ten laatste oud.
Gelooft het fiere jeugd I En leert het overleggen
't Is kunst het gunstigst ja, intijds te mogen zeggen.
Wie die haar kans verkijkt, behoudt maar enkel spijt.
Welaan dan, let er op en dient u van den tijd.
„Grijpt als 't tijd is", roept Cats de vrijsters toe, alleen
bedenk
Al te zoet en is niet goed.
Een open deure lokt den dief, een dartel meisje wel een lief.
Een haas daar men geen loop van ziet,
Die vangt een goede weiman niet.
De jager spreekt : Ik weet een jonge vrijster,
Die mooi en geestig is en zingt gelijk een lijster.
Die streelt mij wonder zacht en spreekt gedurig schoon
En desalniettemin ik acht het niet een boon.
Ik weet niet hoe het komt, zij kan mijn wilde zinnen,
Zij kan mijn grillig hart met vleien niet gewinnen.
Ik zie het alle dag, al heb ik ongelijk,
Hoe zij mij nader komt, hoe dat ik verder wijk.
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Daar woont, integendeel, hier onder onze buren
Een ander welig dier, 1 ) vol allerhande kuren
Een trotsch en spijtig ding, dat mij gedurig kwelt
Dat mij gansch zelden spreekt en veel te leure stelt.
Hoe moet ik menigmaal omtrent haar deure dwalen
Ook als de koude sneeuw komt uit den hemel dalen.
En desalniettemin, ik ben er mee gepast
En voel dat mij het vuur ook in de koude wast.
Cats weet de oorzaak wel : „Geboden dienst is onwaard".
Een open pot, een open kuil, daarin steekt licht de hond zijn muil
en hij laat de vrouw des huizes eens flink de les lezen en opspelen voor dochter of meid : „Zwijgen is kunst, kiappen
maakt ongunst".
Hoe dikwijls onbedachte meid, hoe dikmaals heb ik u gezeid,
Dat gij zoudt letten 't allertijd, hetzij gij hier of elders zijt,
Dat nooit een ketel openstond, of voor de kat of voor den hond.
lk zeide dat een open pot, den kok gedijt tot schande en spot
En dat het altijd kwalijk gaat, alwaar de ketel openstaat.
Het stof dat uit den vure stijgt, het roet dat uit de schouwe zijgt.
Een slak die van de aarde kruipt, een zeug, die van de mure druipt.
Een mug of vlieg of vuile spin, die raakt er op of valt er in.
Maar schoon al deed ik dit vermaan, gij liet de hutspot openstaan.
En al mijn zeggen baatte niet, totdat het onheil is geschied.
Nu geldt geschreeuw, nOch groot geluid, de beste stukken zijn er uit.
Maar gij mijn dochter, die dit ziet, wat aan dit meisje is geschied.
En let te meer op mijn gebod en dek eilieve dek den pot I
Want of er schoon geen hond en koomt, nog dient een ander
leed geschroomd.
Want als het geheel niet wel en sluit, de beste geur en vliegt er uit.
Een open pot, een open keurs, een open deur, een open beurs
Een open mond, een open kist, daar wordt gemeenlijk iets gemist.
') Meisje.
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Cats geeft moeder de vrouw gelijk, doch de Boomgaardman
heeft ook een les voor de moeder van huwbare dochters. Hij
heeft Trijn zijn vrouw al zoo lang „gebeden" de rijpe peren
of te plukken, 't is verzuimd en nu zijn ze afgevallen, bemodderd en aangestoken en hij klaagt verder :
Nu ben ik evenzoo met onze Fy gevaren
Dat was een fiksche meid van zes en twintig jaren
Vet, lijvig, wel geborst, de buurte waagt ervan
Men riep mij dikwijls toe, haar dient een rustig man.
Trijn riep er tegen aan, het is nog al te vroeg
Beid tot een ander jaar, dan is het tijds genoeg.
1k zweeg om 's vredes wil en liet het henen sleuren.
Maar bloed gelijk ik ben, ik moet het nu betreuren
Want Fy die heeft gepopt met Jorden onzen knecht.
Daar staat nu Fyntje-moer en ziet geweldig slecht.
Wel leer o boogaardman ! op uwe boomgewassen
Leert vaders, als het dient op uwe kinders passen
Zie als de pere bloost, dan placht ze licht te vallen.
En als de vrijster rijpt, dan wil ze dikwijls mallen
Dus wilt ge van verdriet en schande zijn bevrijd,
Vent, vent dit weeke fruit, en dat ter rechter tijd.
De arme Fy heeft alle reden om bedroefd te zijn. Hoor haar
treurlied, eene „Fransche vrijster", nu haar kleed vol modder zit :
Ach hoe ben ik nu beklad
Van te drillen door de stad
Och hoe ben ik nu begaad
Van te loopen achter straat
Och hoe ben ik nu gesteld
Van te spelen in het veld
Komt nu vrijsters, die ik ken,
Zoo ik uw gespelen ken

Zoo ik immer met u zong
Zoo ik immer met u sprong
Zoo ik immer wat bestond
Dat gij zoet en geestig vond
Zeg mij, wat te doene staat
Want ik ben hier buiten raad
Mits dat ik zoo bijster schrik
Van dit aangebakken slik
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Snijd ik 't uit, het is een gat.
Wasch ik 't kleed, zoo wordt het nat
Wrijf ik 't hard, zoo wordt het kaal
Wordt er ook niet toegestaan
Ach 1 zoo blijft de plekke staan
En dat voegt geen vrijster wel
Maar een vuile morsebel
Hoe 't dan iemand keert of draait
Hoor gewis ben ik bekaaid.
Gij dan leert uit dit geval
Wat u dienstig wezen zal.
Loopt niet dikwijls over straat
Wenscht ge niet te zijn begaad
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Loopt niet dikwijls door de stad
Wenscht ge niet te zijn beklad.
Loopt niet dikwijls oost en west
Thuis o vrijsters is het best.
Dan nog zoo er iemand gaat
Over weg of over straat
Over zee of over land
Over klei of over zand
Over hil of over klip
Met een wagen of een schip
Ziet, dat stel ik voor een wet,
Kind'ren houdt uw zieltjes net.

„Verloren eer, keert nimmermeer," oreert vader Cats gemoedelijk. Van deernis of ontferming over het gevallen meisje, afdalen tot de diepte van haar eenzaam bedrogen hart, claarvan
is geen sprake. Integendeel, in den grond steekt Cats nog een
beetje den gek met het lichtgeloovige kind :
Vrijers eed en minneklachten,
Moet men niets dan grillen achten
Een vrijers eed, is maar een gril
Want 't is hem leed, krijgt hij zijn wil,
constateert hij rustig en laat de vrijster jammeren tot haar
verleider :
Hoe dan, zoudt gij mij verlaten
Die gij eertijds hebt bemind
Hoe ! zoudt gij mij kunnen haten
Die tot u zOO ben gezind
Neen ik kan het niet gelooven
Neen ik kan het niet verstaan,

Dat gij zoudt mijn eere rooven,
En dan elders minnen gaan.
Hebt gij mij niet menigwerven
Even met een rijp beleid
Op uw leven, op uw sterven
Vaste liefde toegezeid ?
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Hebt ge mij geen trouw gezworen
Hooger dan ik zeggen kan,
Heb ik u niet uitverkoren
Even tot mijn echteman ?
Hebt ge mij niet schrift gegeven
Dat ik als uw waarde vrouw
Dat ik al mijn gansche leven
Aan uw zijde slapen zou ?
God en wil het niet gehengen
Dat ge zoudt meineedig zijn

Dat ge mij zoudt willen brengen
Van de blijdschap in de pijn
Maar vooral moet u bewegen,
Deze vrucht, uw eigen kind,
Dit heb ik van u gekregen
Toen ge tot mij waard gezind
Zie toch eens zijn geestig wezen
Zie eens hoe het op u kijkt
Zie gij zijt er in te lezen
Zie eens hoe het op u lijkt.

Cats' vrijer heeft lachende geluisterd en vraagt, spottend met
Heiltje zijn „meld" :
Wat zal deze daar beginnen, wat begeert die slechte duif ?
Kind ! ga elders. Wilt gij minnen ? lk u trouwen ? Wat een struif !
Woorden die de vrijers spreken, zijn beleefd en honingzoet,
Doch het zijn maar minnestreken, daar men nooit op achten moet.
Wat de jongmans ooit beloven, op het altaar van de min
Dat is metterdaad verstoven, als zij hebben hunnen zin
Heeft de penne wat geschreven, 't hart en heeft het niet gevoeld.
't Wordt van 't laken uitgewreven, als men in het bedde woelt.
Mag ik bidden, houdt het briefje, want het u nog dienen kan
Ga ei ga toch zoeteliefje, maak er suikerhuisjes van
Suiker zal te passe komen, als gij 't kind zijn papje kookt
En het briefje dient genomen, als gij dan een vuurtje stookt
Weg dan Heil ! met al uw klachten, weg met al uw mallen praat
Nooit en zal mij kind behagen, daar geen Bruiloft voor en gaat !
Cats kan heel wat beter in het gemoedsleven van den vrijer
als in dat van de vrijster inkomen. Eerbaarheid en reinheid
eischt hij van de vrouw, schaamachtigheid en zedigheid in
het meisje, boven alle dingen !

IN ,SPIEGEL VOOR DEN OUDEN EN NIEUWEN TIJD

" . 135

Heeft zij gebreken ? 't Hindert niet, als zij maar leeren wil.
Wie een paard of wijf zoekt zonder gebreken,
Kan het werk wel laten steken.
Vrijsters die veel in de vensters gapen
En dikwijls tot den middag slapen
En veeltijds voor den spiegel staan,
Die laten 't huiswerk ongedaan.
Geen beter blanket, dan gezond en vet, en in kleeding
net. Maar

Een huis, dat is gemaakt, een vrouwe nog te maken
Dat houdt men overal voor twee bekwame zaken.
De vrijer, die een vrijster naar Cats' keuze zoekt, heeft op
heel wat te letten. Bouw en trouw met uws gelijk, arm met
arm en rijk met rijk, want „vogelen van een veer vliegen
gaarne te zamen."
Een schaap bij een schaap en een aap bij een aap.
De vrijster moet zelf zoo verstandig zijn, geen man te nemen,
met wien ze te veel verschilt 1). Cats hoort den vrijer een
blauwtje loopen, 't is een soldaat :
Gij zijt een ruwe gast en ik een stille maagd
En 't dient niet na mij dunkt, met u te zijn gewaagd.
1k ben van jongs gewend al staag in huis te wezen
Om met een zedig hart een heilig boek te lezen.
1k neme mijn vermaak in priem of naaldewerk
1k ben schier nooit op straat, maar dikwijls in de kerk.
1) 't Kan 66k wel eens goed gaan, als „d' eene het bloed en de andere het goed" heeft, een man van kleine middelen kan door „adel, geleerdheid, kunst of andere hoedanigheden opwegen tegen den rijkdom
der vrouw, en omgekeerd. Doch er blijft immer een vraagteeken
achter een ongelijk huwelijk staan, meent Cats.
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Een ideaal meisje voor vader Cats dus.
Gij in het tegendeel hebt ongetoomde lusten
Die woest en zeldzaam zijn en nooit en kunnen rusten.
Gij moogt op beter grond een ruiters dochter minnen
Die kan een veldslag zien met onversaagde zinnen.
Die zwiert een bloot geweer of drilt een zwakke piek
Die hoort het grof geschut en acht het voor muziek
Die u het bloote zwaard, zal reiken metterhand
En zeggen breng het weer, of bijt gij in het zand
Maar ik, die eene ben van deze pimpelmeezen
Die voor den rook alleen van grove stukken vreezen.
Die nooit gevecht en ziet, dan tot mijn groot verdriet
Ik ben u geenszins nut, doch gij en dient mij niet
Zie als ik keer het oog op alle snelle dieren
Die zweven op den stroom of om de bosschen zwieren
Al waar ik immer kom en waar ik henen kijk
1k zie dat iedereen, zich past aan zijns gelijk
Nooit zal een teere duif zich tot den arend geven
Nooit zal het schuw patrijs omtrent den havik leven
Nooit voegt een zwarte raaf, zich bij een witten zwaan
Gelijk beminde vriend, dat moet to samen gaan.
Een os en een ezel dienen niet voor een ploeg, leert vader
Cats en een oud man moet geen harde noten kraken. Jong
bij jong. Omtrent een grijzen baard, kan geen jonge vrouw
dienen. 't Wordt ruzie en ongenoegen. Hoor den dwazen pas
gehuwden grijsaard maar klagen :
Mijn wijf is jong en ik ben oud
Mijn wijf is heet en ik ben koud
Mijn wijf is vuur en enkel vlam
En ik ben teer en wonder tam
Mijn wijf wil, dat ik niet en mag
Dus knorren wij den ganschen dag.

Een oud man en een jeugdig wijf
't Is niet dan eeuwig huisgekijf
Hoort oude luidjes, wie ge zijt
Het trouwen had eens zijnen tijd
Nu waar het beter niet getrouwd
Of immers geenszins jong en oud.
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Passen de zinnen niet, evenmin de uiterlijke behoeften.
Een jonge vrouw is al te graag mooi gekleed :
Dat wil de nieuwe snuif 1) van ketens en van ringen
Van parels om den hals, van alle mooie dingen.
En al wat hoofsch gelijkt en altijd weder aan
Het schijnt dat mij de beurs moet eeuwig open staan.
Cats drijft later in zijn „Huwelijk" met zoo'n ouden dwaas
den spot :
Hij was schier even staag omtrent de jonge bruid.
En 't wijfje zocht vermaak en wou gedurig spelen
Helaas, de goede man, die schudt z'n beursje uit.
Cats raadt den vrijer rustig uit te kijken, als hij een vrouw
verlangt :
Het is des werelds loop, al slaat het somtijds mis,
De dochter wordt een wijf, gelijk de moeder is.
Van wilde passie en over den kop loopende verliefdheid
moet Cats niemendal hebben :
En dat gij gaat
Ten echten staat
Let op uw zaken
Want 't is geen band
Die metterhand
Is los te maken.

Zoekt gij een wijf naar uwen wensch,
Ga niet vooreerst tot eenig mensch.
God is de Vinder van den trouw
Ga, eisch van Hem een goede vrouw,
En krijgt gij die, zoo geef Hem eer
Want 't is een gave van den Heer

Het beste stuk van 't huisbedrijf
Dat is een goed en eerbaar wijf.
Beter is 't teruggegaan, dan een kwaden sprong gedaan.
1) Iaatste mode.
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Voor alles, neem geen vrouw om het geld, vermaant Cats,
die zelf zoo goed wist, dat een dubbeltje zestien duiten
waard was.
Zij die een zot trouwt om zijn kot, mist licht het kot en houdt den zot.
Een die een dant trouwt om haar want, mist licht de want en
houdt de dant.
Dus wilt gij trouwen 't uwer vreugd, zoek bovenal de ware deugd.
Cats steekt den gek met den dwaas die om de minne van
het smeer den kandelaar likt :
Spitsaard, het trotsche ventje van de stad,
Het fierste kwantje dat men vindt, die is tot onze Trein gezind
Hij vleit, hij streelt, hij kust de meid, zij is zijn lust (gelijk hij zeit),
Zij is de kroon van zijne jeugd, zij is zijn trots en gansche vreugd,
Hij kan niet leven zonder haar, en dat is zonder twijfel waar,
Want Spitsaard is te wonder kaal, zijn keuken is te bijster schraal.
Zoodat hij niets ter wereld heeft, dan dat hij nu van hope leeft,
Het is met hem alzoo gesteld, dat hij nu waagt zijn laatste geld.
Want daarvan is hij mooi gekleed en wonder prachtig uitgereed.
Nu onze Trijn is wonder rijk, men vindt er weinig haars gelijk.
Haar vader was die groote boer, die staag op alle markten voer,
Met eigen boter eigen kaas,
En nademaal hij laatstmaal sterf, zoo beurde Trijn alleen het erf
Vermits ze was een eenig kind en daarom wordt ze nu gemind,
En daarom wordt ze nu ter tijd, door menig steedschen kwant
gevrijd,
Want schoon al is ze bijster lomp, al is ze maar een ruwen klomp,
Nog krijgt ze vrijers uit de stad, meer dan een steedsche vrijster had.
Zij is zoo rijk ons lieve Trijn, dat zij ook schoone schijnt te zijn !
Ziet om de minne van het smeer, zoo likt de kat de kandeleer.
Moet het meisje geen minnaar aannemen, die haar mint om
het geld, zij moet op haar beurt niet te veel naar het uiterlijk
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mooi kijken, maar zien, wie 't meeste spek te braden geeft.
Beter bij een uil gezeten, dan met een valk gevlogen.
Cats vertelt, twee jonkmans boden hun min en trouw aan
een meisje :
D' eerste scheen een groote jonker, hij droeg pluimen op zijn hoed,
Maar het was een rechte pronker, als er heden menig doet,
D' ander was een goed gezelle, niet te prachtig, niet te breed,
Schapen had hij op de stelle, echter ging hij slecht gekleed.
D' eerste was vol zoete grillen, dan hij kwistte wat te veel.
D' ander niet gezind tot spillen, „hield de panne bij den steel".
Het meisje gaat aan het overleggen en hoofsch en mooie dacht
haar het best.
D' ander met zijn koele reden, dacht haar tam en al te stil.
Laat een deune kwezel leven bij een kluts een tammen bloed
Ik wil nog wat hooger zweven, ik heb al een hooger moed.
Maar als zij ten lange leste hierop met haar vader sprak
Zei de man, tot haren beste, wat er in zijn boezem stak :
Kind, dit dient ge wel te weten, ja te schrijven aan den balk,
Beter met een uil gezeten, dan te vliegen met een valk.
Wie de nuchtere vrijster gekozen heeft ? Cats vertelt het
niet, wel dat twee vrijers omtrent een meisje ruzie geven moet :
Twee honden t' samen aan een been, die dragen nimmer overeen
Twee raven t' effens op een dak, dat is gedurig ongemak.
Twee musschen aan een korenaar, die maken nimmer vreedzaam paar.
Twee hanen op een boerenwerf, die vechten eeuwig om het erf.
Twee Prinsen in een Koninkrijk, die staan gedurig ongelijk.
Maar bovenal zoo rijst er nijd en twist en veelal harden strijd
Zoo haast als ooit een jonge maagd, aan twee op &nen tijd behaagt.
Hier baat noch wind noch eigen bloed, een vrijster is geen deelbaar goed.
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Kan het meisje het niet met twee vrijers doen, de vrijer
dient ook geen twee meiskens aan den praat te houden „anders krijgt hij blauwe schenen".
Twee op ëènen tijd te vrijen, ziet men zelden wel bedijen.
Twee te lieven is verdriet, want zoo doende vangt men niet.
Houdt dan liever deze leer, g ene vrijster zonder rneer. 1)
Een eerlijke vrijaadje dat ziet vader Cats wat graag en 't is
verwonderlijk hoe de lompste vrijer en de plompste vrijster
ten goede verandert, als de liefde hun meester wordt. Zoo
rauw en uitermate groen is het meisje niet of
hij leert haar voor den spiegel staan
Hij leert hoe zij haar dom gelaat, zal stellen op de rechte maat.
En de ruwe gast,
die niets weet, dan hoe men pap en sappen eet
Zijn hoed staat anders dan ze plag, zijn kraag zoo titsig als ze mag.
Zijn knevels geestig opgezet, zijn gansche kleeding wondernet.
Hij leert ontsluiten zijne mond, die eertijds als vernageld stond.
Hij leert vooral ook zoeten zang, en al met vreugden zonder dwang.
Hij krijgt een rap en buigzaam lijf al stond het eertijds bijster stijf.
In 't kort, een lomperd wordt beleefd, zoo haast hij maar een
vrijster heeft.
Zoo leert dan liefde wijf en man, dat niemand anders leeren kan.
Zoekt een jonge man een vrouw, Cats keurt het uitermate
goed, alleen :
Geen parel dient bij nacht gekocht, geen vrijster bij de kaars gezocht.
Gezellen, die des avonds vrijt, en dikwijls wonder jachtig zijt
1) Ouder geworden verandert Cats van meening. In zijn Tachtigjarige
bedenkingen geeft hij juist het jonge vurige yolk den raad: Min er twee
tegelijk, verdeeld vuur brandt uw hart niet. Doch misschien acht hij
een paar „blauwe schenen" wel nuttig in het tijdperk van kalverliefde.
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En vaart niet in der haaste voort en spreekt niet haast het groote
woord,
En geeft vooral het trouwtje niet, totdat gij 't lief bij dage ziet.
Dus wilt gij niet bedrogen zijn, zoo beidt den klaren zonneschijn.
En gij ook zoete vrijster beidt, tot alles wel is overleid.
Vooral de vader heeft een taak omtrent zijne huwbare
dochter :
Een man had in zijn huis een hoop van jonge maagden
Die menig jong gezel ten hoogste wel behaagden,
Dies kwam de steedsche jeugd, daar meest den ganschen dag
En nam hun zoet vermaak gelijk de jonkheid plag.
Maar vader lette scherp op, wie er in huis kwam :
Van alien was er een die in de verre landen
Een Leven had geleid als buiten alle banden.
En vader wijst den kwant kort en goed de deur. Deze
nijdig, bijt hem het waarom ? toe. Het antwoord is heel
nuchter :
Wie schoone katten heeft, die moet gedurig merken,
Op katten afgericht om in het bont to werken
Want die van 't ambacht is en ziet een aardig bont,
't Is vreemd, zoo hij het laat, als hij het eertijds vond
Ziet gij een vos omtrent uw slot, ga, sluit dan vrij uw hoenderkot
Wanneer een vos de passie preekt, boeren, wacht uw ganzen !
Waar vader Cats van griezelt, dat is eene ontuchtige vrouw.
Hij vergelijkt haar bij een vuile zeug, zich wentelend in den
modder, en hij laat haar bekennen :

142

IN „SPIEGEL VOOR DEN OUDEN EN NIEUWEN TIJD,"

1k ben dit onguur beest, dat noch het edel goud,
Noch hellen diamant in acht of waarde houd.
1k was een jonge spruit, ik kwam daarhenen treden,
Frisch geestig, aangenaam en met gezonde leden,
1k had een wakker oog ik had een rooden mond,
1k hadde niet den lid, dat mij niet wel en stond.
1k was een lieve maagd, van iederen geprezen,
Hoewel had ik en vrouw en moeder kunnen wezen.
Nu ben ik maar een slons een sloor en rechte slet,
Nu ben ik maar een spot van alle vuile boeven.
Die mij tot aan de ziel nu menigmaal bedroeven.
Nu maagden hoort den woord, ik moet de jeugd vermanen,
Met druk met harteleed, met uitgestorte tranen,
Ter eere van de trouw, ach wees mij nooit zoo gek,
Het goud van uwe jeugd, te leggen in den drek.
Wie zijn eer te grabbelen werpt, komt van het eene kwaad
in het andere, komt tot afzetten en stelen. Cats vertelt van
eene vrouw, wij zouden zeggen een maintene, hij noemt haar
eenvoudig een boel, die voorgeeft haar gouden ring te hebben
verloren, even voor haar vriend op bezoek kwam
Daar brak helaas dit aardig snoer,
Zoodat de parels al te maal verstrooiden langs de ruime zaal
En schoon ik zocht door al het stof, ik mis er acht of negen of.
Het stuk dat kost mij zeven pond,
En schoon het mij al zeer verdriet, ik zoeke maar ik vinde niet.
Zij schreide tranen wondergroot, die vielen staag in haren schoot.
Meneer heeft medelijden met haar en wordt op dit pas door
een juwelier aangeklampt, die zegt :
Jonker koop toch wat, want zie ik breng hier aan den dag, al
wat een joffer dienen mag,
Zij, 't scheen ontsliep op deze stem, en keert zich wakker tegen hem :
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Had 'k een die maar wat koopen wou, dit ware troost in mijnen rouw,
En daarop gaf ze hem een zoen, dat was gezeid, ge moet dat doen.
De jonker heeft medelijden met haar :
begon den kramer geld te biers.
En eer hij wist, hoe dat het ging, zoo was hij kooper van den ring.
Later bemerkt de bedrogene dat de kramer mejuffrouws
naaste bloed is, doch al te laat , zijn beursje was uitgeschud.
Ja er is veel verkeerds onder de zon, oreert de levenswijze
Cats en men hoeft niet op een verdwaalde vrouw neer te zien
in de gedachte, daartoe kom ik, of mijne dochter of zuster
nooit.
Niemand heeft zich zeer te roemen, al staat zijn hof vol mooie
bloemen
Want dikwijls op ben kouden nacht, zoo wordt het al te niet gebracht.
Bij wolven en uilen, daar leert men huilen.
Van het pek, blijft een vlek.
God vreezen is een goed begin, de grond der wijsheid schuilt er in.
Daarom is bidden en werken de leus !
Bij de vrouw hoort het kind, meent vader Cats, en vermits
de opvoeding van het kind beneden de zeven jaar voor moeders rekening ligt, is het goed, dat ze luistere naar de stem
der ondervinding :
Vriend gij zijt wijs
Buig jeugdig rijs
Want d' oude stam
Is al te stram.

Die wel doet loont
Geen kwaad verschoond
Staat en Gezin
Bestaat hierin.

Tucht
Baart vrucht
Zijt gij goedsmoeds
Gij doet wat goeds.
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Wie zwijnen wil streelen en met kinders wil mallen
Die doet ze bei in den modder vallen.
Wie aan zijn kind of knecht wil lust en vreugde zien,
Die moet nooit voile gunst aan d' een of d' ander Bien.
't Is wel naar mijn begrip in ouden tijd gezeid,
't Is beter dat het kind, dan dat de moeder schreit.
Wie kindren of muilen straffen willen,
Die slaat ze niet, als op de billen.
Straft vrij wel hard uw waarde kind,
Indien gij dat op leugens vindt ;
En zoo ge eenig ding vermeugt,
Leer waarheid spreken aan de jeugd.
Jonge kinders moeten spelen,
Of van pijn en ziekte kwelen.
Vermaan uw kind met stillen moede,
En straf uw kind met koelen bloede.
Want doet ge dit met gramme zucht,
Zoo dient ge zelf te zijn getucht.
Maak dat geen jonkheid ledig gaat,
Want niets te doen leert enkel kwaad.
Een eerbaar kind is aan te jagen,
Door eerzucht, niet door harde slagen.
In gramschap niemand ooit kastijd,
En loon niet, als ge blijde zijt.
Want als de geest niet stille staat,
Geschiedt het beide zonder maat.
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Wie in zijn land geen koren zaait,
't Is zeker, dat hij distels maait.
Voor verzwegen pijn, is er geen medicijn.
Al gij die jonge jonge kinders voedt, let wat gij zegt en wat ge doet.
Want hoe het zij en hoe het ga, de zone doet den vader na.
De dochter gaat haar moeders gang, en zoo haar gansche leven lang.
Laat geen kind vuile reden hooren, want kleine potten hebben ooren.
Een kind verstandig voor de jaren, die ziet men dikwijls kwalijk varen.
Cats heeft nog een raad voor den jonkman, die uit vrijen wil.
Zoo de moeder, zoo het kind, let gezellen waar gij mint.
Zet een kikvorsch op een stoel, hij wil weder naar de poel.
't Wil al muizen, wat van katten komt.
Wilt gij voor u een wijf of schoone paarden halen,
Zoo kies ze nimmermeer dan uit de naaste palen.
Hebt ge een wijf gekozen, houdt haar in waarde.
Een paard, een zwaard, een lieve vrouw,
Leent niemand uit dan met berouw.
Het is gezond voor ziel en lijf,
Elkeen zijn glas, elkeen zijn wijf.

SPIEGEL II III.
Het tweede deel van zijn Spiegel schreef Cats bepaald voor
gehuwde lieden en begint met de beschrijving van twee ongelukkige huwelijken :
Cats

10
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Gijs was een jonge wuip, hij kon geen weelde dragen,
En wou vooral een wijf en ging het Fytje vragen,
Een spits en vinnig ding, een plage voor den huis,
Vrij mooitjes opgetoomd, maar echter niet te pluis.
Fy wiste naar den eisch, haar zaken wel te drijven,
Fy had een rappe tong en konde deftig kijven.
En 't was genoeg bekend, en 't werd ook Gijs gezeid,
Maar desalniettemin, hij wou de lieve meld.
Fy kent de weigerkunst en laat den vrijer draven,
Fy weet hem op de maat en naar de kunst te laven.
Fy desalniettemin, die maakt een kort besluit
Want Gijs die was een bloed en Fy die werd de bruid
De bruiloft wordt geraamd, men noodt meest al de vrienden
Men noodt er bovendat ook die er niet en dienden
Het voorspel met het feest, de eerste en tweede nacht
Die worden al gelijk met vreugde doorgebracht
Maar als de derde zon, kwam na de trouw gerezen
Toen schoot Gijs uit den slaap en wou de meester wezen
Daar ging Fy tegen aan en ieder even kloek
Maar Gijs die bolt te kort en Fy behoudt den broek
Dus gaat de goede man met neergeslagen wangen
Hij laat zijn moedig hoofd, hij laat zijn ooren hangen
Hij roept schier evenstaag, ei was ik weder vrij
Eerst was het Fytje-lief en nu is 't niets dan Fy I
Fij dat ik ooit begon, fij, dat ik immer trouwde !
Och waar ik, die ik was, ik weet wat ik dan zoude
't Fij van mijn wrange Fy en van haar fellen aard
't Fij van den slimmen dag, waarop ik ben gepaard
Dit roept de droeve Gijs ook dikmaals gansche dagen
Want hij wordt staag begrauwd en dikwijls hard geslagen
Wel Gijs gij waart niet wijs, want zie uw zot bedrijf
Om een lid wel te doen, zoo lijdt het gansche lijf.
Is Gijs slecht getrouwd, hij heeft een lotgenoote, Griet

Zie onze Griet, die vond verdriet
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En groote pijn, in maagd te zijn.
Zij wou en zou, zijn iemands vrouw
Tot leed en spijt, van die 't benijdt
Daar kome van, al wat er kan.
Wel onze maagd, die wordt gevraagd
Die wordt verzocht, die is verkocht.
Want Grietje nam maar dat er kwam,
Nu heeft ze een man, die niets en kan,
Die niets en weet, dan dat hij eet,
Dan dat hij drinkt, dan dat hij zingt,
Dan dat hij springt, dan dat hij vinkt,
Dan dat hij gaat, dan dat hij staat
En somtijds ook zijn vrouwe slaat.
Nu vindt ons Griet gansch zwaar verdriet,
En groote pijn, in vrouw te zijn.
Zij roept helaas : „Ik was te dwaas
Dat ik zoo ras verslingerd was !"
Maar tot haar kwaad en is geen raad,
Dan dat ze lijdt en dat ze mijdt,
En nederzijgt en stillezwijgt,
Want rassche trouw, is lang berouw.

Wilt gij vernemen hoe vader Cats zich een goed huwelijk
denkt ?
Wijsheid in mans, geduld in vrouwen
Dat kan het huffs in ruste houen.
Vrouw zijt gij schamel ofte rijk
En breng geen hoofd ten huwelijk.
Het zoet en zuur van 't echte bed
Dat dient in stilte weggezet.
De bedgordijn
Dient dicht te zijn.
Indien de man is heusch en zoet,
Het wijf vergeet haar eigen bloed.
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De heer voor d'eer, de vrouw voor den bouw.
Een wijf draagt meer uit met een lepel
Dan een man inbrengt met een schepel.
De kleine keukens en enge schouwen,
Die zijn 't die ruime kamers bouwen.
Het oog van den heer maakt de paarden vet,
Het oog van de vrouw houdt de kamers net.
Als de kat van huis is, hebben de muizen haren vollen loop.
Al heeft de meid een schoonen schijn,
Het wijf dat wil de vrouwe zijn.
Een achterdeur aan eenig huis
Die is gelijk een lekke sluis.
Gij vriend, die hebt een achterdeur
Ga, hang er vrij smidsdochter veur. 1)
Voor de vrouw heeft Cats eene groote voorraad raadgevingen in zijn mars om haar uit to verkoopen.
Een klein fornuis al is het koud
Die hoeft alleen maar weinig hout.
Een schaarse mond, is 't huis gezond.
Bezette sparigheid en is geen karigheid.
Doe bij een kleintje dikwijls wat
Zoo wordt het nog een groote schat.
Al wat men spaart, is 't eerst gewonnen,
Het beste web, wordt thuis gesponnen.
Al wat duur is dient niet gelaten.
Al wat goedkoop is niet gekocht.
1) Was dit een soort slot ?
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Weet dat niet alle ding in huis en dient gebrocht
Al wat men niet en hoeft is altijd duur gekocht.
Indien gij niet te veel en wint
Zoo wees tot koopen niet gezind.
Verstel nog eens uw kinderluren
Ze zullen nog een jaartje duren.
Gij die wilt wezen hupsch en net
Draag staag uw naald en garen met.
Mij denkt hij is in goeden staat
Die zonder schuld te bedde gaat.
Fluweel en zijde is zeldzaam kruid
Het bluscht het vuur der keuken uit.
Wees in 't verhuizen niet te los
Een steen, die rolt vergaart geen mos.
ZOO dient de vrouw te zijiz : huiselijk, zuinig, arbeidzaam,
oplettend, maar vooral onderdanig jegens den man, want :
't Is in het huis geheel verdraaid
Waar 't haantje zwijgt en 't hennetje kraait.
Voorts doet ieder wijs voor eigen deur de straat schoon te
houden en zich niet met anderen te bemoeien. Zoo denkt
Cats als hij vrouwen hoort kijven en vermaant :
Wel sneege meid, en deftig wijf ! Eilieve waarom dit gekijf,
En waarom roept gij door de buurt, dat Trijn haar stoepe niet en
schuurt.
Dat Heil nooit rechte buurtschap pleegt, mits zij haar strate niet
en veegt.
Dat Griet haar goten stinken Iaat en nimmer hand aan bezem slaat?
Vriendinnen houdt u toch gerust, het kijven heeft toch geenen rust.
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Een ieder keere voor zijn huis, zoo worden alle straten kuisch.
Indien een man en echtewijf, bemoeide slechts met hun bedrijf
Bemoeide met hun eigen ziel en daar een staage vierschaar hiel,
Lewis dat waar een dienstig werk en voor de Staat en voor de Kerk.
Want als een ieder 't zijne doet, dat is voor al de wereld goed.
Met welk een liefde, een aandacht, een geduld verdiept Cats
zich niet alleen in het liefdeleven tusschen man en vrouw,
doch ook in al de kleine zaken der opvoeding en der huishouding. Zijn ideaal:is de Christelijke, zich zelf verloochenende,
ijverige, oplettende huisvrouw en moeder, vêr afstaande van
de markt des publieken levens.

VII.

Cats en de vrouw in Zinne- en Minnebeelden.

Vader Cats heeft zijne Zinne- en Minnebeelden opgedragen
aan de Zeeuwsche Jonkvrouwen. Hij woonde toentertijd in
Zeeland op zijn geliefd Munnikhof. We weten, dat Mr. Cats
ATOOr zijn trouwen tijdens zijn verblijf in Leuven met vele
aardige Fransche Joffers had kennis gemaakt en van oogenblikkelijke verliefdheid niet vrij bleef. Van jongs aan trokken
zinnebeelden hem aan, is het wonder, dat de begaafde jonkman zijn verliefde hart, nu en dan met eenige lust tot de
dichtkonste lucht.
Doch na zijne bekeering en zijn huwelijk, rustig gezeten op
zijn buitenplaats, terwijl zijn kinderen onder de boomen spelen,
kijkt hij die oude papieren nog eens na in onbesuisde jonkheid
volgekrabbeld. Hij schrikt voor die „blinde uitwerpselen" en
„geckelijcke invallen" en dankt God, die door Zijne zonderlinge
goedertierenheid hem een ander mensch heeft gemaakt en de
„ijdelheit der domme jeugd" liet zien.
Cats wil deze „Zinnebeelden" omwerken tot „dichtelijcke
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bedenckingen". Wij zouden zeggen : zijn yolk een Calvinistische illustratie geven.
Zoo jets is in onzen tijd ook wel voorgekomen. Wie kent
het schoone lied niet :
Ga niet alleen door 't leven
Die last is u te zwaar
Een kan u redding geven
Ga tot den Middelaar
Daar is zooveel te klagen
Daar is zooveel geween
En zooveel Teed te dragen
Ga niet alleen (enz).
Dit lied, dat .nu reeds duizende harten in druk vertroostte
was oorspronkelijk een minneliedje door Dr. Gunning in zijne
studiejaren gedicht, na zijne bekeering om met Cats te spreken,
omgewerkt tot „stichtelijker bedenking".
Cats wil de jonge jeugd voorzichtig tot deze ernstiger lectuur lokken. Ze moet niet te ernstig lijken en er mag ook
wel wat vroolijke dwaasheid in. Daarom zal de titel een
„vriendelyck bedrog" zijn.
Adriaan van der Venne, de beroemde teekenaar, zal er
schoone platen in teekenen en zoo biedt Cats zijne drie
deelen de Zeeuwsche maagden aan :
Men vindt er niet alleen de malle jeugd beschreven
Daar is ook nutter leer voor al het verder leven
Want na het apenspel van Venus dartel wicht,
Zoo gaat het tweede deel tot van den zedenplicht,
Het derde legt den grond om hooger op te rijzen,
Het gaat de refine ziel op haren Schepper wijzen.
Waren de eerste gedichten, „wat vrij rou uit de pen ge-
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vallen, in 't leven niet ongelijck de raders van de karren, die
over een deel oneffene straatsteenen worden voortgerukt, moetende mitsdien soms vaardig toeschieten, soms door een schok
onbeweeglyck blyven staan", nu zullen de rijmen zoet en
vloeiend voortkabbelen als eene kalme beek. Doch vooral dit :
heeft Cats eerst in deze liedjes der ijdelheid gediend, 't is nu
anders. Dit weten wij, schreef Cats, „dat door Gods genade in
ons ontstaan is een vast voornemen, om met alle mogelijke naarstigheid dagelijks zoo langs zoo meer to trachten tot verandering en vernieuwing des gemoeds door Jezus Christus. Daartoe
had het bewerken der Zinne- en Minnebeelden Cats gebracht.
Speelsch en ondeugend vertelt de nu nog jonge man, in de
kracht van zijn leven, buitengewoon gelukkig gehuwd :
Ik vond eens op een tijd, de liefste zitten slapen,
lk zag haar rooden mond, ik bleef er op staan gapen,
Dus kreeg ik stelens lust. Maar wat een dieverij !
lk stal een kus van haar, zij stal een hart van mij !
De liefde bedekt veel zonden, oreert hij vender :
Al ziet de min haar maat, of haar wanschapen jongen,
En hoe zijn platte neus in bochten is gewrongen,
Ze toont ze niettemin een vriendelijk gelaat,
En bant uit haar gemoed, de galle van den haat.
Zie wat de liefde werkt, de liefde dekt gebreken,
De liefde voedt den pais en haat het leppig spreken,
De liefde is die 't huis met alien zegen vult,
Alwaar de liefde woont, daar mangelt nooit geduld.
Dat was de ondervinding van vader Cats in eigen huis en
daarom ook :
Waar twee geworden zijn tot een,
Maak daar gemoed en goed gemeen.
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Maar er moet jets zijn om te deelen. Van een huwelijk in
armoe gruwt de practische huisvader.
Vrijt met een lustig hart, waartoe bedroefde zinnen ?
Doe als het veldhoen pleegt, dat weet zich vast te minnen,
Gij die een frissche maagd uit refine minne dient,
Belief haar naar den eisch, maar blijf uw eigen vriend.
Anders
Kunt gij een teere maagd niet bieden goede dagen,
Al wat ik bidden mag, zoo wacht het haar te vragen.
Want zoo ge mij gelooft, die vrij dit ambacht kan
Het vleesch dient vet te zijn, of boter in de pan.
1 Baat niet of 't vrouwtje al lief en aardig is :
Die een meisje om haar zingen
Om haar springen heeft getrouwd
Zijn vooreerst wel mooie dingen,
Als de nood begint te dringen
Is de liefde straks verkoud.
't Bezwaard gemoed, geen min en voedt.
't Best is jonggehuwden stil te laten voortgaan :
Zoo uw dochter dezer dagen, is geworden iemands vrouw
Wil u niet te zeer beklagen, dat uw zwager 1) komt gewagen
Dat hij wel verhuizen wou
Laat de nieuw gehuwden teeren op hun eigen kost en disch
Dat is toch al hun begeeren en zij zullen rasscher leeren
Wat de aard van 't huwelijk is.
Wil de vrijer vooruitgrijpen op de rechten van het huwelijk.
Cats waarschuwt ernstig :
') Schoonzoon.
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Blusch mijn vlam, zoo word ik gram
Wanneer de smid het staal gaat in het water steken
Om door het koele nat den brand te mogen breken
Zie wat een wonder ding ! Het maakt een groot gerucht
Het schijnt of dat het kijft of immers dat het zucht
Moet niet de minnebrand een zeldzaam plage wezen
Hoezeer de minnaar klaagt, hij vreest te zijn genezen
't Is dwaasheid hier een vriend te trekken uit de pijn
De zieke schuwt behulp en wil ellendig zijn.
En wat denkt de vrijer tenslotte van het toeschietelijke
meisje :
Zoo iemand brengt een sloor ter eer
Zij speelt de juffrouw al te zeer.
Ook moet een meisje zedig gekleed gaan :
Gij klaagt ons, mooie Trijn en toont u gansch verbolgen
Dat u tot vuil bejag de venusjonkers volgen
Wel kind naar mijn begrip, het is uw eigen schuld
Gij zijt te veil gekleed en al te weidsch gehuld.
Vrijheden dulden is evenmin goed als zich op te pronken :
De waterlandsche Trijn zat een ajuin en schelde
En klaagde dat de lucht haar oogen dapper kwelde
En kijk eens, sprak de meld, ik heb er mee gespeeld
En toen heeft mij het ding in 't minste niet verveeld
Speelt iemand met ajuin, doch zonder hem te schellen
Zoo zal die niemands oog in eenig deel ontstellen
Maar als men deze vrucht van haren rok ontbloot
Zoo wordt het gansch gezicht van enkel tranen rood.
Cats besluit zijn Zinne- en Minnebeelden met een vermaning :
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Een is genoeg
Als het entje is gezet
Alle takken doen belet
Daarom wat terzijde groeit
Dient ten nauwste afgesnoeid.
Maar dat naar den hemel wast
Daarop dient to zijn gepast.
Want dat in de hoogte zweeft
Dat is dat de vruchten geeft
Rechte stamme, Christenmensch.
0, besnijdt uw aardschen wensch.

VIII.
Vader Cats en de Vrouw in „Huwelijk" I.

Wie kept er ooit na rechten eisch.
Meloenen of het vrouwenvleisch.

Al wat op de aarde leeft,
Al wat in den hemel zweeft.
Al wat in het woeste diep,
God in oude tijden schiep.
Al tot aan de naakte pier,
Al tot aan de kleinste mier.
Al tot aan den minsten visch,
Die daar in het water is.
Al de kruiden in het woud,
Al tot aan het kwastig hout.
Al tot aan den harden steen,
Heeft dit uiteraard gemeen.

Dat het voelt een innig vier,
Dat het trouwt op zijn manier.
Dat het al to samen paart,
Iedereen naar zijnen aard.
Dat het vrijt en dat het speelt,
Dat het zoete vruchten teelt.
Dit was eens des werelds grond,
Schier eer dat de wereld stond.
Dit zal vast en zeker staan,
En nog altijd verder gaan.
Tot men na des werelds val,
Eeuwig bruiloft houden zal.

Het huwelijk, dat God, de vriendelijke Menschenhoeder, die
de liefde zelf is, voor heel zijn Schepping heeft ingesteld,
bezingt Vader Cats in dit uitvoerig dichtstuk. Het huwelijk
des menschen, dat voor Cats is, de grondslag der Maat-
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schappij en niet dient om het „welig vleesch" genoegen te
geven, maar om een liefelijk samenleven te leiden, ten dienste
van Gods Kerk en het Vaderland. Het huwelijk, dat Vader
Cats op Bijbelsche gronden beschouwt als de aardsche afbeelding van de geestelijke gemeenschap die er bestaat tusschen
Christus en Zijne Bruidskerk.
Onomsluierd bezingt de dichter in dit boek de geheimenissen des huwelijks met de naiviteit van een kind.
Hij, de krachtige zoon uit een krachtig yolk, dat gestaald
was in de heldenworsteling met Spanje, was niet verfijnd en
beschaafd als de man uit onzen tijd. Men vermeed niet angstvallig met aankomend meisje of jonkman over sexueele zaken
te praten. De meiskens schaterden om uitdrukkingen, die nu
eene jonge vrouw zouden doen wegvlieden van schaamte.
Waren zij slechter, de jongens en meisjes, die wisten en ongegeneerd vol natuurlijken humor zich uitspraken, dan de
H. B. S. of Gymnasium-scholieren van onzen tijd, voor zoover
zij zich geniepig verkneuteren met intieme vuile praatjes of
tersluiks zooveel ontuchtige naakte beelden of platen begluren ? Was de boersche argeloosheid in Cats' dagen niet beter,
dan onze verfijnde zedigheid ?
Cats spreekt zich uit in Huwelijk, open en vrij, dan ruw,
dan teer, vaak in heiligen ernst, soms in prettigen humor, of
fijnen, of te wel groven spot.
De „Icalverliefde" der jongelui, de verliefdheidjes uit de
„vlegeljaren" karakteriseert Vader Cats als een Doolhof. Zure
fruiten groeien er in, en schoone rozen met prikkels. Het
dolen wordt voor een „aardig spel" geacht. Vader Cats kan
wel aanzien dat de zon, in het water schijnt, hij heeft schik
en kijkt het guitig aan, dat zoeken en vrijen, doch een ding
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verlangt hij van meisjes zoo goed als van jongens : eerbaarheid.
Gij wenscht ge niet te zijn bespot,
Houdt staag uw tuintje op het slot,
roept hij de vrijsters toe.
De Kalverliefde karakteriseert Cats in zijn geestige samenspraak tusschen Anna en Phyllus en begint daarmede het
eerste deel.
1. MAAGD.
Phyllis gevoelt lets, ik en weet niet wat : haar guile jeugd
is tot minnen en kozen bereid. Anna, rijper in verstand, houdt
haar vriendinne in den band. Phyllis voelt in de natuur dien
onweerstaanbaren drang, die dier en plant tot paren en voortbrengen drijft : „Mij zweeft een wasem over 't hoofd. Voelt
leeuw en beer die zoete pijn, wat zal 't dan teere maagden
zijn," klaagt zij.
„Ik ken die ziekte wonderwel", betuigt Anne ernstig na een
beetje plagens. „'t Is blijde pijn en droeve vreugd." Ge leeft
in een gevaarlijken tijd : „Gij zult u vinden buiten spoor, dus
stel u tucht en rede voor." Verlang niet te veel naar mannenliefde : „Zoolang men eenig ding verwacht, zoo is het, dat
men 't wonder acht."
„Gij zijt te streng voor d' eerste reis," pruilt Phyllis. Zelfs
de eenden zijn blij als de wartel 1) in de sloot komt.
„Dus gaat het vast, dat aan den broek 2), hangt al de eere
van den doe10)."
1) waard. 2) den man. 3) de vrouw.
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„Nu zie ik klaar en metterdaad, dat u de maagdom tegenstaat," roept Anne ontzet uit. „Kind ga naar je moeder, zij
weet of ge den last van het huwelijk al dragen kunt."
Deze raad roept een kleur op Phyllis' wangen. Moeder dit
vertellen ? Nooit. Als de dochter moeders huik 1) gaat passen,
moet moeder dit inzien, 'k doe liever zelf mijn best om een
man te krijgen.
„Hier dient een lang en wijs beraad, die onze jeugd te boven
gaat" zegt Anne. „Maar trouwzucht is een slim gebrek, het
lijdt geen uitstel noch vertrek. Nees gewaarschuwd, al is de
vrijster licht gereed, het doet ook aan den vrijer leed. Dus
wilt ge minne, wilt ge gunst, zoo leer vooreerst de weigerkunst."
Hoe wilt gij dat ik zegge neen, terwijl ik 't ja van harte
Kneen" vraagt Phyllis verwonderd. 1k ken een bedaagde maagd,
die zich ook als een roos vol doornen gedroeg, nu wil haar
niemand meer."
„Het fruit is dan ook wonder zoet, wanneer de plukker
klimmen moet" licht Anne in. „Maar dikwijls gaapt de vrijer
niet, voordat men hem den lepel biedt" spreekt Phyllis tegen.
Zij wil prachtig gekleed gaan, dat trekt de jongelui in elk geval.
„Weet dat een al te mooie maagd de vrijers dikwijls henenjaagt" spot Anne.
„Helpt het geven van een lief geschenk dan ?" vraagt Phyllis :
„Een kraag genaaid met eigen hand, een neusdeuk met een
mooie kant ?"
„Als eene teere maget schenkt, 't is wis dat zij haar eere
krenkt" keurt Anne af.
') mantel.
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„Zoo geeft de maagden voile macht, te nemen wat haar
wordt gebracht" bedeit Phyllis.
Neem niets aan van een jonggezel, een geschenk maakt
verplichting. Wees liever koel : „Want of de liefjes worden
gram, de wind verwekt slechts meerder vlam."
„Al wie een kaars te vinnig snuit, die doet het licht ten
laatste uit" meent Phyllis, Mar lieven mond wil haar liefdesbetuiging wel.
„Hij zal gaan melden in het land, uw malle gunst, uw eigen
schand" waarschuwt Anne, en „Wanneer de bruid is in de
schuit, dan zijn de zoete woorden uit."
Phyllis wil geen onreinheid maar de vrijheid, prettig met
vrijers omgaan, „ja" zeggen, als hij iiefde vraagt.
„Wie is het die een jonge maagd met eons te vragen henendraagt ?" vraagt Anne.
Trouwen hoeft ook niet zoo spoedig zegt Phyllis en vertelt
met merkbaar plezier van haar gehuwde zuster, die zes juffers
uit de stad op bezoek kreeg. „Gebekte spreeuwen altemaal."
Daar kwam ook een lummel van een jongen bij, die duchtig
door de meiskens werd geplaagd.
Hij scheen een ezel op het veld, die met veel apen is verzeld
En die van al dat Jong gebroed veel schamper grillen lijden doet.
Hier klimt er eenen boven op, en grijpt hem bij zijn dommen kop
De tweede valt hem in het haar ... .
In een woOrd
Hij wordt van allen kant gekweld
Hij schijnt een overwonnen man, die zich niet langer weren kan.
Dit speeltje 1) duurde langen tijd, ja 's nachts en was hij niet bevrijd.
Want mits hij in de buurte sliep, zoo is het dat men samen riep
1) spel.
Cats

11
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Men raamde straks een nieuw besluit, men zond om zout en
krevelkruid 1)
Dit werd hem door een sneege 2) meid, des avonds in het bed geleid.
Daar lag hij toen, de zoete knecht, en had het uitermate slecht,
Ten laatste korzel opgestaan, zoo ging het speeltje weder aan,
Hij wordt daar op een nieuw begekt, tot hij ten laatste henentrekt.
Maar die ondervinding heeft hem wijs gemaakt, voortaan
leed hij geen overlast meer.
Beziet vriendinnen, wat men leert, wanneer men bij de jeugd verkeert,
besluit Phyllis met innerlijken pret.
Anne keurt zulk doen van jonge meisjes ten sterkste of :
lk prijs vooral een stille maagd, die alle klappers henenjaagt
Want die veel jonkmans onderhoudt, 3) die wordt gemeenlijk al te
stout
Als 't meisje giet met eenig nat, dat is gezegd, kom fool 4) mij wat
Als 't meisje gooit met eenig groen, dan is 't om wederspel te doen
Maar steekt ze wat in iemands bed, zoo komt ze nader aan het net
Te los geraas en dartel mal, ge weet niet waar het enden zal
En tusschen vroed en tusschen gek, ras komt de rat alaan het spek
Daar zit helaas I de vuile bruid en schreit er beide oogen uit.
Phyllis gelooft dat Anne het te zwaar opneemt, ze spot :
En of hij lacht en of hij gekt, daar wordt geen vrijster door bevlekt
En of hij schoon wat vrijer speelt en somtijds ook een kusje steelt
Men veegt het of en 't is gedaan.
Anne :
Is eenig ding ter wereld teer, het is de lof van maagdeneer.
Een vrijster dient te zijn beducht, te komen in een kwaad gerucht.
') jeukpoeder. 2)

vroolijke. 3) aan den had heeft. 4) fop.
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Phyllis schrikt voor Anne's ernst :
1k weet dat dit de maagden baat, dus zal ik doen naar uwen raad
En zeg ons toch, hoedanig vriend, het best voor ons gekozen dient.
Anne. Onderzoek hoe een man zich in zijn jeugd en op
zijne reizen gedragen heeft
Let op een wijs en nuchter man, die u tot steunsel dienen kan.
Phyllis verlangt geen wijzen nuchteren man :
Hij is een zeilsteen in den aard, die slechts met zware Bingen paart
En daarom staat mij beter aan, een man van leden welgedaan
En daartoe vroolijk van gemoed, die niet en heeft dan geestig bloed
Anne :
't Is misgetast, meent gij het zeiô ? De lust is vuur van enkel stroo
Gij kies daarom een ander man, die wijs en vroolijk wezen kan.
Bedenk toch : Weelde zonder geest en jok zonder zout en
rijkdom zonder deugd is ongeluk
Wat komt er na het eerste spel of koorts of pijn of hartgekwel
Gij daarom Phyllis wat ge doet en trouw geen slechthoofd om het
goed
En trouw ook op het ooge 1) niet, want 't dient u beide tot verdriet
Maar wie tot trouwen is gezind, moet dikwijls nemen wat hij vindt
oppert Phyllis neerslachtig :
't Is best te zeggen, koop is koop en een te grijpen uit den hoop
Anne beschouwt Phyllis als onverbeterlijk :
Welnu geen mensch is buiten feil, en echter toon u niet te veil
uiterlijk.
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Wilt ge graag trouwen, laat vader dan voor u kiezen en
beslissen, neem dan een man van gelijken leeftijd, geen oud
man of een weduwnaar. Wie een dikken tak met ooft ent op
een jongen stam, waagt veel :
Ook lijdt het onrijp ooft ver driet, want 't heeft zijn eigen moeder niet.
Phyllis denkt aan geen oud man, wil geen stiefmoeder zijn,
maar
Vader dreigt mij met een man, die ik toch geenszins velen kan
Mag ik mijn vader tegenstaan ?
Neen, beslist Anne.
En stel u zuur noch hartig aan.
Eerbiedig zijn, dat is u nut, dat is het maagdelijk geschut
't Is zeker dat een vader kan, zijn dochter brengen aan den man.

Phyllis verdraagt dat niet. Zij moet met den man leven
en niet haar vader.
En met hem dragen kwaad en goed en met hem smaken zuur of zoet
Anne denkt dat het met vaders keuze zoo'n vaart niet loopen zal. Zij is nog jong genoeg, straks zal ze rijper en wijzer zijn.
Phyllis moet zich voor het scheiden nog even verontschuldigen. Ze heeft maar een beetje doorgedraafd om tot recht
inzicht in haar gemoedstoestand to komen.
Ook kan ik wachten met geduld, totdat de tijd mijn jaren vult
En wat belangt mijn verder lot, dat stel ik aan den hoogen God
Die zal ik bidden alle daag, die zal ik smeeken even staag
Niet slechts juist om een echte vriend, maar om dat mij ten goede
dient
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Als trouwe vriendinnen scheiden de beide meisjes :
Zie kind, nu lijd ik dat ge gaat. 1k dank u voor uw goeden raad.

2. VRIJSTER.

Altermets wat achter blUven,
Doet ook dikmaals liefde stgven.

Cats maakt een scherp verschil tusschen het jonge meisje,
het bakvischje, en de tot hare jaren gekomen huwbare maagd.
Het meisje laat Cats hare innerlijkste gedachten uitspreken tot
de andere, in het gesprek tusschen Phyllis en Anne, verlangens en begeerten, waarover ze zichzelf voor hare ouders
schaamt, de vrijster treedt op in de samenspraak tusschen de
nieuwgehuwde jonkvrouw Sibille en de vrijster Rosette.
Schildert. Cats in zijn wegwijzer ten huwelijk uit den Doolhof der kalverliefde, voor zijne maagden het zoet gespeel in
den liefdehof, voor de vrijsters komt de oogsttijd aan. Op
het blazoen der maagdekens ziet Cats de ontluikende bloemen
en zijne vaderlijke vermaning klinkt : Meiskens hou uw tuintje
op het slot ; op het vrijsterswapen kroont een kransje van vingerkruid, de rijpe blauwende druiventros, en ernstig roept Cats
de vrijsters toe : Niemand plukke dat rijpe ooft, dan met de
vinger aan den steel !
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SAMENSPRAAK

nieuwgehuwde jonkvrouw,
en ROSETTE, jonge vrijster.

tusschen

SIBILLE,

Rosette is een luchthartig trouwlustig meiske, die hare
vriendin vroolijk toewenscht, dat ze met haar lieven man „oud
en leelijk" worden mag.
Sibille lacht om dien eigenaardigen wensch. „En zet u tevens
nevens mij", noodt ze. Rosette is te ongedurig om te zitten,
wil liever even in den tuin, plaagt Sibille, met hare ouderwetsche bloemen.
1k vinde meer gerief in oogentroost of madelief
In goudsbloem, munt of beurzekruid, 't zijn dingen voor een jonge
bruid.
1k ken het wel o weeldekind, gij zijt tot jokken welgezind,
merkt Sibille ondeugend op.
Rosette's vroolijkheid is maar schijn. 1k ben gedurig wonderzwaar, l) klaagt ze, zing eens een liedje voor me. Uw kiare
stem brengt zoete vreugd.
Dat behaagt het jonge vrouwtje niet. Vogeltjes zingen 't
meest in de Mei, hebben ze eenmaal een nestje met eieren,
dan is er zoeter lust dan zingen.
Rosette begrijpt er alles van.
Ik zie waarom de spille draait.
Wat verlegen met hare weigering vraagt Sibille nu :
Maar is er nu geen ander zaak, die u kan dienen tot vermaak.
Rosette wil wel eens hooren wat er omgaat in de wereld.
') Droevig,
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Men zit den ganschen winter thuis daar is men stil gelijk een muffs,
zegt ze gemelijk. Uw man brengt stellig heel wat nieuwtjes mee.
Sibille:
De zaken van het huisgezin, die brengen nieuwe reden in.
Rosette spot met dien ernst :
Voorwaar, dat is te vaardig oud, ge zijt een maand of twee
getrouwd,
De speelmin zit nog voor de deur, en hoe, alreede van getreur ?
Sibille :
Al wat gij stelt als zwaren last, daarmede ben ik wel gepast,
En 't is me nu al meerder vreugd, dan al het mallen van de jeugd.
Rosette vindt Sibille een beetje te wijs, vraagt naar het
boek, dat Sibille juist weglei bij haar binnentreden.
't Is zeker dat men nooit en dient, zijn hand te sluiten voor een
vriend.

Sibille :
Het boek behelst een kort gedicht en heeft den naam van
Maagdenplicht. I)
'k Wensch, dat hij nader Taken wou, de plichten van een jonge
vrouw.

Rosette bevalt Maagdenplicht niet :
De vriend, die ons dat boekske gaf, die lijkt me somtijds wat te
straf.
Phyllis woorden lijken haar juister dan die van Anne :
Doch zeg met wie, dat gij het houdt ?
')

Cats samenspraak tusschen Anne en Phyllis.
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Sibille acht Phyllis wat te stout,
Dus Beef ik de oudste meerder prijs.
Rosette houdt niet van Anne :
Maar die is mij wat al te wijs.
Vooreerst heeft Anne misgetast, daar zij een teere maagd belast.
Haar jeugd te snoeren met geweld, schoon haar de diepste minne
kwelt.
Neem eens, ik kreeg een jonkman lief, zou ik niet zoetjes met een
brief,
Hem mogen klagen mijnen nood, 't papier en kent geen eerbaar rood.
Sibille schrikt er van :
Te schrijven aan een jong gezel, dat voegde nooit een vrijster wel,
Een woord vliegt henen met de wind, zoodat het niemand wedervindt.
Maar komt er eens een kwade slag, zooals het tusschen Iiefjes plach.
Dan wordt uw brief tot smaad en jok, gehangen aan de groote k/ok.
Rosette geeft toe dat schrijven min of meer gevaarlijk is,
maar een naaister of waschvrouw kan toch wel eens „postilion d'amour" zijn.
Hoe, die uw slechtste 1 ) dingen doet, zal die uw naam en hoogste goed
Gaan dragen hier en daar te koop,
vraagt Sibille ontzet.
't Is niet zoo erg, meent Rosette, doch ik wil dat wel laten
en dan zelf met een knikje of lachje of wenkje een vrijer
lokken.
Dat is nog erger, roept Sibille.
Rosette windt zich op.
1) Geringste.
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Moet ik dan bitter zijn als gal, gewis het smaakt me niet met alp
Neen, meent Sibille, maar wie lokt, stoot juist af.
Het is voorwaar een vaste leer, ons deel dat komt ons van den Heer.
't Is wel gezegd, naar mijn verstand, roept God te hulp en roert
de hand
houdt Rosette vol. Zouden tooverdranken helpen ?
Wat raad om haast te zijn getrouwd ?
Dat gij u stil en zedig houdt
vermaant Sibille.
Wie vordert ook, die niets en doet ?
vraagt Rosette netelig.
Gij laat daarin uw kracht bestaan, in wijken en teruggaan
Niets dat de vrijer beter vangt, dan dat hij staag in twijfel hangt.
Ca klaag het God in uw gebed, al wat u hier en elders let.
Het schijnt vermits gij zijt getrouwd, dat gij ons als in banden houdt,
vinnigt Rosette spijtig. Toen ge jong waart, deedt ge ook
mee met ons zoeken naar vrijers en mooie kleeren.
Het deel dat God mijn jonkheid gaf, leidt mij als van der aarde af.
vertelt Sibille zachtmoedig.
Welnu mag ik dan ook geen man begeeren die mij zegt
hoe dat ik zeilen moet ?
Wie zegt u, dat ge kwalijk doet ?
vraagt Sibille. Maar bedenk, een man verlooft zich
Veel liever met een stifle maagd, die zich wat al te zedig draagt,
Dan met een veeg, die in den praat, door vrijheid zich te buiten gaat,

170

VADER CATS EN DE VROUW IN „HUWELIJK".

Ziet, als u 't eerbaar rood ontsteekt, terwip dat iemand met u spreekt,
Het is een eer, die hem geschiedt, dat gij hem roode wangen biedt,
Uw jeugdig bloed te voren stil, dat huppelt op om zijnentwil.
Rosette vindt dat een meisje zich wat moet opdringen :
Ja komt zoo dichte bij den man, dat hij het niet ontzetten 1 ) kan,
Vrijsters die te bloode zijn, blijven in de maagdenpijn.
Sibille :
En is een vrijs ter al te stout, die warden lichte 2) nooit getrouwd,
Wees kloek en bezig overal, doch beter stil in dit geval.
Rosette :
En waarom geeft ge dezen raad ?
Sibille geeft een ernstig antwoord :
Omdat het woelen niet en baat,
God leidt de zijnen metterhand en voert ze tot den echteband,
Dus wie alIeen op Hem betrouwt en eigen tochten wederhoudt,
Die krijgt gewis, ter rechter tijd, wat hem tot enkel heil gedijt.
Rosette vraagt of de droomuitlegster haar niet kan zeggen,
welken man zij krijgen zal.
Sibille keurt die vraag hoogelijk af. God verbiedt het.
Dus laat de vijze droomen daar, niet een van duizend is er waar.
Rosette wil toch toenadering zoeken.
Mag dan geen vrijer met beleid, bij maagden worden aangevleid?
Sibille meent van neen. Zij moet ernstig en waardig zijn.
') Ontloopen. 2) Waarschijnlijk.
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Rosette vindt dat een meisje wel terdege lief doen mag
tegen een aanbidder.
Want snar te wezen in den bek, dat is een al te groot gebrek.
Sibille wil haar vriendin gaarne onderrichten, bitsheid mag
niet, hoort de vrijster een onkiesch woord : laat ze doen
alsof ze 't niet verstaat.
Niets dat de liefde zoo verdrijft, als dat een jonge vrijster kijft,
maar springt de vrijer uit den band :
't Is goed dat zij den spotter schouwt 1 ), en zich uit zijn gezelschap
houdt.
Rosette is 't niet eens met Sibille :
Gewis gij reikt wat al te scherp en maakt een vrijster al te serp 2).
Sibille houdt vol dat een meisje haar vrijpostige vrijers op
een flinken afstand te houden heeft :
Ik prijze dan een sneege maagd, die deze gieren van zich jaagt.

Rosette geeft Sibille nu gelijk.
Maar zeg dient ooit een man getrouwd, die zijn geloove niet en houdt ?
Sibille :

lk bidde, dient maar &nen God, gij die u voedt uit &nen pot.
Rosette wijfelt :
Daar heeft toch menig vrouw geleefd, die haren man gewonnen heeft.
Sibille schrikt er van :
Maar kind, indien het anders viel, zie wat een helle voor de ziel i
') vermijdt. 2)

vinnig.
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Rosette lacht er om :
Een geestig wijf kan wonderwel, belezen haren bedgezel I
Sibille waarschuwt :
Maar 't is niet zeker dat de man, het stuk al harder driven kan
Het reine wordt aleer besmet, eer dat het vuil zal worden net.
Rosette .
Gij hebt gewis te zwaren hoofd, het beste dient veeleer gelookl.
Sibille vraagt of Rosette een man zou nemen, die slechts
hoopte haar te kunnen onderhouden.
Rosette lacht om deze dwaze vraag.
1k prijze dat men tast en ziet, van hoop en rookt de keuken niet.
Sibille neemt haar op het woord :
lk zegge, dat ge minder meugt, u troosten op een losse deugd.
Rosette stemt toe :
Maar als zij dan een jonkman mint, en die is een met mij gezind.
En dient hem dan niet aangezeid, al wat er in zijn boezem leit ?
Sibille meent neen :
lk meen al helt een rijpe maagd, tot iemand die zij liefde draagt,
Dat zij haar zinnen niet te bloot mag storten in een vreemden schoot.
Rosette's hart is onwillig :
Dat neen en kan ik niet verstaan
Een die ten voile is bereid, doet kwalijk als ze langer beidt.
Sibille •
't Is best te wachten tijd en stond, die haastig drinkt verbrandt den
mond.
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Rosette :
Des menschen ingeboren aard, maant ieder om te zijn gepaard
Die niet intijds zijn net en trekt, die heeft verdient te zijn begekt
Let eens op wat Rebekka doet, die maakte vrij wat meerder spoed
Die maakte nooit een krommen sprong, die zeide niet ik ben te jong.
Maar schier zoo haast ze was gevraagd
Zoo sprak ze met een open stem, Hij ga als 't dient en ik met hem.
Sibille vindt dat Rosette Rebekka's voorbeeld dan maar
voegen moet.
't Is waar Rebekka sprak terstond, maar dit en is niet eer geschied,
Dan nadat Abrahams gezant nu gunste bij de vrienden vand.1)
Rosette :
Hoe als een jonkman ons bevalt, waartoe zoo langen tijd gemald?
Sibille :
Men mag een deel van zijn besluit, met kiare woorden drukken uit.
Een voogd, een vader moet gekend, dat dient de jonkheid ingeprent.
Rosette meesmuilt hierover.
Maar hoe zal dan een teere maagd, die rust en lust en leven waagt
Zich moeten voegen tot een man, die zij misschien niet velen kan.
Sibille :
Ik rade dat de vadermacht, in dezen deele zij verzacht
Maar houde voor den besten raad,
Dat als de dochter tegenstreeft, men haar dan wat bedenkens geeft.
Maar ik verdraag niet :
Dat jong gezel of teere maagd, eer hij of zij den vader vraagt
In echte trouwe zich verbindt.
1)

vond.
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Rosette vraagt aarzelend :
Wel of er eens een hupsch gezel, mismoedig om het lang gekwel
Zou dolen hier en weder daar, wel vijf of zes en zeven jaar ?
Sibille :

Al klaagt de vrijer bijster zeer en waag uw trouwtje nimmermeer,
De liefde wordt door liefde groot en min door eenig dreigement.
Rosette haastig :
De reis dient echter afgewend. Dus zeg hoe ik ze stuiten zal I

Sibille is verwonderd :
Maar Roosje zijt ge nog zoo mal ?
'k Heb ze gezien, gelaarsd, gespoord, maar geen van alien gingen voort.

Rosette gelooft dat al dat onvruchtbaar om een meisje vrijen
ten slotte gaat vervelen.
Sibille : Een vrijer mag best hoop koesteren, alleen :
Ik wil maar dat men eerlijk vrijt, en alle kromme gangen mijdt
Dat is een peil die niet en wijkt, dat is een zeil, dat niet en strijkt.
Rosette :
Als hij nu ziek van liefde waar en lage schier in doodsgevaar ?
Sibille verontrust zulk een liefdeziekte niet :
Men roept ik reis, ik kweel, ik sterf, tenzij ik eenmaal troost verwerf,
En ziet het is al maar bedrog, zij blijven en zij leven nog.
Denk maar om Ammon en Thamar.
Wie ooit begon ontijdig spel, dat is een zot in Israel.
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Rosette spreekt tegen. Een getrouwde vrouw is verplicht
haar man te gehoorzamen.
Maar geeft men eer men geven moet, dan is de gunste dubbel goed.
Sibille :
Gods eigen woord dat wijst de baan.
Zoo haast als Thamar is onteerd is Ammons wezen omgekeerd.
Rosette veracht Ammon.
Een lichte guit, een looze boef.
Sibille waarschuwt :
Dit is een plaag een vaste wet, die God op vuile lusten zet.
Rosette vindt zoo'n behandeling schandelijk :
Waar ik Prinsesse van het land, ik zou zoo'n slimmen lanterfant
Wel anders dwingen tot de trouw.
En als meisje zou ik eischen, eer ik mijn eere gaf :
Een ring en wel een diamant, een briefje van zijn eigen hand.
Indien hij maar een punt verzet, waarschuwt

SIBILLE :

Of slechts een letter ommedraait, uw gansch beleid dat is bekaaid.
Een jong advocaat nog zonder practijk, zocht eens tijdverdrijf bij een smidsdochter. Zoodra het meisje een baby verwacht, ontsteekt de smid in woede en dwingt zijn dochter den
advocaat 's nachts in haar kamer te laten. Hij overvalt het
tweetal.
Daar grijpt de smid met groot getier, een ijzer rood gelijk een vier,
En biedt den kwant het heete staal en zegt : lk vrage nog 6enmaal,
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lk vrage, zeg ik met geduld, of gij mijn dochter trouwen zult i
De pot, 1 ) nog des to meer verbaasd, meent dat de man van gramschap raast,
En bidt daarop zijns lijfsgena en zeit met vollen monde „Ja".
Dat 's niet genoeg riep onze smid, ,,gij moet hier zetten zwart op wit",
Hij toont een schrift, met voorberaad, gesteld bij zeker advocaat,
„Fluks zet uw naam hier onder aan, of neen het zal er kwalijk gaan",
De vrijer ziende dat 't moet zijn, zet fluks zijn naam in het Latijn
En voegt er nog twee woorden toe, die luiden ik en weet niet hoe
Me dunkt het vi coactus was. De smid, als hij dit briefje las
Vraagt wat dit vreemde woord beduidt. Het is mijn van die zeldzaam
luidt
„Studenten", zegt de looze haan, „die nemen vreemde namen aan".
Nu is de man al welgemoed en denkt mijn zaak staat immers goed.
Och arme, hoe bitter is de ontgoocheling. Het vi coactus,
door Overmacht gedrongen, maakt het stuk waardeloos.
Het wanhopige meisje schreit.
Zij schijnt van zinnen gansch beroofd, zij rukt de vlechten uit
haar hoofd,
Zij wringt zich om gelijk een aal en nat haar wangen honderdmaal.
't ifelpt niet : het leed en de schande :
Knaagt aan haar ziele nacht en dag, zoodat ze nimmer rusten mag.
God straft van ouds met zwaarder hand, al wie onteert de echteband.
Rosette is diep verontwaard over dit verhaal :
Gewis had mij die bruid bestaan, die vi coactus moest er aan.
lk hebbe vrienden aan het Hof.
Sibille :
Beminde maagd, met uw verlof .....
1)

Verleider.
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Rosette driftig :
Wel hoe, ik greep hem bij de mouw, en dwong hem tot een vaste
trouw.
Sibille :
Wat zegen wacht hij van den Heer, die niet en trouwt ter zijner eer ?
Wat dwaze liefde voegt bijeen, dat scheidt de klippel 1) in 't gemeen.
Ziet als een teere maagd gevoelt, dat haar omtrent de leden woelt,
Een rook, een vonk, een grillig vier, zoo raad ik aan het jonge dier,
Dat haar gewoonlijk vroeggebed, een weinig hiernaar zij gezet
En dat ze met het daaglijksch brood, ook bidde voor haar
maagdennood,
Ook bidde om een gunstig man.
En haar moeder moet dat meisje onderwijzen :
Hoe dat een kind dient opgevoed, hoe dat de keuken schaffen moet
En hoe een knecht of sneege meid, met rede dient te zijn geleid.
In 't korte, wat een handig wijf, moet brengen tot het huisbedrijf.
Rosette plaagt Sibille over haar ernst :
Gij hebt veel noten op uw zang en maakt het ons wat al te bang.
Sibille :
Het trouwen en het huisgezin, die hebben veel bedenkens in.
Rosette :
Gij maakt het trouwen bijster zwaar, het schijnt alsof 't een
ambacht waar.
Sibille :
lk weet er zijn er al genoeg, die trouwen uitermate vroeg.
Rosette wordt boos :
Een anders doen dat roert mij niet.
')
Cats

Den stok of de roede.
12
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Sibille betoogt onverstoord :
Een jonge vrouw is als zaaikoren van het veld.
Heeft de moeder huisverdriet dat raakt de vreemde lieden niet
Maar zoo een maagd vol vreemde zucht, gewassen buiten alle tucht
Zich met een man in echte paart, en kinders haars gelijke baart.
Dat gaat de gansche wereid aan, die hierin wordt te kort gedaan.
Dat raakt vooral het vaderland, waarin het kwaad wordt voortgeplant
Dies is het, dat ik noodig acht, dat bij een moeder wordt betracht,
Eer ooit een dochter wordt besteed, dat zij haar voile plichten weet.
Rosette stemt toe, dat moeder en vader het meisje hebben
voor te bereiden doch dan moeten ze ook zorgen dat een
rijpe maagd aan den man komt :
Hebt gij meloenen in den hof, deelt vrienden mee of scheidt 1 ) er of
Zoo ras uw vrucht of dochter rijpt, zoo grijp o goede vader grijpt !
Sibille :
Het ooft, dat vroeg is van den tak, is vrij niet zonder ongemak.
En die met trouwzucht is gekweld
De pruiltjes met de poppenvaan, die slepen dikwijls achteraan.
Rosette vol ongeduld :
Straks valt het rijpe koren uit, omdat de aar niet wedersluit.
Daar ligt het dan en wordt aldus, ten spijze voor een grage musch.
Sibille :
Maar die het koren al te groen, heeft in de schure laten doen
Die vindt ook vrij zijn harteleed, de schoven worden dikmaals heet.
Een vrijster van te groenen aard, die bleve beter ongepaard
Omdat ze bij een eerlijk man, in stilte niet geduren kan.
Zij is van het echteleven moe, dies wil ze naar haar moeder toe.
1)

deelt er van mee.
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Rosette :
lk houd het met een jeugdig kruid, ik houd het met een jonge bruid.
Om reden, dat ze buigen kan en schikt zich zoeter naar den man.
Wie okkernoten groen confijt, die let ten nauwste op den tijd.
Sibille :
Het vroeg gewas en prijst het vrij, het dient maar voor de snoeperij.
Het fruit geplukt in grooten spoed en dede nooit zijn meester goed.
Rosette, wat spottend :
Het schijnt ge maakt uw gansche werk
Om onze jeugd en welig groen, een open oorlog aan te doen.
Sibille :
Indien ge zoekt een aardig paar, zoo geeft de maagd drie zeven jaar
Den jonkman zeven bovendien, en groet ze dan voor echtelien
Een weinig meer, een weinig min, dat maakt een eerlijk huisgezin.
Die leeftijd staat
geestig liedje :

ROSETTE

wel aan en vroolijk zingt zij een

Een jonge maagd van zeven jaar, heeft dan haar tanden bij elkaar
Als zij nog zeven jaar besluit, dan schiet de jeugd haar botten uit
Zoo 't nog eens zeven jaren lijdt, het roosje wordt dan plukkens tijd.
Nog eens dan zeven jaar verhoogt, haast kinders haast, het groentje
droogt
Omtrent het zesde zevenjaar, wat dan, dan voor een weduwnaar ?
En komt het dan ook niet te pas, zoo laat ze blijven wie ze was.
Ondeugend vervolgt de openhartige spring in 't veld :
Maar zie ons praat die heeft gedaan, want ginder komt uw man gegaan
lk dank u voor uw goed bericht, 't is tijd, dat ik mijn anker licht
De doffe mane die verdwijnt, wanneer de guldenzonne schijnt.
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Sibille :
1k had ook even uitgezeid, al wat mij in den boezem leit
Al scheen ik somtijds wat to straf, en neem het mij niet kwalijk of
1k had een gunstig ooggemerk, ook strenge tucht is vriendenwerk.
Al zeggen we met de speelsche Rosette, dat Sibille rijkelijk
„wijs" is, kan de opbloeiende maagd in onze dagen geen
overvloedige leering bij het jonge zeventien-eeuwsche vrouwtje
opdoen ?

Ix.

Vader Cats en de Vrouw in „Huwelijk". II.
1. MAN EN VROUW.

Wijsheid in mans, geduld in vrouwen
Dat kan het huffs in ruste houwen.

Liep de behandeling van het eerste deel vlug en gemakkelijk
van stapel, had de veertigjarige vader Cats zelf schik in het
vrijen en praten van meisje en vrijster, van de maagd, 't is
nu of eene zekere beschroomdheid den Dichter overvalt. Zal
hij niet misverstaan worden, zal zijn werk geen onheilige
tochten opwekken in het jonge gemoed ? Waarschuwde hij
zelf niet :
Doch wacht tot alter tyd de schriften aen to raecken
Die met een dertel jock de lusten gaende maken ?
Cats onderzoekt zichzelven en kan met oprechtheid bekennen,
dat eene innerlijke aandrift hem tot dichten noopte :
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Gewis 'k en weet niet, hoe het quam
Dat ick het stuck in handen nam
Ick ben er ras en onverwacht
Ick ben er selsaem aen gebracht.
En toen ick eens begonnen had
Gevoeld' ick staeg 'k weet niet wat
Dat my den geest geduerig joeg
En als met staege sporen sloeg.
Niemant en misduide ondertusschen ons voornemen, wy en
schryven noch tot oneerlykheit, noch tot geckernye, maer tot
stichtinge.
Schreef niet een godzalig man, Mr. Smit :
Weest niet dertel, en dit en sal u niet ergheren : Ingheschoncken wyn maeckt wel dronckaerts gaende, maer sobere en nuchtere lieden en hebben der gheen wezen van : Vrye woorden van
natuerlycke saecken moghen misschien bij een kittelachtigh breyn
verdraait werden naer zyne genegentheden, maer een vroom en
eerbaer herte en heeft er geen miskomen van.
Spreken over sexueele zaken wordt alleen aanstootelijk
om des ontuchts ende dertelheyts wille, en vermits elck een
van ons daer van schier niet en spreeckt als in ydelheit ende
tot geckernye. Niet het spreken, maar alleen het misbruyck van
spreken moet uit de monden der christenen worden gheweert.
Trouwens, had de Bijbel Cats het voorbeeld niet gegeven
om onomwonden „natuerlycke saecken" to bespreken en is,
terwijl den reinen alles rein is, den verdraaiden niet alles verdraaid ?
Doch lezer, eer je verder treet
Soo wil ick, dat je zeker weet
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Dat, als ick met een harde pen
Gans besich aen de sonden ben,
Dat ick dan eerst myn eighen self
Tot aen het sondich herte delf,
En, als ick met gestrenge tael
De slimme rancken overhael
Dat ick myn eygen vuyl verfoey
Ook eer ick met een ander moey.
Niemand denke dus, dat Cats zich als een rechter in de
hoogte gezeten beschouwt, hij is een man van vleesch en bloed,
behept en vaak geplaagd door dezelfde zonden, die hij in
anderen opzoekt en tracht uit te roeien. Zijn Vaderland, zijn
medemensch wil Cats dienen :
Met lyf en geest en mont en pen
Soo lang ick op der aarde ben
En heb ick iet ter weerelt meer,
't Is u te goede, Godt ter eer.
Spreekt hier niet de vader van een yolk, de trouwe yolksdichter ?
Cats wil spreken over „de huwelyksche saecken ende den
voortgang des menschelicken geslacht, met die sedichheit en
rechte eerbiedinghe, gelyk in soo een wonderstucken ende
goddelicken geheym behoort te geschieden".
Of Cats dit altijd gedaan heeft ? Dr. Buitenrust Hettema
zegt : dat Cats openhartig maar kiesch schreef, dat hij als
kiesche verteller ver boven anderen in zijne eeuw gesteld kon
worden.
Aan Huwelijks' Tweede deel, „Man en vrouw" gaat de
„Korte afbeelding eens rechten Huisvaders" vooraf.
De liefde en de goedheid kan niet van eenen kant komen ,
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zal Cats der vrouwen haar plichten en rechten voorhouden,
de man heeft ze ook.
Een vroom echtgenoot is :
Een man, die pleegt des Heeren werk
En maakt in huis een kleine kerk.
Hij moet ijverig zijn, voorzichtig, geen dronkaard, „geen
leeuw of beer" in zijn gezin.
Den man gestreng in hoog bedrijf
Maar vroolijk bij zijn echtewijf.
't Is noodig dat hij zijn vak kent, geen zaken boven zijn
verstand onderneemt.
Een man, die schoon hij verre reist
Nog op zijn echte gaaike pijst.
Hij moet vredelievend zijn en het wijf in alle eerbare dingen „haar palen" laten.
Een man een zoet en deftig man,
Die lieven en die heerschen kan.
Een man, die zich nooit vreugd en biedt
Wanneer zijn vrouwe leed geschiedt.
Een man, die best van alien smaakt
De kost, tehuis gereed gemaakt.
Een man in daad en woorden kuisch,
Niet fier op straat en mal in huis.
Dan brengt vader Cats het Christelijk huiswijf naar voren,
vertoond in de gestalte van Bruid, (Lente) Vrouwe, (Zomer)
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Moeder (Herfst) en Weduwe, (Winter) doch vergeet ook de
mannelijke tegenplichten niet.

2. BRUID. (Lente).

GU, wenscht ge niet te zijn bespot,
Houdt staag uw tuintje op het slot..
Cats heeft het aangezien dat er veel ongelukkige huwelijken
zijn, en veel mannen en vrouwen, die hun plichten noch
rechten kennen :
En dat er menig wijf niet recht beseffen kan,
De regels van de trouw, het voorrecht van den man.
1k heb het aangemerkt, dat in het kinderteelen

Veel menschen, al te los met hunne lusten spelen.
En dat een jonge weeuw, door al te korten rouw
Veel kwade slagen doet, omtrent een nieuwe trouw.
lk hebbe ook gemerkt, dat even kloeke mannen
De strengen van de trouw of wat te vinnig spannen.
wet gepaard te zijn, is niet dan van den Heer
verzekert Cats. Doch men moet God zoeken in deze zaak.
Al wat men koopt, kan men probeeren of proeven, maar
trouwen is houwen :
Al wat men cldAr beproeft, dat moet men eeuwig houen.
Van vrije liefde is geen sprake :
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Bruidie, al ben je een dag getrouwd, al kreeg „uw wederpaar de witte lazarije of de zwarte razernije", al blijkt hij een
schelm, een dief, hij blijft uw waarde lief.
Welaan dan waarde maagd, in dit onzeker lot
En ga tot geenen man, en ga tot uwen God.
Cats voelt de ellende van gebonden te zijn aan een deugniet, maar :
Peins vrij dat echte trouw en hare vaste banden
Zijn steunsel voor het huis en stijlen voor de landen
En stutten voor den staat en stoffen voor de kerk.
Wie het huwelijk ontwricht, rukt de maatschappij uiteen.
Het is nu eenmaal :
Een grontsteen van steden, ende een queeckerye van hooge
regieringhe, dien volghende dat aan het goet of te kwaet beleydt
van den zelven hangt niet alleenlyck de ruste en de onruste van
ieyder huysghezin in 't byzonder, maer zelfs de wel en qualick
stant zoo van Gods kercke a!s van de saecken des lants int
ghemeen.
Bid dan lieve bruid dat : niet alleen uw handen zich met
die van uw Bruidegom mogen samen voegen,
Maar dat een heilig vuur verbinde met genoegen
Twee herten eensgezind. Bid dat uw zwakke jeugd
Mag rusten op den balk van zijn bezette deugd
Bid dat een stillen geest van boven of gezegen
Mag leiden uw gemoed, mag uwen man bewegen
Tot onderling geduld en na gemeinen wensch

Doch meest tot Godes eer : het einde van den mensch.
De Bruidegom zal een gelukkig huwelijk sluiten, indien hij
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bij het zoeken naar eene vrouw vijf eischen gesteld heeft.
't Bruidje moet ten eerste van zijn eigen stand en vermogen
zijn, ten tweede, een goeden naam en gezond gestel bezitten,
ten derde, God vreezen, ten vierde jong zijn, ten vijfde,
niet te dom, doch vooral niet te wijs zijn. Middelmaat is het
beste.
De vader van het meisje heeft natuurlijk naar het verleden
van den vrijer uitvoerig geinformeerd en de aanstaande bruidegom is er niet boos om geworden :
Een vrijer wordt gezift, wat is er nog te zeggen ?
Een vrijer moet het lijf als op het rooster leggen
Om daar gelijk een worst te worden omgewend
Totdat men aan den reuk zijn roet en reuzel kent.
Een „smakelijk" beeld ! Is de vrijer goed, dan vermaant
Cats den vader niet te veel aan den bruidschat te pingelen :
Kam wijze vader, kom, en zet u om te tellen
Gij zult het nieuw gezin wel haast tevreden stellen.
De vader van den bruidegom moet evengoed afschuiven als
de vader van de bruid. Voogden zullen vooral niet gierig
zijn omtrent hun pupillen, geen moederlooze weezen bedriegen, maar gui en vroolijk, zonder twist, helpen.
Op huwelijksche voorwaarden trouwen behaagt Cats niet.
Een in de liefde, een in de zorg, een in het bezit, is zijn parool.
Kunnen ouders en voogden het niet eens worden, laten de
jonge lieden dan toch vooral niet doorzetten en zonder toestemming tot het huwelijksleven ingaan, zonder huwelijkssiuiting
voor God en mensch.
Tot leering vertelt Cats een aandoenlijk verhaal : Eene
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Fransche jonkvrouw, weeze, wil met alle geweld medereizen
met haar broeder. Midden op zee verlieft Rosette op Galant,
een frissche, schoone jongen man, zelf gehuwd, doch die door
brieven, stil gesprek en duizend minnevonken de beste plaats
in haar hart heeft gewonnen. 't Is niet alleen door de zeeziekte, dat de kleur op Rosette's wangen verbleekt, ze voedsel
weigert en vermagert.
Haar broeder, de Ridder, diep bedroefd, toen hij achter dien
schuldigen minnehandel komt, houdt zich in, doch gekomen
bij een eiland, waar versch water moet worden ingenomen,
zet hij zonder meedoogen Rosette en Galant voor goed af.
Hij geeft hun jagerstuig om alle wild te vangen,
Musketten, vogelroers, kruid, lonten, hagel, lood en
Straks is de gansche vloot te midden van de zee.
Schreiend, verkild van schrik, schreeuwt Rosette hem na, de
hoop dat haar broeder slechts dreigt om weer terug te keeren,
doet haar bedaren. Zij staroogt op de vloot, helaas, 't is ernst,
gruwelijke ernst ! Onderwiji is Galant aan het boomkappen
gegaan met krachtige slagen, zij moesten immers vuur en onderdak hebben voor den nacht ! De hut komt klaar.
Rosette roept om hulp, Rosette ligt en beeft
Ook van het minste blad, dat in de bosschen zweeft.
In den vroegen morgen vangt de kloeke Galant opnieuw
den arbeid aan, hij zal een hut van boomstammen maken,
wat geeft zoo 'n schuilplaats van loof alleen ? En het huis
komt klaar.
De kamers zonder zetel, de keuken zonder ketel, de deuren
zonder slot.
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Als de honger nijpt, gaat Galant jagen , op het takkenvuur
gebraden wild, dient hun tot voedsel. Rosette sjouwt mede
met Galant, haar jufferlijke leden moeten uit de mouw, ze
dient Galant tot geryf.
Als vrouw, als kamermaagd, als kok, als vuil jonkwijf.
Zij ziet er vet en vuil uit, in groote ellende wordt na maanden hun kind geboren.
Geen wieg, geen bakermat, geen kruid, geen kinderwijn,
Niets dat de kraam gelijkt, dan slechts alleen de pijn.
Galant, ontroerd, versteld, tijgt aan het werk, Galant is kindermeid, Galant is alle ding, doch het zieleleed, de mooie
edele Rosette zoo gruwelijk te zien lijden, knauwt den ruwen
maar gevoeligen zeeman meer dan de ergste ontbering. Hij
spreekt als een held, troost de zwakke vrouw, als het kind
van ellende sterft.
Maar ziet, wanneer het vuur in engte wordt gedrongen
Zoo komt het naderhand te feller uitgesprongen,
En scheurt al wat het raakt. Galant is al te teer,
Galant die geeft het op, Galant en is niet meer.
In bitteren wanhoop noemt Rossette den hemel wreed,
schreit door de bosschen, kust het doode lichaam, doch alleen
de schorre meeuwen hooren haar gejammer.
Met inspanning barer uiterste krachten graaft zij een graf.
Vaarwel mijn ander lk, mijn lief, mijn uitverkoren
Mijn troost, mijn eenig heil ! Och waar ik nooit geboren.
In vreeselijken angst voor de wilde dieren staat zij eenzaam
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aan het ruwe strand en gilt haar smart uit. Zij heeft Galant
met al de krachtige liefde van haar eerste jeugd lief gehad.
Gezelschap was de wensch van mijn verblinde jeugd
Nu ben ik hier alleen.
De mond, de zoete mond, die met een aardig jokken
Mij voortijds was gewoon tot lachen uit te lokken,
is voor eeuwig gesloten.
Met der tijd kalmeert de jonge vrouw.
Verfoeit haar zotte daad en offert haar gebeden,
Bidt God in alien ernst.
Dag aan dag tuurt ze over de zee, naar een schip, in dit
bijna onbekende vaarwater, en ziet op een dag ontdekt ze twee
schepen, de Fransche lelie in de viag. Met haar opperkleed
waait en wenkt zij, de schippers roeien naar den wal en
nemen de uitgeputte vrouw mede naar Frankrijk, brengen haar
tot haar broeder terug. Rosette gaat eindelijk te land
en dankt den goeden God,
Woont op haars vaders erf en in haars broeders slot.
Doch de levenslust en de levensvreugd is op het eenzame
eiland gebleven, bij hare dierbare dooden.
Geen lust, geen zoete min, die haar het harte wint,
Zij leefde zonder lief en sterreft zonder kind.
Lieve bruid, besluit vader Cats, korte vreugd verdwijnt, maar
vuile smetten blijven. Grijp niet vooruit op de rechten van
het huwelijk !
Dan gaat hij met de bruid hare juweelen bekijken.
Vast en onbreekbaar en glanzend als de diamant is het
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trouwverbond. Als de koraal wordt de vrijster, teer gewas,
uit de diepte en de stilheid der jeugd tot het voile huwelijksleven gebracht, zooals zuur den zoeten glans van den paret
verdoft, is.
Een wijf van sturen aard, een plage voor de mans,
schijnt de robijn met edel rood in den zegelring, lieve bruid.
Uw schat en beste pand, dat is het eerbaar rood.
Het blauw saffier wijst de jonge vrouw naar den blauwen
hemel, de breekbare esmeroude maant tot voorzichtigheid in
den lust, in de agaat dommelen de verschillende kleuren
vredig in een. 't Blank ametist eenvoudi g niet zoo kostbaar
spoort aan tot eenvoud en rust en zuinigheid :
De ware liefde woont ook waar men niet en geeft
Een mond die lekker is, een Borst tot pracht genegen,
Zijn kankers van de beurs en eters van den zegen.
Laat voor een Kellen steen uw goede gaven schijnen
Voor parels reine tucht, en schaamte voor robijnen
Dat wit, dat edel rood versiert u bovenal.
Vandaar is 't, dat de ziel voor eeuwig blinken zal.
Na de juweelen bekijkt vader Cats, die de bruiloft van zijn
eigen Anna in 't vooruitzicht had, het lijnwaad der bruid.
Of moeder Elisabeth al met haar man over dien uitzet heeft
geredeneerd, al beleefde zij den heugelijk en hoogtijd van
haar oudste dochter niet ? Wie zal 't zeggen. Doch heel veel
verstand van linnengoed heeft de staatsman niet. Het uitzet
is hem slechts een aanloopje om de bruid hare plichten to
leeren. Begint het meiske aan haar uitzet, ze kijkt niet meer
naar andere vrijers om :
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Knap handen van de bank, dit vleesch en is verkocht
Gij hebt uw reine trouw aan uwen vriend gegeven.
Leid dan tot zijner eer een afgezonderd leven.
Ze mag ook niet meer denken over oude vrijers :
Een die te groote feest van oude liefde maakt
Wijst met den vinger aan, dat zij den nieuwen laakt.
Ze mag ook niet buiten haar bruidegom voor een schilder
poseeren. Dat kan aanleiding geven tot allerlei ongepaste
vrijheden.
Doch ook tegenover haar bruidegom dient ze terughoudend
te zijn, nadat het voornemen des huwelijks in de kerk is
afgekondigd. „Refine min worstelt nooit tegen eer", als God
zelf den band des huwelijks in de kerk verzegeld heeft is de
bruid echte vrouw. Maar dan ook geheel. Cats vertelt aandoenlijk van een paartje, dat omkwam op den bruiloftsdag,
en wier erfgenamen ruzie kregen over de erfenis. De een
beweerde, 't paar was gehuwd, al was 't slechts een uur, de
ander zeide van neen. Cats beroept zich op Adam, die
dadelijk, nadat de Heere hem zijne huisvrouw toebracht, haar
„zijn vleesch en been" noemde. Doch v66r dien tijd :
Al is de bruid verloofd, nog dient ze niet te mallen
Al is de schuld gemaakt, nog is ze niet vervallen
Een ondertrouwde bruid, een onverschenen brief.
Cats vermaant tot een stemmige bruiloft :
Een maaltijd zonder pracht en voor de naaste magen.
Geen gedrink, noch gezwets, noch dwaas gedans, geen
verkwisten van kracht en geld, dat der jonggehuwden zoo
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noodig is. Vreemden er bij ? „De vrienden zijn verstrooid"
na den afloop en
Het geld is uit de beurs en dikwijls ondank toe.
Neen de maagschap en de beste vrienden alleen hooren bij
dezen gewichtigen hoogtijd in het menschelijk leven. Het
zijn twee familien, twee geslachten, die zich saamstrengelen,
ten nutte voor 't gemeen :
En die in rechte tucht beginnen haren feest
Die trouwen met de ziel en wassen in den Geest.
In de kerk dient het huwelijk gesloten to worden voor Gods
aanschijn. Daar nadert de bruidstoet ter kerke, de plechtigheid vangt aan :
Kniel neder jonggezel, kniel neder teere maagd
Hier wordt op thien tijd uw gansch geluk gewaagd
De geesten Godes heer, die wonder reine scharen
Zijn ja, omtrent het werk, dat echtelieden paren.
Gods dienaar spreekt het woord, Gods zegen wordt gezeid,
Een ieder zit en bidt. Daar is de knoop geleid.
Roept bruiloft, zoete jeugd, de speelgenooten komen,
En strooien al het huis met nieuw geplukte blomen 1)
Met versch gelezen groen, met jeugdig maagdenkruid
En vlechten naar den eisch een kranze voor de bruid.
Nog is het niet genoeg, men hangt er groene kroonen
Waar zich het waarde pand zal aan den disch vertoonen
De zolder en de balk, de muren en het bed
Zijn met gestrekten palm aan alien kant bezet.
De bruid wordt gekroond als een liefelijk offer Gode gewijd.
Zij offert aan de trouw
1)
Cats

bloemen.
13
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Een versch en jeugdig IV in geen bedrog gevonden,
Gaaf, zuiver, onbesmet, frisch, nuchter ongeschonden,
Welaan nu jonge bruid, kom met gezette zeden
Kom met een zuiver hart uw kamer ingetreden,
Doet uit een reine zucht de lusten in den ban
En wordt na deze kroon, de kroone van den man.
't Bruiloftsmaal is aangericht, de mand bloemen en vruchten
prijkt voor de zitplaats der bruid, de feestelijke spijzen worden
onder aangenamen kout genuttigd.
Doch het dolle spel met de bruid, dat op vele bruiloften
na de tafelvreugd gedreven wordt, behaagt vader Cats niet.
Maar wat een groot gewoel, wat zal er nog gebeuren,
Men ziet de jonge bruid van alle kanten sleuren
En trekken van het yolk en trekken hier en daar
Het schijnt alsof de maagd een krijgsgevangen waar.
't Is een oud gebruik, dat zinspeelt op het rooven der
bruid door den bruidegom, doch Cats ergert zich waar hij 't ziet :
Omtrent een deftig werk en dient geen mal geraas
Ga weg feestgenooten en verwijder u nu : gij kunt gemist
worden :
Maar ziet — de stille nacht komt zachtkens aangevlogen
Men ziet geen lichte maan, geen stralen van den dag
De schaamte van de bruid vindt dat ze schuilen mag.
Nu in elk geval geen getier of gedol meer in huis :
Geen speelman, geen geroep, geen zang en dol belet
De bruid en haar gevolg doe binnen haar gebed :
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Rein Wezen, eeuwig God, die van den aanbeginne
Hebt in den mensch geplant de zucht tot echteminne
Hebt in den man gelegd de gronden van de trouw
En naar den man geneigd de zinnen van de vrouw.
Rein wezen, zuiver Lam, die uit een maagd geboren
Hebt tot het diep geheim den echtestaat verkoren
Hebt als uw eigen bruid getrouwd uw waarde Kerk
En aan de trouw gegund uw eerste wonderwerk.
Rein Wezen, heilig Vuur, dat met bedekte stralen
Komt zijgen uit de lucht en in de menschen dalen
En zuivert aan de ziel, al wat er is bevlekt.
Al wat er uit het vleesch verkeerde lusten trekt.
Rein Wezen, eeuwig God, wij strekken onze leden
Tot Uwen hoogen troon, wij storten huisgebeden
En roepen om t)ehulp op onzen bruiloftsdag
Ten einde dit beroep ons zalig wezen mag.
Geef eerst, genadig God, dat wij ter wederzijden
Tot onderlingen troost, Uw zoeten Naam belijden
Eenparig van gemoed, geef ons een zachten geest
Die zijnen Heiland lieft, die zijnen Schepper vreest.
Leer ons tot aller stond uw vaderlijke slagen
Met nederig geduld en zonder morren dragen,
Ten eind het zondig vleesch en alle slim bejag
Zich onder Uwe wet gedurig buigen mag.
Laat geen verkeerde zucht door onze kamer dwalen
Laat geenen vuilen brand ons in de leden malen
Bevrijd ons voor den twist en alle stuur gebaar
Geef ieder vollen lust omtrent zijn wederpaar.
Laat over ons bedrijf uw gunste nederzijgen
Zoodat wij nimmermeer van Uwen zegen zwijgen.
Doch geef ons evenwel geen meerder ommeslag
Dan ons en ons gezin ten goede dienen mag.
Wij bidden, lieve God, niet om een aardsch genoegen
Maar dat zich onzen wil naar d' Uwen moge voegen.
Behoed ons voor gebrek en grooten overvloed,
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Maar gun ons Uwen troost, zoo wordt het bitter zoet.
Doch zoo het wezen moog, en deel van Uwen zegen
Dat wij tot onze vreugd gewenschte vruchten kregen
Zoo wil ze van der jeugd begaven met verstand
Ten dienste van de Kerk en van het Vaderland.
En wil desniettemin in ons den geest verwekken
Om onder Uwe vrees hen op te mogen trekken
Ten einde, voor besluit, en ons en hun gelijk
In Christus zij bereid, het eeuwig Koninkrijk.
Z•56 met pod zal de man met zijn beminde vrouw het
echteleven aanvangen :
Vriendinnen met verlof, ik bidde ruim de kamer
Hier is nu weinig yolks en stilte vrij bekwamer
Dan eenig groot gewoel.
De bruiloft is toch afgeloopen. Nu het Woord des Heeren
weerkionken heeft : „Daarom zal een mensch zijn vader en
zijn moeder verlaten en zijne vrouw aanhangen en die twee
zullen tot een vleesch zijn," is de bruid vrouw en de bruidegom man geworden. Zij draagt zijn naam en overweldigd van
blijdschap juicht de jonge man :
Wij zijn door echte trouw en op gewisse gronden
Ons levensdagen lang te zamen ingebonden
Indien wij door de trouw in rechte liefde paren
Wat kwaad zal immermeer ons mogen wedervaren
Twee harten eensgezind zijn boven ongeluk.
Zoo zijn die beiden dan hun huwelijk in Gods tegenwoordigheid en in Zijn Naam begonnen. Ernstig vermaant Cats .
dat ieder zijn betrouwen
Dan verder op den Heer en Zijn beloften bouwen
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Twee zielen eensgezind om Cod te willen eeren
En kunnen nimmermeer van hare liefde keeren
Want als het nietig schoon zal van de leden gaan
Dan zal de ware min op vaste gronden staan
0 goed, o zoet begin, o vreugd van hemelsch leven.
Man en vrouw zullen op elkaar acht geven in trouwe liefde,
elkaar vermanend en dragend en opwekkend :
De tucht, al is ze zwaár, is enkel vriendenwerk
Een onderling vermaan, een huiselijke Kerk.
Vader Cats kende geen liefde die „doodgaat" en dus de
maatschappij ontwricht. Hoe zou hij opkijken over de diepzedelooze leeringen van zoogenaamde „vrije liefde" in de
twintigste eeuw! Hoe kantig en scherp soms, als een rots staat
zijn heilig huwelijk boven het wild woelende levenswater uit,
terwip het tegenwoordige huwelijksbegrip ronddobbert als een
schip zonder roer.

3. VROUW. (Zomer).

Wie veel smeert de borst
En drinkt zonder dorst
En kust zonder lust
En eet zonder honger
Die sterft des te jonger.

Ziet hier een jonge vrouw, die na de bruiloftsdagen
Verlaat haar eerste mal en al haar domme slagen.
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Zij is nu de prinsesse van haar huis, het zwaarder pak der
huishouding drukt op hare schouders, zij draagt den huissleutel als het symbool der macht en de man wil geen keukenvoogd of roer-de-pot zijn. Hij is wel het hoofd van het huis :
Het beste dat het wijf ter eere dienen kan
Is eere voor het yolk te geven aan den man.
Op den eersten huwelijksmorgen krijgt de jonge vrouw natuurlijk bezoek : ouders, nicht, moeye, zuster van den man,
komen haar als den nieuwen tak van den stam, begroeten en
zij ontvangt hen vriendelijk :
Het zal een eerlijk man tot in de ziel bedroeven
Indien ge maar en wilt uw bloedverwanten toeven.
maar toch als het er op aankomt, gaat de man en niet de
familie voor :
Gij moet het met den man, niet met uw vader houwen.
Cats vermaant het jonge paar vooral zich te wachten voor
het eerste kijven. 't Is alles zoo vreemd om hen beiden,
't vrouwtje, misschien met een dikke keel opgestaan, is wat
moe en onwennig, de man moet zich ook nog schikken in
het nieuwe huis. Een kibbelwoord valt er nu licht in de
eerste dagen en geen van beiden vermoeden er het gevaar van :
't Is zonder eenig slot krakeel te willen maken
Als nog in uwen mond de bruiloftskorsten kraken,
Poogt ooit een hovenier zijn ente wel te zetten
Die moet in alle zorg op zijn beginsel letten.
Onnoemelijk veel kwaad ontspruit er uit een onvoorzichtig
begin.
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Eert God en oefent huisgebeden en leest Gods Woord, dat
behoedt voor onverstandig doordrijven aan den eenen en
hooghartig bevelen aan den anderen kant , dat kweekt liefde
en lijdzaamheid. De man moet niet te straf zijn, zijn vrouwtje
eens prijzen. Onder mannen gaat prijzen in het gezicht niet,
't vrouwtje wil zulk een liefheid wel : vertroetel ze wat, ze is
nog teer. Doet zij eens iets verkeerd, bestraf niet in het
openbaar, doch in een stil vertrek en vergeef spoedig. Men
geeft de kinderen het bittere wormkruid immers ook in een
zoet omhulsel in. Zeur niet en bijt niet, toon haar een blij
gelaat en kom eens met een klein geschenkje thuis. Haal
vooral nooit oude feiten op en vit niet op kleinigheden.
De vrouw heeft ook op te letten den man niet te mishagen :
Een zacht en vlijtig oog, een jong en stil gemoed
Dat is o jonge vrouw, uw beste bruiloftsgoed.
Leer stonden jonge vrouw, leer tijden overwegen
En jok wanneer de man tot jokken is genegen.
Staat niet op eigen brein en keert uw zinnen om
En weest aan uwen man een echte zonneblom.
Wees verstandig en zwijg. Om een woord kan er ruzie
komen , is de man treurig of stil of gedrukt, vroolijk hem op,
leid hem af, blaas geen kleinigheden tot groote dingen op.
Wees zacht in uw gebaar en stille van gemoed
En houdt, dat gij den Heer met lijden hulden doet.
'fader Cats denkt hier zeker aan het zoo menschkundig
huwelijksformulier, dat der jonggehuwden al dadelijk met hun
„kruis" tegemoet komt.
De bruid, nu jonge vrouwe, in de laatste dagen gewend
aan mooie kleeren, keere nu terug tot soberder gewoonten.
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Pronk u niet op met juweelen en linten en strikken, toon
uw man liever een vriendelijk gelaat.
Doet hij u onrecht, verdraagt tot gelegener tijd.
De liefde weert geschil en ander ongeval,
De liefde jonge vrouw, de liefde recht het al.
Het teere vrouwgeslacht is nu eenmaal voor den man gemaakt , schendt gij uw man, ge schendt uw aangezicht, geen
hand kan zich zelve wasschen maar heeft een wederpaar noodig.
Moet de vrouw ook gewillig en toeschietelijk zijn, als de
man „kwalijk gaat" ? 0 neen :
Geen wijf en is gebonden
Te heulen met den man, tot aandeel in de zonden.
Een sneege vrouw moet haren heer vermanen.
Doch in middelmatige zaken zal de vrouw de zijde van
haar man kiezen, hem helpen en aanvullen :
Indien een kwistig man speelt overal de gilde
Gij moeder van het huis en zijt dan niet te milde.
Of zoo misschien uw man de beurs gedurig sluit.
Zoo geef indien het dient een weinig ruimer uit.
Indien hij wat te licht tot morren is genegen
Zoo laat uw zoeten aard zijn stuurheid overwegen.
Is hij te zacht, meng gij er wat peper toe.
Het zoet verzoekt het zuur, het zuur dat wekt het zoet
Zoo is 't dat hier de kok de souse mengen moet.
Noodt de man gasten, dek een beetje netjes en zet lets
extra's op.
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Veel vrouwen zijn geschikt om kinders weg te jagen
Bekrozen ongeschikt, wanbakken afgesloofd,
Een schubbe voor het lijf, een nachtdoek om het hoofd
Begrommelt ongezien, met ongewasschen kaken.
0 Fij van dit gebruik, wilt u naar reden vieren,
De mensch is uit den aard een van de reine dieren.
Kom knap voor den dag en houdt geestig het tafelgesprek
aan den gang, doe uw man ook hiermee genoegen.
Cats is er volstrekt tegen dat de vrouw zaken drijft.
Een man moet op de straat voor zijnen handel staan
De vrouw moet in het huis de keuken gadeslaan.
Reist en handelt de vrouw, de man zit ledig en bij een
voile kan, en in elk geval, het huishouden marcheert niet
wel. 1) Bovendien die last is veel te zwaar voor een vrouw :
De man is met de vrouw gelijk twee molensteenen,
Die onderling behulp elkander moeten leenen.
Een kwistig wijf is eene ellende voor een man, het is „de
koe melken en met zijn poot omgooien".
Al wat de man vergaart dat kan het wijf verstrooien.
Ze moet zich ook niet tegen 's mans wil verzetten :
Een wijf dat heerschen wil en kant zich tegen God.
Een lieve, verstandige vrouw had een ongeduldigen, lastigen man, die haar zelfs beleedigde aan de tafel van haar
1) Is het niet opmerkelijk, dat vrouwen als Mevr. Roland Holst in
onzen tijd bitter klagen over de ontwrichting van het huisgezin en de
fysieke achteruitgang van de vrouw, nu de arbeid op de fabrieken
haar uit haar huis en gezin drijft ?
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wader. Zij klaagde niet, doch schreef hem een rustigen,
ernstigen brief, en de liefde won het van het onverstand en
de heerschzucht.
Roovers schaakten eens van het strand eene lieve huisvrouw
weg , de man wanhopig, smeekte met haar meegevoerd te
worden, al moest hij slavendienst verrichten. De diepe
innige liefde tot de vrouw zijner jeugd trof den hoofdman en
hij werd in eere verheven.
Zoo werd trouw beloond, zal echte trouw en liefde dan
ooit haar loon verliezen ?
Drie zaken zijn noodig als brood in een huwelijk : Gramschap dient gemeden, oneenigheid spoedig hersteld en alle
inspanning moet geschieden om den vrede te bewaren.
Komt de man een uurtje blij thuis, een kwellig wijf stoot
vaak alle blijdschap om door vinnig huisgekijf. Een lastige
vrouw is als rook in huis, die in de oogen bijt. Een meid,
die kwalijk wil, is weg te jagen, ook zelfs een ondeugende
dochter raak je wel kwijt door het huwelijk, maar een booze
vrouw is niet te loozen. Cats vermaant ieder zijn eigen hart
te doorzoeken :
Daar is geen nutter ding tot alle goede plichten,
Dan in uw eigen hart een vierschaar op te richten.
Gedenk dat wrange twist verhindert uw gebeden,
Hoe kan een vinnig hart tot Zijnen Vader treden ?
Hij is de liefde zelf, Hij wil een zachten geest,
Die alle menschen lieft en Zijne wetten vreest.
Zwijgen is goud voor de vrouw. Alleen zij zwijge niet :
Indien er ooit een boef uw eere krenken wil.
Dan geen preutsche geheimen, maar oprecht zeggen wat u
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deert. Misverstand kan u anders heel wat ellende berokkenen
en ongegronde jaloerschheid? Val uw man met geen kleinigheden lastig als zijn hoofd vol zit met gewichtig werk, de
wrok komt soms uit een „gotegat." Spreekt niet kwetterend tegen :
Een man, die zijnen geest in gramschap voelde stijgen,
Voor hooger twist beducht, gebood het wijf te zwijgen.
Maar zij riep des te meer : 1k ? Houden mijne mond ?
Mijn moeder was verblijd, omdat ik spreken kond !
Met zulk spreken kan de man alles behalve blij zijn !
Cats eischt liefde en zachtheid in den mensch, vOOral in de
vrouw :
Het is een slim bejag dat niemand lijden kan
Wanneer het teere wijf is harder dan de man.
Opnieuw vlecht de verteller in hart en nieren, een verhaal
in. Een vrouw geeft zich, reeds spoedig na het zoet der eerste
bruiloftsdagen, at met een Jong gezel, wordt betrapt en veroordeeld, naar het recht dier dagen, door de hand van haar
eigen man te worden onthoofd. Heel de stad loopt uit om
de volvoering van het vonnis bij te wonen, alle vensters en
dakgoten zijn bezet rondom het schavot.
Sidderend en schreiend omvat de vrouw de knieen van haar
man en smeekt om vergeving, met de schoonste beloften.
De jonge man, wiens liefde voor de huisvrouw zijner jeugd
nog gloeit,
Komt met een open hart haar om den hats gevlogen.
Doe, zegt hij, lieve doe, wat u en mij betaamt.
Gij zult, nog heden zelfs mijn vrouwe zijn genaamd.
Overgelukkig gaat het echtpaar naar huis. Maar och !

204

VADER CATS EN DE VROUW IN ,HUWELIJK".

Ei wat is van den mensch, de besten kunnen vallen.
Zie na een korten tijd, de man begint te mallen.
Ook hij wordt betrapt, en den Schout overgeleverd, straks
veroordeeld :
Het wijf bekomt de macht haar leed te mogen wreken.
De beul strooit het zand. De doodkist staat gereed, het zwaard
is bij de hand. Nu smeekt de man om zijn leven, beroept
zich met tranen op zijne vergevende I iefde voor haar.
Laat toch uw eenig kind niet hooren dat verwijt
Dat gij een wreeden beul van zijnen vader zijt.
De man is geen held, zelf goedig en toegeeflijk, verwacht
hij vergeving van haar :
Daar is geen bidden aan, zij laat zich niet bewegen
Zij schudt haar grillig hoofd, zij toont den blooten degen.
Hij kruipt in het zand, met doodsangst sap het gelaat :
En zegt hij „Liefste lief !" Met geeft het wijf den slag
Zoo dapper als ze kan, zoo vinnig als ze mag.
De woorden stikken in het bloed van den man, hij is dood,
nog is echter het hoofd niet van den romp gescheiden.

Zij roert het bloedig mes, en 't lichaam ligt in tweeen
De gansche wereld zucht en acht het voor een wonder
Dat God het schennig wijf niet met een fellen donder
Niet met een haastig vuur, een onverwachte vlam
En doodde daar ze stond en uit de wereld nam.
In zijne verontwaardiging over het wreed gedrag der vrouw,
ziet Cats het laffe en onmannelijke in den echtgenoot geheel
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over het hoofd. Even week en angstig als zij heeft gejammerd,
roept 66k hij om genade. Dat zulk een smeeken om lijfsbehoud
een vrouw als deze ergeren kan, komt niet op in den dichter,
die altijd en in alle dingen volhield :
Weest zacht in uw gemoed en zoet in uw manieren
U voegt geen wrange geest, u voegt geen vinnig staal
Het zwaard dat u betaamt, dat is beleefde taal.
Dat de vrouw lijden kan, bitter lijden kan door den man,
de grootvaderlijke zedemeester weet het wel, doch het betaamt
haar te dulden. Als Cats later Potifars huisvrouw tot Jozef
laat zeggen :
Waar dat de man bestaat zijn echteband te slaken
Daar krijgt het wijf de macht zich mede los te maken.
Waarom toch moet de vrouw geheel zijn voor den man
Wanneer hij in 't geheel voor haar niet zijn en kan,
en daarmee een vraagstuk opwerpt, dat ook in onzen tijd, ja
juist in onze dagen, de hoogste actualiteit heeft, laat hij Jozef
haastig antwoorden :
Maak tusschen man en wijf, ik bidde maak verschil,
Want al de vrouwen zijn maar om der mannen wil
Gij, maak dat gij gestaag op zijn gedaante wacht
Wees droevig als hij treurt en vroolijk als hij lacht.
Aileen door slimme vonden,
Van schennig overspel wordt deze knoop ontbonden,
en dan is het nog het beste, dat de vrouw zich „haar levensdagen lang zal sparen van de trouw".
Wegloopen om een kleinigheid ! Lichtvaardig babbelen over
de gebreken van den man. Cats veracht zulk een lichtzinnig
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gedoe. Zit niet bij moeder of de buren te pruilen over elk
verkeerd woord. Als er geen hout is gaat het vuur uit, en
het huwelijk blijft, hoe ge ook moppert, eene verbintenis voor
het leven.
De man draagt veel, zoolang de vrouw het Teed in hare
kamer sluit.
Maar als ihet buiten vliegt, dan is de vriendschap uit
Dan wijkt zijn wrang gemoed voor alle zoetheid af
Tot openbare zonde en openbare straf.
Een aardig verhaaltje illustreert hier weer Cats' wijze lessen.
Een jong getrouwde vrouw heeft de onverstandige gewoonte
om na elke oneenigheid niet haar man, tot haar moeder te
vlieden, en zwijgen wil ze volstrekt niet voor haar echtgenoot,
bij 't minste woord dreigt ze met heengaan.
Eens, op een avondstond, als deze lieden keven,
Het wijf, door gramme zucht ten hardste aangedreven,
Liep naar het voorhuis toe en riep daar overlaid :
„Ik wil van stonden aan, ik wil ten huize uit",
De man die des te meer, die schande wou beletten,
Ging met een snellen loop zich voor de deuce zetten,
En hield de vrouwe daar, af was ze vinnig gram,
En trok het nachtslot af en ging vanwaar hij kwam.
Zij nog te meer gestoord en feller uitgelaten,
Springt knap ten venster uit en geeft zich op de straten,
En op den staanden voet, geen mensch en weet niet hoe
Loopt in haar vaders huis en naar haar moeder toe.
Daar vangt de pruilster aan haar handen om te wringen,
En met een groot geweld haar tranen uit te dringen.
Moeder en vader zijn zoo onverstandig de dochter thuis te
houden en de man doet geen moeite haar weerom te halen,
groet zijn schoonvader vriendelijk, als hij hem overdag tegen komt.
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De oude man wordt ongerust dat de vervreemding duurzaam
tusschen hunne kinderen zal blijven, spreekt ernstig met zijn
vrouw. Deze roept haar meid, zeggend :
Ga tot mijn dochters man en noodt hem hier te gast.
Rustig en vrijmoedig neemt de man de uitnoodiging aan,
zet zich aan tafel.
Men wordt aan zijn gelaat geen korzel hoofd gewaar,
Hij eet en drinkt en lacht, gelijk als voor en naar,
De tijd voor scheiden komt, de nacht begint te vallen,
Men staat van tafel op en verder niet met alien.
Dan : ,,vader grooten dank voor uw beleefd onthaal",
Hij slaat den mantel om en maakt zich uit de zaal,
De vader staat verbaasd, maar zonder lange dralen.
„Ga", zegt hij tot den knecht, „mijn zwager wederhalen",
Loop hem in haaste na en roep hem van de straat,
1k hebbe nog een woord, eer dat hij verder gaat.
De man komt terug en de schoonvader vraagt of dit
geschil nu jaren duren moet en of zijn vrouw altijd in
haar ouders huis zal blijven. De man, heel kalm, zegt dat
zijn vrouw gerust terugkeeren mag, maar 't moet uit zijn
met dat korzel hoofd, waardoor ze schande brengt over zijn
huis. En dan, ze moet in door het eigen gat, waar ze is
uitgesprongen.
En zoo, en gij en zij des niet en zijt gezind,
Gij vader zijt gegroet, en moeder hou uw kind.
't Vrouwtje schreit, moeder vleit, de vader redeneert lang,
de jonge man is onvermurwbaar. Eindelijk wordt de vrede
gesloten en met een „frisschen dronk" bezegeld.

208

VADER CATS EN DE VROUW IN „HUWELIJK".

Het wijf, hoewel gestoord, moet buigen haren zin
Zij klom ten venster uit, ze klom ten venster in
Daarmede was de lust tot loopen weggedreven
En sedert wist men nooit dat deze lieden keven.
Viel er eens wat voor, 't bleef tusschen de vier muren. In
den doofpot.
De vrouw mag den man ook niet afhouden van zijn werk :
Al is het jokken zoet.
Nog komt er ook een tijd wanneer men blokken moet.
Doch de man mag niet te veel eischen, de vrouw heeft
recht op gezelligheid, de man moet eens jets vertellen, haar
onderwijzen of bezig houden.
Over een klein ruzietje valt Cats niet :
't Is dienstig menigmaal elkander wat te zeggen
Opdat geen oude wrok blijft in den boezem leggen.
't Werkt soms uit als een koorts of flinke braking, maar
nooit twisten voor de buren of waar het dienstpersoneel bij is :
Weet dat het dienstbaar yolk geen eere bieden kan
Tenzij dat eerst de vrouw wil eeren haren man.
Een man, die zijn vrouw slaat, veracht Cats van harte :
Trouwschender, Huisverdriet, Vreugdbreker, Minnebeul
scheldt Cats hem. Is het al niet erg genoeg dat zij hare
jeugd verslijt in zwangerschap :
Die met een zware pijn uw kinders baren moet
En nog het teer gewas met eigen borsten voedt ?
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Een heer mag zijnen knecht ook met de hand kastijden
Een leerling moet de plak van zijnen meester lijden.
De vader mag het kind met roeden ondergaan
Maar nog vermag de man zijn vrouwe niet te slaan.
Het is van ouden tijd een regel in de trouw
Of leer, in dien ge kunt, of leid een zwakke vrouw.
Het gebed heiligt, de vrouw wordt aangeraden niet te
wrokken tegen den man, ook als hij slecht voor haar is. De
meeste tuzie ontstaat, doordat de vrouwe wrokt of met de
tonge steekt :
Bid met een innig hart, dat vrede met verdrag
Voortaan in uwen geest zijn woning hebben mag
Weet dat de groote God is machtig u te stijven
Is machtig alle kwaad van uwen hals te drijven.
Vreeselijk vindt Cats de vrouw „die haren overheer in den
baard grijpt."
Die met de nagels zelfs, ja met een fellen tand
Verscheuren echtetrouw en haren zoeten band.
Doch eene overspelige vrouw is nog grooter gruwel. God
stelde in Israel het ijverwater in, dat iedere verdachte vrouw
drinken moest. De schuldige zwol op en Gods vloek trof
haar, de reine verdroeg het goddelijk proefwater ongedeerd.
Denk er om, ook nu ziet God
Tot in de borst, tot midden in de nieren
Hij ziet tot in het hart en waar de zinnen zwieren
Hij ziet van alien kant wat in den duistren nacht
Wordt overal gedaan, wordt overal gedacht.
Cats
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Voor den man bestaat gelijke moraal, in dat opzicht heeft
hij geen enkel voorrecht boven de vrouw, integendeel :
Hoe dikwijls is het wijf van hare trouw gevallen
Omdat een welig man, oneerlijk dorste mallen.
Tenzij de klager zelf zijn plichten onderhoudt :
't Is onrecht aan den man zijn weelde vrij te laten
En hard te willen zijn omtrent de broze vaten.
Afzonderlijke slaapvertrekken voor man en vrouw acht Cats
uit den booze en tucht moet er heerschen in het gansche
huis, zelfs in het „stille bed".
Gastvrijheid is eene liefelijke deugd in eene vrouw, maant
Cats verder :
Een deftig man had eens een aanzienlijk vriend genood.
Zoodra hij verschijnt :
De waard komt zijnen vriend met heusche woorden groeten.
Hij leidt hem in den hof, totdat er wordt gezeid
Mijnheer, als u belieft, de tafel is bereid.
De heer des huizes biedt zijn vriend welriekend water en
een schoonen handdoek en leidt hem daarna naar de zede
dier tijden tot het hoofd van den disch.
Veel maagden en veel knechten
Verschijnen aan den disch met allerlei gerechten,
doch de vrouw des huizes verwelkomt den gast niet, blijft
weg van tafel.
Een van de kinderen spreekt den zegen voor het eten.
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Daarop ontsluit de waard zijn vriend het serviet,
Tevoren nog gebruikt en daarom niet te net.
De vader verzoekt schoon linnen, de huisvrouw weigert en
de gerechten, die ze op laat doen, zijn niet te eten.
Wat bast 't een deftig man als 't wijf een zuurmuil is ?
De huiswaard wordt hoe langer hoe meer beschaamd. Geen
boter op de visch, de soep is te mager, versche eieren worden
achtergehouden, al eischt hij die :
Daar kwam niets voor den dag, dus ging het op een kijven,
De gast riep evenstaag, ik bidde laat het blijven.
Men schonk er geenen wijn, de waard riep des te felder
Maar schoon hij deftig sprak, de wijn bleef in den kelder.
Ten laatste kwam de vrouw, daar is het al bedorven
De gast die zit en zweet, de waard geheel bestorven,
Het wijf zag bijster grouw.
Het echtpaar slaat over de tafel aan 't ruziemaken, de gast
heeft er nu meer dan genoeg van, zegt „goeden dag" en verdwijnt.
Een ander man wist een medicijn voor een dergelijk tovaad
wijf. Hij laat den Chirurgyn roepen, treedt kalm op zijn ,trouw
toe en breekt haar arm in het bijzijn van den gast.
Daar schreeuwt de gramme vrouw, maar ziet haar leden hangen,
Helaas een bleeke verw beslaat haar gansche wangen.
Nu moet de Chirurgyn haar arm zetten, de heer des huizes
betaalt hem met een handvol goud :
lk vinde daarom goed, dat ik u dit betaal
En echter bovendien nog voor een andere maal.
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't Vrouwtje, dat het te druk met haar wasch had, was gewaarschuwd, maar of de gast naar genoegen gedineerd heeft
meldt vader Cats niet.
Vermijd u jonge man, voor zulk een strenge tucht,
Vermijd u jonge vrouw, voor zulk een sneege zucht
waarschuwt Cats in elk geval.
Een vrouw moet huisvrouw zijn en dat dit, men zou tegenwoordig zeggen „beroep", in die tijden niet zoo weinig om
het lijf had, laat Cats duidelijk zien.
Daar is vooreerst de behandeling der wasch, het lijfgoed,
het linnen en het kostbaar damast in lavendel weggesloten.
Dan de keuken :
Leert alle groen gewas op uwe tafel brengen
Leert hoe men zomerfruit kan voor den winter sparen.
Leert hoe men aardgewas in pekel kan bewaren.
Leert hoe men jonge vlier moet zulten in de Mei,
En hoe men winnen moet het amper kweegelei.
Leert hoe men taarten bakt van druiven, persen, krieken,
Van room en versche kaas, potaadje voor de zieken.
Leert braden naar den eisch, leert zieden ende stoven
Leert fruiten in de pan en bakken in den oven.
Verlustig uwen vriend met eigen huisgebak.
Goa den kok en de keukenmeid na, leer uwe dochters het huishouden, neem ze mee naar de markt om visch en vleesch te koopen, niet
het slechtste van de bank, het blauwste wat er is.
Breng haar warenkennis aan, leer haar allerlei naaldwerk,
ook spinnen en weven.
Kook lekker, wei zuinig, maar niet te sparig, zet geen versch
brood en nieuwen wijn op.
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Dek de tafel immer netjes, ook als schraalhans keukenmeester is. Een helder tafelkleed, blank geschuurd tin en
een vriendelijk gezicht vergoeden de afwezigheid van kostelijke
fijne spijzen.
Maak geen schulden , klein nOch groot, eet dan liever goedkooper en voedzamer spijzen en kleed u eenvoudiger.
Zit niet op een warme stoof te suffen, loop niet ongewasschen rond. „Een schobbe voor het lijf, een nachtdoek
om het hoofd, vies en goor als een vuile morsebel."
Wees ook niet overdreven zindelijk, loop niet den heelen
dag te poetsen, te boenen, te wrijven en te slobberen, dat
het huis ongezellig wordt, en ge zelf nooit eens netjes en
feestelijk voor den dag komt. Er zijn vrouwen, die het prachtigst lijnwaad en damast in de kast houden, eten van een
blauwen doek, te gierig zijn om een schoonen handdoek op
te hangen of frisch linnen op te leggen.
Gaat uw man uit de stad, breng hem naar de schuit of den
wagen, kus hem hartelijk vaarwel , treed dan in eigen huis
als het hoofd op.
Ga, kniel met uw gezin en oefen huisgebeden,
breng als uw man, op Gods dag, bijzonder offer, denk aan
de nooddruftigen en doe barmhartigheid in uws mans plaats.
Loop uw mans liefhebberijen, vogels, bloemen of wat niet
al na, let op de kinderen en de knechten.
Neem geen gast in huis in uw mans afwezigheid, ontvang
den vriend van uw man niet , ga zelf ook niet uit, vooral niet
naar de vermakelijkheden in de stad of buiten. Neem geen
geschenken aan en geef ze ook niet en eet zoo eenvoudig
mogelijk.
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Keert de man terug, wees blijde, verwelkom hem hartelijk,
vraag belangstellend naar zijn refs, zijne zaken, zijn gezondheid.
Bereid een smakelijk maal, „in een holle maag zit de wrevel".
Is uw huisgezin na de terugkomst van het hoofd des huizes
weer in . zijn ouden doen, houd uw man in zijn humeur, kijf
niet met de dienstboden, leen geen keukentuig of andere
kleine zaken aan uw buren, er komt ongenoegen van, 'n
burentwist en dat ontstemt uw man.
Wandelt ge samen, laat u niet door de drukte van uw man
scheiden, hij is uw beschermer, ga niet te veel op bezoek,
overloop uw vrienden niet. Oost West, Thuis Best.
Speel en dobbel niet en zoek geen tijciverdrijf , er is voor
eene flinke huisvrouw immer overvloedig bezigheid. Hebt ge
beslist niets te doen, lees Gods Woord of een goed boek,
hebt ge dichtgave, verras uw lieven op een aardig vers.
Kunt ge penseel of pen hanteeren, schilder of teeken jets.
Ca in den hof, zaai bloemen, ent boomen, daar maakt ge uw
handen niet vuil aan , teel smakelijk fruit, kweek groenten en
nuttige kruiden, als : alsem, lijm, endivy, porcelein, cichorei
of vlier, win alle zeldzaam groen.
En geef uw kloeke jeugd gedurig lets te doen.
Zoekt God te zien in de natuur
zelfs als iemand wandelt in het groen,
Nog kan hij bezig zijn en nutte zaken doen.
Houd er ook een nuttige huisapotheek op na
waar voor de kinderkwalen
Zijn wortels, nutte zalf en poeders uit te halen.
Heb dan wat dienstig is om 't lijf te mogen ruimen
Heb suiker voor den hoest, voor alle taaie fluimen,
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Heb sap en krachtig vocht tot allerlei gebruik
En voor een slappe maag en voor een harden buik.
Zorg voor olie, als de meid zich brandt, wormkruid voor
de kinderen, ossengal, eikenbladeren en poeders tegen de koorts.
Doch bereid geen blanketsel of vreemde geurige kruiden, dat
doet geen eerbare vrouw, alleen een wuft schepsel.
Is uw man ziek, roep niet de meid of den knecht, maar sla
zelf de handen uit den mouw.
Gij reikt hem water toe, wanneer hij wascht en spoelt
Gij schenkt hem eenig sap, dat hem de lever koelt
Gij stel u vlijtig aan om dit of dat te langen,
Gij droog den heeten damp van zijn bezweete wangen
Gij zet u voor het bed, om zijn verdriet te breken
Gij toont aan uwen man, dat niet alleen het kind,
Maar ook de vader zelf in u zijn steunsel vindt.
Kook ook eens een smakelijk soepje, weet :
Dat aan een zieken mond geen spijze pleegt te smaken
Dan, die ter rechter tijd wordt vlijtig aangediend.
Zoo moet de vrouw in alle dingen haren man behagen, want :
Waar twee gelieven zijn, vereenigd in de trouw
Daar is gemeene vreugd, daar is gemeene rouw.
Steil Cats dus aan de vrouw zeer hooge eischen, hij vermaant niet minder krachtig den man, zijn vrouw te beminnen
als zich zelven, geen geheimen voor haar te hebben, geen
vreemde vrouw te kussen of aan te halen, haar niet te vaak
eenzaam achter te laten, haar te beschermen, te verzorgen, te
leiden, te onderwijzen, alle mogelijke eere te bewijzen, niet
gierig of hondscb, of heerschzuchtig tegen haar te zijn.
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lk houde voor gewis, dat veel bekaaide stuipen,
In vloer en binnenzaal in onze kamer sluipen,
Aileen omdat het yolk zich niet recht en bezint,
Waar man of vrouwenplicht zich eindigt of bezint.
God heeft nu eenmaal in heel Zijn schepping en het meest
in het menschelijk leven den man de bestierende, de actieve
macht gegeven en de vrouw eene lijdelijke plaats toebedeeld.
Welaan maak uw besluit, dat God het mannenrecht
De gansche wereld door aan alle dingen hecht.
Doch dit recht houdt hooge heilige plichten der liefde in,
liefde omtrent de zwakke vaten.
Wat is er menig man, die bij de drinkgezellen
Zich weet in zijn gelaat zoo kluchtig aan to stellen,
Dat ieder, die het ziet met luider keele lacht,
En hangt hem aan den mond tot in den middernacht.
Maar als men wijf en kind een wijle zal vermaken,
Dan zit daar onze nurk met opgeschorte kaken,
Dwers, korzel, ongezind, beroofd van alle goed.
Neen, een goed man is gaarne thuis, praat met zijn vrouw
naar de hoogte of de geringheid van haar begrip.
't En zijn geen lieve mans, die hun geminde vrouwen,
Niet met een zoet verhaal bijwijlen onderhouen.
Hoe het gaan moet in een recht gelukkig huwelijk ?
Al rijst er eens verschil omtrent het huisbedrijf,
en hoe dikwijls komt dit niet voor, vooral in een gezin met
kinderen !
Men ziet er geen gepruil, men hoort er geen gekijf,
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Wat elders heeft de kracht een korzel hoofd te wetten,
Daar kan het eerbaar yolk in stilte nederzetten,
Want schoon daar iets ontstaat dat d' een of d' andere spijt,
Men spaart het altemaal tot op een ander tijd,
En als het vinnig bloed ter neder is gezonken,
En dat het boos gezwel ten laatste is geslonken,
Zoo daagt de man het wijf, het wijf ontbiedt den man,
Daar niemand van het huis hen zien of hooren kan,
Dan gaat het boekje op, men gaat er overwegen,
Hoe dat aan alle kant de zaken zijn gelegen,
Men stelt er in beraad al wat een ieder schort,
En wie zijn plichten doet en wie er bleef te kort.
Wie schuldig is bekent en wordt bestraft :
Omdat hij van den weg der liefde is gedwaald.
Van beide kanten wordt alle wrevel en korzeligheid verbannen, beterschap beloofd :
Zoo wordt het vreeverbond verzegeld met een zoen.
In dat opzicht, als Christen, staat de vrouw voor God in
gelijke conditie als de man. Cats onderschrijft van harte
Paulus' vermaning : Gij mannen, woont bij Naar met verstand,
aan het vrouwelijke vat, als het zwakste eere gevende en..
besluit :
Gebruik geen lieve vrouw tot alle klein bedrijf,
Zij is uw bedgenoot en niet uw vuil jonk wijf.
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4. CATS EN DE DIENSTBODEN.
Al heeft de meld een schooners schijn
Het w#1 dat wil de vrouwe zgn.

Bilderdijk heeft indertijd lofzang gezongen op de eerlijke,
gemoedelijke en streng zedelijke dienstboden van vroeger en
Dr. Kuyper schreef eens „dat Cats zoolang in ons land gelezen
is, als de zuiverheid onzer huiselijke zeden nog met de blankheid van ons koper en het marmerwit onzer gangen wedijveren kon".
Menig huismoeder, zoo vaak tobbend met de „dienstbodenplaag" ziet dan ook met weemoed terug op den goeden ouden
tijd. Indien zij Justus van Effen niet kent, die ook alles van
klapachtige, vuile en oneerbare meiden en norsche, brutale
oneerbiedige huisknechten wist, kan vader Cats haar gemoed
tot rust brengen, wanneer het troosten kan, dat er niets nieuws
is onder de zon.
Hebben we in Cats' jonge leven reeds met ontuchtige dienstmeisjes kennis gemaakt, in „Huwelijk" vertelt de dichter er uitvoerig van. Wie weet hoe vrouwe Cats met haar dienstbaren
gesukkeld heeft !
Als we zien hoe Cats let op alle kleinigheden in de huisgezinnen, die ditjes en die datjes, wat gedaan en wat gemeden dient to worden, rijst onwillekeurig de vraag : hoe
kwam de geleerde Staatsman aan die huiselijke wijsheid ? Hij
,die, toen hij Huwelijk dichtte in 's levens voile kracht, zitting
nam in de Staten, Stadspensionaris van Dordrecht was, een
vriendenkring waarin v. Beverwijck, Huygens, Anne Maria
Schuurman, de Wit eervolle plaatsen innamen, aanhield,
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daarbij nog dichtte en schreef, was hij bovendien een keukenpiet, een roer-de-pot een kijk-in-den-ketel ?
Als antwoord op deze vraag rijst een vriendelijk tafereeltje
voor ons op.
Cats dicht zijn Huwelijk en kan niet voort, hoe hij den sierlijken ganzeveder ook versnijdt. Hij hoort de werkmeid den
marmeren gang slijpen, weet de keukenmeid voor haar houtvuur en turffornuis, en zijn vrouw Of op den mangelzolder bij
de wasch, Of in den kelder, Of in de naaikamer, Of in den
moestuin, Of in de huiskamer.
Een die het huis bestiert moet weten wat en hoe
Moet alle dingen zien, tot in den kelder toe.
Hijzelf weet wel zoowat hoe de huiselijke machine loopt,
maar 't zit 'm in de kleinigheden. En 't leven bestaat nu
eenmaal uit kleinigheden.
Hij roept zijne Elisabeth. Al heeft zij maar twee dochters,
ze heeft het drok. Daarenboven, ze drentelt nooit in haar
mans comptoir als hij werkt.
Verschoon ook uwen man en doe hem geen belet
Wanneer hij met den geest zich in de boeken zet,
die dichtregels zei Mr. Cats haar immers reeds voor.
Nu heeft hij haar noodig, zij luistert glimlachend, welwillend. Wel zeker. Ze wil hem, heel graag zelfs
to voorschijn bringen
Het diepste vrouwgeheim, tot aan de keukendingen
Tot al het innig huis.
En Cats vertelt in zijn Huwelijk openhartig, dankbaar en gelukkig
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Jonkvrouwen ik beken
Dat ik in dit beslag de naakte schrijver ben.
Een ander geeft de stof en ik het rijm alleen
Ik menge slechts den kalk, een ander geeft den steen.
Wie regels stellen wil tot huffs- en keukenzaken
Moet tot de vrouwen gaan en leenen haren raad
En leeren evendar al wat daar ommegaat.
Vrouwe Elisabeth wil ook in deze zaak haar man dapperlijk helpen. Zie hen beiden praten en opteekenen, vroolijk
en gezond, nu en dan wat dartel, onbevangen en toch weer
ernstig. Cats erkent blijmoedig :
Mijn ziel en tweede leven
Heeft menig schoon juweel aan onze Vrouw gegeven.
Want als mijn trage pen bijwijlen stille stond
Zoo kreeg ze weder stof uit haren lieven mond.
De dienstboden, ja daar moet meVrouw Cats het toch
ook eens over hebben. Welke dienstboden zijn er zooal te
schuwen en te mijden ?
Een nijdig schepsel, dat hatig zit en wrokt
Of stout en onbeschaamd met vrouw of meester jokt.
Dienstboden, die al den dag loopen te knorren en te morren,
of op straat drillen en daar de zaken van meester of vrouw
brengen, die niets uitvoeren zonder toezicht of anders iets
kwaads doen, luistervinken, die sloten openbreken, snoepen
en kwaadspreken van de vrouw.
Een meid, die leugens spreekt en met de waarheid speelt
Is als een witte raaf, indien ze niet en steelt.
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Een die zich heeft gewend, de vingers krom te dragen
Die zal ook desverzaakt haar eer voorzeker wagen.
Er zijn plompe meiden en vuile slonsen, die ruw met het
porcelein, het tin en de meubelen omgaan, vleiers en achterklappers, kamermeiden die niet te vertrouwen zijn bij mijnheer
of de jongens. Doch mevrouw Cats meent :
De boden van het huis zijn openbare peilen
Of van een goeden aard of van gewisse feilen.
Het is niet zonder grond in ouden tijd gezeid :
De heer is als de knecht, de vrouw is als de meid.
Hoe dan te handelen met ongeschikte dienstboden ? Cats
weet het wel :
Daar is geen beter voet om goeden dienst te trekken,
Dan iemand uit den slaap der zonden op te wekken,
Want, die van eenig mensch in Gode wordt gediend
En heeft geen knecht alleen, maar ook een trouwen vriend.
Heeft Cats dat niet zelf ervaren na den vroegen dood van
zijne nooit vergeten Elisabeth ? Is zijne huisbestierster Mejoffer
Cornelia Havius zijn beste vriendin niet gebleven tot den
dood en was haar man en met hem heel zijn familie, Cats niet
tot een trouwen dienaar ?
Vraag iemand wat er schort, dat zOOveel huisgezinnen
Zijn dikwijls menig jaar van buiten en van binnen
Ontstoken van gekijf en ander huisverdriet ?
De reden is bekend, Gods vreeze woont er niet.
En denkt niet evenwel dat gij volmaakte boden
Zult krijgen in uw huis en onder uw geboden.
Neen, dat is niet mogelijk, want heer nOch vrouw zijn zelve
volmaakt.
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Leer, leer, uw dienstbaar yolk, op God den Heerscher achten
En loon of harden vloek uit Zijnen hemel wachten
doch wees zelf geduldig en zachtmoedig, hoor niet alle tegenspreken, tier en scheld en vooral slaat niet.
Neen, daar is beter weg. Betaal ze, laat ze gaan,
wanneer het te erg is, doch bedenk dat ge zelf vaak moil en
ongehoorzaam tegen God zijt.
Vit niet gedurig, scheer al de boden niet over een kam,
blijf niet uit uw humeur als er eens iets onaangenaams gebeurd is, loop uw dienstvolk niet te jagen.
Wil hun door goeden kost een gunstig hart bewijzen,
En laat ze vollen tijd om zich te mogen spijzen.
Mist ge iets, roept de waarzegster of kaartlegster niet te
hulp. God zal den schuldige aanwijzen. Wees niet wantrouwig en achterdochtig.
Door wantrouw, ommezien en angstig na te sporen,
Heeft menig zwak gemoed zijn eerste trouw verloren.
Houdt geen lui of dartel yolk in huis, ruwe slordige lieden.
Gebeurt er eens een ongeluk, niet door dartelheid of opzet :
al is het ook met Chineesch porcelein of Venetiaansch glas,
Onthoud u niettemin van allen wrangen twist,
Denk hier tot uwen troost, dat brooze dingen breken.
De weeke stoffe smelt, de natte dingen leken
Al wat van dezen aard of is of komen zal,
Dat heeft alree gevoeld, en wacht gelijken val.
Hoe diep ook eenig ding u wortelt in den zin
De dood, de bleeke dood, die zit er midden in.
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Laat uw man u liever geen fijne breekbare zaken cadeau doen,.
dan dat ge er uw ziel door beroert en 't huis op stelten zet.
Moeder van kleine kinderen, ge zijt dikwijls onlekker, vermoeid : vaak voert de baker en de min het hoogste woord
in huis, en moet gij in het slaapvertrek blijven, let op uw
gezonden levenslustigen man, leg hem geen steenen in den
weg, waarover hij vallen kan :
De mensch is wonder broos, de jeugd is al te teer,
De nacht is al te vrij, de schoonheid lokt te zeer.
Let, dat ge in uw geval geen kleinen kans en waagt
Als ge in uw kamer brengt een schoone kamermaagd.
Gebeurt er iets in huis, dat u hindert, bespreek het kalm,
met uw man, of met wie het aangaat, wees niet driftig, want:
Een kind, dat even dan wordt aan de borst gevoed,
Dat zuigt (onnoozel schaap) het ongestuimig bloed.
Zie op alle kleinigheden omtrent uwe dienstboden, jong.
vrouwtje.
De Heer is niet alleen een God van hooge bergen
Of die zich niet en laat dan groote dingen vergen
Hij zendt een wakker oog gedurig overal
En ziet van boven af, tot in het lage dal.
Dat moet en heer en vrouw en meid en knecht immer be-denken, Dienstbare.
Indien uw heer en vrouw u niet naar waarde loonen
En wilt hun evenwel geen bitter wezen toonen
Denk dat een Hooger Macht, die in den Hemel leeft
Een ieder naar den eisch en uit Zijn volheid geeft.
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5. MOEDER

(Herfst).

Campervoelje en duivelsbrood,
Wordt in weinig uren groot,
Maar een goede en nutte vrucht,
Die en riipt nooit metier vrucht.

Heeft vader Cats de bruid tot het huwelijksaltaar gebracht,
en de jonge vrouw hare plichten tegenover haar man en in
het gezin ingescherpt, hij voelt nu genaderd te zijn tot het
moeilijkste gedeelte van zijne taak, het bespreken van het
AtIoederschap.
Maar ziet I even in deze gestalte (de bijeenkomste van man
en vrouw) wend ick gewaar, 'k en weet niet wat voor eene
huiveringhe 1 ), die my de vingers scheen te vercleumen, ende tot
tot het aanstaende werk traegh, ende onbequaam te macken,
waervan ick de oorsaeke ondersochte, Soo dacht my sulx ontstaen te wesen uyt deze bedenckinghe. My quam in den sin
dat alle schriften niet van alle menschen met een ende hetselve
oogh-merck en worden gelezen.
Die „huiveringhe" in Cats is volkomen verklaarbaar. Alle
dingen zijn wet oorbaar, maar alle dingen stichten niet. Alle
dingen, die de voortplanting van het menschelijk geslacht betreffen, hebben nu eenmaal in de diepste afzondering plaats
en zoodra deze afzondering ook zelfs door woorden verlaten
wordt, dreigt het gevaar der onkuischheid.
En toch, vader Cats die zijn yolk en zijn tijd en zijn Hol1)

Huivering.
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land kende, houdt het er voor, dat de zonden die „in het
volck ommegaen" niet mogen verzwegen, maar openbaar moeten
bestraft, immers „soodanighe Schriftuur-plaetsen moeten niet
met stilszwygen worden overgeghaen".
Het is nu eenmaal eene uiting der menschelijke natuur, die
niet doodgezwegen kan worden.
Niettemin, 't zou in onze twintigste eeuw, die niet beter
maar beschaafder is, dan de zeventiende, weinig „stichten"
Cats vermaningen omtrent den „houwelyken staet" op den voet
te volgen. Al winnen we het van onze voorouders, onze argeloosheid en natuurlijkheid is met de boerschheid van vroeger
eeuwen verdwenen, wij verdragen het openlijk bespreken van
sexueele dingen niet meer.
Toch heeft het ook in onzen tijd zijn nut, naar den zoo
menschkundigen vader Cats te luisteren.
Sta buiten jonggezel, indien ge dartel zijt,
Sta buiten teere maagd, tot op een ander

tijd,

Breng hier geen ijdel oor, geen ongewijde zinnen,
Geen ranken van de jeugd, hier woont een heilig minnen
Een onbevlekte lust, die trouw is zonder smet.
Cats verfoeit alle oneerbaarheid, ook in het huwelijk. Niet
half gekleed door het huis heenloopen ! roept hij ernstig.
Ziet, als een jonge vrouw haar kleed heeft uitgedaan
Zoo moet ze mettertijd de schaamte trekken aan.
Zij moet ook als de zon gaat in het water zinken
Met des te meerder glans in reine zeden blinken.
Eer men zich ter ruste begeeft, zal men God zoeken in het
gebed, niet doen, zooals een dier, dat zich in zijn nest begeeft:
Cats

15
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Een recht vernieuwde ziel, moet beter dingen weten,
Moet anders slapen gaan, moet anders leeren eten.
In het huwelijk wordt
de grond gelegd van landen en van steden
Daar is het grootste werk dat ooit de menschen deden.
Denk o echtpaar
Aan het rein en heilig Wezen
Uit Wiens almachtig woord de wereld is gerezen.
Die God, de Schepper aller zaken,
Heeft ook het schepsel zelf een schepper willen maken.
Heiligheid in het huwelijk. God eischt het, omdat Hij heilig
is en het tot der menschen bestwil dient.
Want als het echtepaar geen regel houwen kan
't Is schande voor de vrouw en schade voor den man.
Hart, lever, de hersens, alle innerlijke organen lijden door
ontuchtigheid, 66k in het huwelijk : zwakte, jicht, kortheid op de
borst, hoest, tering en „vuyl" is er het noodlottig gevolg van.
Matigheid in alle ding :
Ofschoon en spijs en drank zijn Godes reine gaven
Nog raadt des Heeren woord ons somtijds niet to laven.
Daar is een zeker tijd waarin men handel doet
Daar is een zeker tijd, waarin men rusten moet.
Rust is noodig voor de jonge vrouw in het begin van
zwangerschap :
Wie veel den akker ploegt, wanneer hij is bezaaid
Die breekt zijn eerste werk en maakt het al bekaaid.
Rust is noodig voor den jongen man na ziekte en huwelijksgemeenschap :
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Wanneer zijn broze jeugd
Vernieuwde krachten voelt en wederom geneest.
Cats wil dat echtelieden 's avonds rustig gaan slapen en
niet dan met een frisch onvermoeid lichaam hun huwelijksplichten en rechten zullen uitoefenen. Dat geeft een gezond
nageslacht, anders krijgt men nerveuze, zenuwachtige kinderen
en de ouders lijden er zelf ook onder.
Geen dronkenschap, geen wilde feeststemming, geen drift
past aan gehuwde lieden, men moet voor het slapen gaan geen
lijken zien of zware zieken opzoeken zonder noodzaak.
Over huwelijksche zaken dient nOch door den man, n6ch
door de vrouw luchthartig of lichtzinnig en vooral nooit tegen
derden gesproken to worden of
Toonen voor het yolk een los en mat gebaar
Alsof de waarde trouw maar jok en spel en waar.
Blijkt het, dat man of vrouw voor het huwelijk aan een
gebrek leed, waardoor het huwelijk nooit door kinderen kan
worden. bekroond, Cats staat na drie jaren scheiding toe,
doch vader Cats raadt dit niet aan, maar df. Een huwelijk
kan immers toch innig en gelukkig zijn, als er liefde is :
Gelooft het, moeder zijn, al wordt het zeer geprezen,
Het kan haar die het wenscht, verdriet en hinder wezen.
Worth er in het gezin een pand der liefde verwacht, laat
het jonge moedertje voorzichtig zijn, geen vreemde dieren,
vooral geen apen gaan bekijken of leelijke portretten , zelfs
eene leelijke moeder kan gezegend worden met een mooi
kindje, als ze haar best doet. Cats vertelt van eene Moorsche
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vrouw die een „wit beeldschoon" kindje kreeg. Hoe 't kwam ?
In haar vertrek stond „op een klein buffet een aardig kinderbeeld," dat dagelijks door de jonge vrouwe liefdevol en verlangend bekeken was.
De man moet aan het vrouwtje ook geen griezelige dingen
vertellen, haar niet bang voor „spoken" maken en vooral niet
laten schrikken. Man en vrouw moeten gezonde voedzame,
vooral geen prikkelende spijzen gebruiken. Minnekruiden en
vreemde geheimen veracht Cats, begraaf ze maar :
Gelijk men voor het yolk van geen vergif en schrijft
Dat kleine kinders doodt en uit de moeders drijft.
Er is niets nieuws onder de zon ! De vuiligheden van het
Nieuw-Malthusianisme kende men toen Mk wel !
Verlangt eene vrouw naar moedervreugde en onthoudt God
haar die, laat ze bedenken, dat het in den diepsten grond
zelfzucht is, als ze te uitbundig daarover klaagt. Laat ze niet
zeggen : 1k wou graag het menschdom vermeerderen.
1k wil de wereld sterken,
Maar hoor, de wereld zelf en zal het geenszins merken
Een diertje zes of acht, dat van u komen mag,
En wordt niet eens gevoeld in zoo een groot beslag.
Komen er opetertjes te veel naar uw zin, zucht ge onder
de lasten van het moederschap :
Ach, dikmaals wat de mensch uit ganscher harte zoekt
Wordt dikwijls wat de menschen van ganscher harte vloekt.
Schik u naar Gods wil, door zorg bezwaarde moeder :
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Daar is geen nutter ding, dat meerder vrede maakt
Dan dat een reine ziel tot haren Schepper naakt.
Doe dan alles wat ge kunt om uw lichaam gezond en uw
gemoed in evenwicht te houden. Wrevel, gramschap, droomerij, dweeperij, ongeduld, angst, schrik, 't kan alles oorzaak
zijn dat •
Van den eersten storm de takken zullen scheuren.
Dansen, springen, rijden, rossen, zware lasten dragen, al te
sterke reuk, al te vuile stank, dartelheid, 't moet alles tijdens
zwangerschap vermeden worden, alsmede nauwe en lastig
zittende kleeren, ook vochtigheid en kou is heel slecht.
Waar de vrouw trek in heeft, al was het nog zoo vreemd,
moet de man haar geven.
De lust heeft menigmaal door ongezonden kost
Gezondheid aangebracht en van den dood verlost
Doch het aanstaande moedertje mag niet overdrijven, zij moet
De tochten van de maag toch in de banden houden.
Neem er geen aanleiding door, heele dagen te loopen
snoepen of bijzondere kostjes te verzinnen en doe in ieder
geval uw best, al hebt ge zelf geen trek, om voor uw man,
die vermoeid thuis komt, zijn eenvoudig maal gereed te hebben.
Wees niet te loom of te gevoelig.
De man hoort tehuis, vooral in deze tijden, en hij mag dan
vooral niet vroolijk bij de drinkgezellen zitten en thuis komen.
Dwars, korzel, ongezind, beroofd van alle zoet
Gelijk een leelijk spook, de ziele pijnen moet.
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Neen, hij mag niet buitenshuis lekker gaan eten en zijne
vrouw in alle moeilijkheden alleen laten. Integendeel, vriendelijk en voorkomend zijn is plicht, letten op de begeerte der
aanstaande moeder.
1k zegge, dat de man, niet waard en is te trouwen
Die midden in de dracht, lets weigert aan de vrouwen.
Is de kleine wereldburger gearriveerd, dan rusten er weer
nieuwe plichten op de gelukkige moeder.
Zoog uw lieve kind zelf, vermaant Cats. Al doet het wel
een beetje komisch aan hem te hooren oreeren :
Helaas de kleine dieren
Die vinden geen vermaak nOch in de zware bieren
Noch in de Rijnsche druif, noch in de Malvezei.
't Is toch volkomen waar wat hij zegt :
Alleen uw reine melk kan stillen hun geschrei.
De jonge moeder lijdt er in het eerst wel pijnen door :
En schoon het doet haar wee, ze acht de pijne niet
Maar voelt een staage vreugd, als zij haar maaksel ziet
Een die haar kinders baart, is moeder voor een deel
Een die haar kinders zoogt, is moeder in 't geheel.
Het dier beschaamt in dit opzicht menige moeder, ook is
er geen boom of struik, die zijn vruchten niet voedt. Fy zult
gij uw kind overlaten aan eene vreemde min ?
Die dikwijls ongezind gestoorde borsten geeft ?
De man mag zijn vrouw ook niet van het zelf-voeden van
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het kind terughouden om haar mooi figuurtje to behouden of
door de vrees dat het kind gebreken „aftrekken" zal.
't Is eere voor de vrouw, wanneer de man gedoogt,
Dat zij een aardig kind, aan haren boezem zoogt.
Doch ook in deze dingen eerbaarheid boven al. Voed uw
kind niet in gezelschap, zonder u een weinig af, wanneer er
vreemden of dienstboden of uw andere kinderen in de kamer
vertoeven :
Weet dat een dartel wicht tot vuilen lust gezind
Geen aangenamer ding dan naakte leden vindt.
Cats bestraft hier nog eventjes in het voorbijgaan, dat
De grooten van het land den boezem opendragen.
Die laag uitgesneden haizen in de japonnen, ook in onzen
tijd en in Christelijke kringen niet onbekend, vindt Cats
schandelqk :
Maak dat ge voor het yolk uw teere leden dekt,
Opdat ge geenen mensch in beestenlusten trekt
vermaant hij forsch, bijna ruw.
Kunt ge uw kindje zelf niet voeden, let op de min. 't Is
gebeurd dat een vondelingetje in het bosch, verzorgd en gezoogd door een wolf en op zijn achtste jaar door menschen
gevonden en beschaafd, vrijelijk , langs wolven en wilde dieren
liep, zij beschouwden hem als hunner een, ruikten hun bloed :
Hoe menig eerbaar wijf heeft dochters opgetogen
Die buiten alle tucht en in het wilde vlogen.
Men wist niet hoe het kwam, maar die het onderzocht
Vondt dat haar voedsterwijf niet veel en had gedocht.
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Een goede min moet welgemaakt en vleezig zijn, geen
weduwe, moeder van een zoontje, frisch, vroolijk, kuisch,
verstandig, zonder vuilen adem, die niet vast slaapt, geen
snoepster, geen drinkster. Haar moedermelk mag niet te
schraal zijn „en niet te vet".
Maar dat zich om een haar of op een nagel zet.
Doch geen min voor het kind,
Maar zelf het wicht te laven zijnen dorst
is de hoogste eer voor de vrouw :
Weet dat uw goede naam van haren glans verliest
Wanneer uw waarde vriend een tweede moeder kiest.
Van nog meer belang dan de voeding is de opvoeding van
uw kind.
De opvoeding van het kind beneden de zeven jaar ligt
voornamelijk op den weg der moeder :
Het krieken van den dag zijn jeugd en eerste grond
Bestaat in uw beleid en hangt aan uwen mond.
Tucht moet er zijn, zelfs in de wieg.
Gij moet het ruwe land als tot de vrucht bereiden
Bespitten, opendoen, met greppels onderscheiden
Het onkruid roeien uit, ook van den eersten dag
Opdat uw waarde man, daar namaals zaaien mag.
Babbel niet op straat, moeders, ga liever met een stillen
geest het gemoed en het karakter van uw kind na :
Leer jonge moeder leer, ook van de minste dieren
Het kinderonverstand naar goede zeden stieren
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Maar zoek den Hemel eerst en leer de jonge zinnen
God vreezen, eere doen en bovenal beminnen.
Leer het kind de waarheid spreken, scherp het haat tegen
de leugen in : prijs het op zijn tijd, doch zie toe hoeve el prijs
een kind verdragen kan.
Laat het flink leeren, wat noodig is, ook zingen en muziek
en mooie dingen, doch wacht u door ontijdig kijven.
Een kind van goeden aard gedurig aan te drijven
Het is een zoete vond en waardig om te prijzen
De jeugd door enkel spel te kunnen onderwijzen.
Het frObelen zou dus iets naar Cats' hart geweest zijn.
Maar onze vaders kenden onderwijs door spel wel , lees den
ouden Jan Luyken maar. Cats vertelt van een achtbaar man. 1)
die zonder kijven
Alleen uit zoeten jok zijn kinders leerde schrijven
Hij gal zich op den vloer, daar zat hij in het zand
En wist een A en B te stellen met der hand.

Wij zien den trouwen vernuftigen huisvader zitten, omringd
door zijn „jonge jeugd" op den rood en tegelvloer van zijn
huisvertrek, waarop het witte zand in sierlijke figuren gestrooict
ligt. Moeder de vrouw hindert hem niet, al vloeien haar
mooie zandfiguurtjes in een. Di laat dapper haar spinnewiel
snorren bij de kleine ruitjes en ziet glimlachend toe.
De Berlitz-methode is vader Cats waarlijk evenmin vreemd.
De jongens zullen aan de vreemde talen beginnen.
') Deze achtbare man, was nieinand minder dan de beroemde Christiaan Huygens. Hij leerde o.m. zijn zonen de noten van de muziek aan:
de knoopen van hun wambuis en dat al spelende.
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Ca kiest een eerlijk man, in talen wel bedreven
En laat hem van der jeugd met uwe kinders leven
Met last om niet een woord te spreken dan Latijn,
Zoo zal de Roomsche spraak zijn eerste tale zijn.
De jeugd, aldus gevoed, zal midden in de noten
En als ze bezig is met hoepels en met koten
Met bollen op het veld met toppen op de zaal
Verrijken hare tong met allerhande taal.
Het kind, aldus geleid, zal gansche dagen spelen
En dezen onverlet de vreemde woorden kwelen
En als het grooter wordt en rijper in verstand
Zoo leert het tijds genoeg de tale van het land.
Over deze stelling zou tegenwoordig op een onderwijzersvergadering wel wat gedisputeerd worden !
Kan Bruintje geen onderwijzer trekken, moeder en vader
kunnen het kind ook vreemde talen inprenten. Cats heeft
het over ouders :
Zij spreken Duitsch en Waalsch en bei gelijke wel.
Hun moeder leert het een, het tweede kinderspel.
Klappen en booze woorden keurt vader Cats af ook in het
onderwijs.
Het kind dat harde tucht en droeve slagen vreest,
Krijgt dofheid in het brein en domheid in den geest.
't Beste is
tot eerzucht op te wekken
En door gevreesden smaad van luiheid af te trekken.
Geeft acht op de spelen uwer kinderen, hun karakter komt
,er in uit. Zooals 't meisje met haar poppen omgaat, zal ze
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straks met haar kinderen handelen ! Behoed het kind voor
kwaad gezelschap :
Een druif, een kleine druif, in eenig deel besmet
Deelt aan een ganschen tros haar kwade rampen met.
Denkt niet, mijn onschuldig kind kan een slechthoofd beter
maken :
Tien van gezonden aard, die hadden nooit de kracht,
Dat 66n die koortsig is, te rechte is gebracht.
Laat geen kind toe, te zeuren en te treuzelen bij het eten,
zij moeten nuttigen wat moeder opschept : maak ze
Niet lekker in de spijs, niet dartel in den drank
Het blijft hun anders bij hun levensdagen lank.
Houd ze niet aan tafel, als ge gasten hebt. Ze zien gretig
naar alle schotels, zitten niet stil, ergeren u. En binnen gepaste
grenzen mogen zij toch van hunne vrijheid wel genieten, laat
ze dus vrij !
Maak hen niet bang voor spoken of boeman, vertel liever
een aardig verhaaltje, geef ze een goed boekje. Duld geen
huiskrakeel, hou er geen lievelingetje op na, die ge v6Ortrekt,
deel eerlijk voedsel en lekkers rond en kleed den een niet
sierlijker dan de ander. Streel en flikflooi geen enkele uwer
kinderen buiten maat. Willen ze eens schreien om kleinigheden,
laat ze begaan, 't is goed voor de longen en huilen is wel
eens gezond
als iemand tranen krijt
Zoo wordt het vochtig brein zijn kwade dampen kwijt.
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Verdienen ze straf, tuchtig uwe kinderen. Eli brak den nek
en stierf, omdat hij zijn ondeugende jongens, later goddelooze
zonen, nooit zuur aangezien had.
Straf ze nooit
Als spijt en heete gal aan uwen boezem prangen.
Sla niet in drift
Een die de roede voert, door gramschap aangesteken
En pleegt geen rechte tucht, maar poogt zich eer te wreken
Een die zijn kinders straft, die straft zijn eigen zonden!
Waartoe in dit geval te zwellen van den spijt
Bedenk in uw gemoed, dat gij de moeder zijt.
Verbeeld u ook nimmer dat ilw kind geen gebreken heeft.
Dwaze moeders bederven hun kinderen door ze te prijzen in
hun gezicht zoowel over hun deugden als hunne vorderingen
in het leeren :
Gij wijze moeder, zwijg en spreek er weinig van,
Maar houd die zoete vreugd voor u en uwen man.
Een die zijn eigen prijst, die maakt het al te bont,
Spreekt uit een ijdel hart of uit een lossen mond.

6. BEDAAGDE HUISMOEDER (Winter).

1k wensche met een stillen geest
Die ziekte dood noch helle vreest
Te scheiden uit dit jammerdal
En ziet daar zijn mgn wenschen al.
In dit laatste stuk gevoelt men sterk, dat vader Cats nog
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niet is doorgedrongen met heel zijn dichtersgeest in den toestand en de verplichtingen der bedaagde Moeder. Trouwens
Cats heeft zeif de weelde van een rijpe vrouw naast zich to
zien, de schoon- en de grootmoeder, nimmer gekend. Zijne
lieve Elisabeth, Mevrouw Cats, stierf in vollen zomertijd, toen
de herfst nog nauwelijks aanving, en de winter verre lag.
Cats komt niet in de vreugde, die de moeder van gehuwde
kinderen het hart verwarmt, hij de anders zoo in alle kleinigheden afdalende huisvader, bezingt de grootere zorgen over
de grootere kinderen en kleinkinderen niet.
Hij de man, in zijn bloeiende levenskracht, reikte zêlf nog
niet tot den winter, zijn gedicht werd stichtelijke lectuur voor
de eerzame bedaagde vrouw, waarin geene vermaning ontbreekt.
Winter. De herfst is voorbij, de rijpe vruchten zijn geplukt en ingezameld
De rijm hangt aan de boomen
De vorst verslindt het groen en bindt de snelle stroomen
Men ziet gelijk het schijnt geen leven in het kruid.
Daar komt nochtans een dag, waarop het weder spruit.
De gulden zonne daalt, ik zie de groene jaren,
lk zie de frissche jeugd allenkskens henenvaren.
zoo spreekt vader Cats de bedaagde huismoeder aan :
Een maagd, een fonge vrouw en alle schoon gewas
Gaat even zijnen gang gelijk het nietig gras.
Klaag er niet over, moedertje : „Een grillig wijf" doet dat
en zeurt :
Als zij den kalen herfst van haren ouden dag
Met enkel harteleed in haren spiegel zag.
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Een mond, met niet een gaven tand, „net een afgebrand dorp"
een gerimpeld voorhoofd, „een hoofd vol kale plekken, een
boezem weggezakt als dorre vellen", bah, een verdroogd oud
wijf
Christenziel jammer zoo dwaas niet :
En noem dat geen verdriet, waartoe hier droef getreur ?
Uw troost is bij de hand, uw rust is voor de deur.
Al wordt uw lichaam zwak, bouwvallig ingetogen
Krom, mager, ongezien, ter aarde neergebogen,
Gij acht het lichaam niet als maar de ziele groeit
Gij acht geen koude zucht, als maar de liefde gloeit
Want als het aardsche deel genaakt zijn eerste stof
Dan bloeit de reine ziel in Godes eeuwig hof.
Samen oud te worden, samen Op te slijten, hoe heerlijk is
dat voor echtelieden, die hun huwelijk met God begonnen
zijn. De jonge jeugd geniet in een schoonen gang en fiere
leden van een frisschen mond en jok en scherts : oude echtelieden, breken met dit alles door de jaren :
Gij als de dwaze min uw wezen iiiet en past.
Zoo maakt dat uw gemoed in ware liefde wast
Gij moet na dezen tijd, als van de jeugd genezen.
In plaatse van de vrouw een lieve zuster wezen.
Samen rijk worden in goede werken. Christus' Zoenverdiensten te overdenken.
Als man en echtewijf vermengen hun gebeden,
Vermengen hun gepeins en rusten met de leden

Dat is een zoet geheim, dat mij al dieper gaat
Dat ik en weet niet al en zotte minnepraat.
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Laat dan
De maan en gulden zon haar schijnsel niet meer geven
De maalsters stilstaan en de wacht des huizes beven
om met Salomo te spreken : het schaadt u niet :
Al vindt de gladde slang haar eerste jeugd gesleten
En gansch het buitenvel aan alien kant gereten.
Nog is in haar verlies geen schade noch verdriet,
Omdat ze binnen zich een nieuwen jonkheid ziet.
Indien uw koude maag geen voedsel kan bewerken
Wil dan uw innig deel met beter spijze sterken.
Bouw elkaar op in het allerheiligst geloof, draag en help
elkaar in al de gebreken des ouderdoms !
Treur niet te veel over de dierbaren, die u ontvallen om u
heen. Laat God u samen door het graf ten hemel optrekken.
Oude vrouwen hebben tweeerlei gebreken, zegt Cats. Het
eerste is kwaadspreken, hun aardsche taak is bijna afgewikkeld,
weinig werk bleef over, zij moeten zich te veel met anderen.
Ziet dat ge nimmermeer uwe tonge bezig houdt,
Met woorden zonder slot en reden zonder zout.
0 schande, vrouwgeslacht voor uwe grijze haren !
Hoe ! kunt ge geld en goed en niet uw tonge sparen ?
Het tweede kwaad is gierigheid :
Hoe moogt ge z66 benauwd en zOO bekrompen leven
Gij zult het al misschien haast over moeten geven.
Gij ziet het menigmaal, dat na een gierig sparen
Het goed gelijk een mist pleegt haastig weg te varen.
Gij die naar vrede tracht en wenscht te zijn gerust
En zoek geen meerder goed, maar bid om minder lust.
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Denkt ge uw kinderen gelukkig te maken door uw vrekkig
'sparen ?
1k ken er heden nog, die kwamen in verdriet,
Omdat hun ouders zorg hun schatten achterliet.
Laten de kinderen zelf flink de handen uit de mouwen
leeren steken en hun hersens gebruiken ! Geld is altoos geen
zegen. Blijf in ieder geval zoolang ge leeft baas over uw
eigen bezit.
Komt het einde en gaat de man sterven, dan moet de vrouw
hem niet kwellen over geldelijke zaken :
Het wijf mag Karen man, de man zijn vrouwe streelen
Om als er iemand sterft het goed te mogen deelen.
Dat staan de rechters toe, opdat de zoete trouw
Te beter overhand in liefde wassen zou.
Maar door een hard geprach gedurig aan te dringen
Ook op een kranke zelfs, dat noem ik enkel dwingen.
Waar ooit een hatig wijf een zwakke ziele kwelt,
Al schijnt het dat ze bidt, voorwaar het is geweld.
Beter is al die geldelijke romslomp in gezonde dagen af te
Moen en de man moet de vrouw zonder dwang goed verzorgen.
Hij mag haar geen tweede huwelijk verbieden.
De dood scheidt alle ding. Die uit de wereld scheiden,
Die moeten hunnen geest tot hooger dingen leiden.
Wat gaat het hem aan, of zijne vrouw hertrouwt ? Waar de
'stervende henen gaat wordt men nimmermeer de bruid. Ver2org liever uw kinderen als eene wijze vader.
Niet, dat ik raden wil, uw kleeders af te leggen,
Eer dat ge slapen gaat, maar kwijt uw vaderplicht
Het is de beste kaars, die voren henen licht.
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Help uw kinderen, steun hen bij uw leven in den levensstrijd, dat is beter dan een erfenis. Cats stelt zich een stervend echtgenoot voor. Hij heeft het voile rijke menschenleven
achter zich en bedenkt :
Waarom o treurig hart voor dood en hel gebeefd,
lk weet en ben gewis, dat mijn Verlosser leeft.
Hij ziet zijne lieve vrouw droevig bij de sponde zitten.
Mijn lieve bedgenoot, waartoe z66 dichte tranen,
Waartoe in diep gezucht, die mij in 't harte snijdt,
Wij zijn gepaard geweest, nu is het scheidenstijd,
Wij hebben waarde lief, wij hebben niets te klagen,
Wij gaan ter rechter uur den weg van alle vleesch,
Wij hebben onze jeugd te zamen afgesleten.
Te samen langen tijd in rust ons brood gegeten.
God heeft ons menig kind tot onzen troost gegeven,
God heeft ons menig jaar in vrede laten !even,
God kent wat ons ontbreekt, Hij voelt als metterhand,
Wanneer het menschenkind moet elders zijn geplant.
De stervende beveelt de kinderen aan hunne lieve moeder.
Zoo prent hun in de borst de vreeze van den Heer.
En de kinderen moeten met hunne moeder in vrede leven,
haar eeren, vrouw en eerlijk in hun beroep zijn.
Weest schaarsch in uwen lust, doch milde voor de armen,
Eert God in reinen geest en dat vOOr alle werk,
Weest vrienden van den staat en leden van de kerk.
Eh' verzoek leeft er nog in de stervende aan zijne trouwe
gade. Scheid in den dood niet van mij, laat gelijk stof onze
leden dekken.
Cats
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Ten einde Godes heir ook aan den jongsten dag,
Ons even in het graf to zamen vinden mag,
Nu kom eens waarde lief, kom nader aangetreden,
En neem het laatste pand van mijn genegenheden,
Neem van mijn kouden mond een kus voor immermeer,
En vaar voor eeuwig wet en troost u in den Heer.
Is het huwelijk biddende begonnen op den eersten huwelijksavond, biddende zal het ook ontbonden worden.
Nu wilt om mijnentwil nog ditmaal nederknielen
En roepen tot den Heer als met geheeler zielen,
Opdat ik in 't geloof mag onbewogen staan
En met een stillen Geest tot mijnen Schepper gaan.
Zie nu uw schepsel aan o Schepper aller zaken
En laat toch mijn gemoed uw heil en liefde smaken,
lk hebbe mijnen loop en Uwen raad vervuld
0 laat mij, lieve God verhuizen met geduld.
Vader, in Uwe handen beveel ik mijnen geest, dat is het
laatste woord :
Hij gaf een kleinen snik en zie het is gedaan.
Het Christelijk huwelijk is door den dood verbroken, de
aardsche band is vernietigd, doch de eeuwigheid blijft.
Ach, wat is alle vleesch, en al zijn ijdel zaad,
Indien het vOOr den dood, niet uit het vleesch en gaat ?
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7. WEDUWE.

Zoo is dan nu de echtgenoot van de aarde heengegaan en
de bedroefde weduwe blijft eenzaam achter. Zij weent, want:
Wie aan een dooden man geen heete tranen geeft
En heeft hem nooit bemind, ook toen hij heeft geleefd.
Doch schreien is geen „grillig krijten, geen woelend misbaar maken". Maat houden, midden in de vreugd, midden in
den rouw, vermaant vader Cats de droeve weduwe :
Gij stel u zedig aan en laat ook in het treuren
U als een wijze vrouw bij wijze lieden beuren.
De doode keert nimmer weder, wees niet wanhopig:
Bedenk dat droefheid zelfs en alle strenge dagen
Zijn dienstig aan het vleesch om zonden uit to jagen.
Druk voor een week alleen, die leert de ziele meer
Dan zeven maanden vreugd, dan zeven jagen eer.
Bedenk dat uwen vriend u weder zal gemoeten
En u ter rechtertijd in beter wezen groeten.
Wacht u voor een opzichtigen, prachtigen rouw. Al kunt
gij al Bien hoofschen omhaal betalen :
Wil liever schamel yolk met baai en bever dekken
Dan met een groot beslag uw muren overtrekken.
Eenvoud is de liefelijkste rouw die gaat ver boven zwaar
gepronk in huffs.
Zip gij een jong weeuwtje, dril niet overal heen, pronk u
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niet op met het rouwkleed. De vrouwenkenner Jacob Cats
wist wel hoe rouwkleeding flatteeren kan. Trek u terug
in de stilte, kies liever een klein vertrek
waar uw bedrukt gemoed
Met treuren wordt vermaakt, door schreien wordt gevoed.
Maar als ze nu niet zoo bedroefd is en wel ijdel en behaagziek? Dan moet ze zich toch inhouden om haar goeden
naam. Een weduwe wordt scherp bekeken :
Hoe luttel dat er feilt, hoe weinig dat er schort
Zij wordt er of beklad, zij komt er aan tekort.
Geloof het jonge weeuw, de schijn, de bloote schijn
Die kan u in den naam een eeuwig hinder zijn.
Een weduwe die met snellen spoed zich beijvert om te
hertrouwen, vindt Cats eene onaangename verschijning. Er
zijn er die aan de baar in haar gemoed een ander huwelijk
smeden.
't Mag wel. „'t Is beter te trouwen dan te branden" zegt
Cats met Paulus, maar :
Een jaar is voor den rouw, dat is een oude wet.
Bidt dat God :
Mag stieren uw gemoed in dit onzeker lot.
Wilt ge met alle geweld hertrouwen, heel spoedig :
En stel u geenszins aan, gelijk een vrijster doet,
Die met een ijdel brein haar eerste liefde broedt
En houdt geen mal gevrij.
Spreek met uw mans familie, vele weduwen „en willen niet
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afgeraden zijn". Trouw dan geen „vreemden haan, geen
lichtmis, geen jongen wulp, of om een kroezen kop of om
een krullebaard, geen lanterfanter", kies ook :
Geen grijzen baard of tandeloozen mond,
Al wordt zijn goed begroot op menig duizend pond.
Neem geen weduwnaar met kinderen, dat vooral niet !
Gij, die een steunsel zoekt voor uwen zwakken aard
Trouw daar gij moeder wordt en eigen kinders baart.
Stiefmoeders zijn ongelukkige schepsels :
Een jongen, die een hond eens dapper wilde treffen
Vermits hij voor het huis niet of en liet te keffen
Raakt juist zijn vaders wijf en met dat hij het wist
Zoo riep hij tot het yolk : „het is niet al gemist" I
't Is een bitter leed stiefmoeder te zijn, schuw het toch I
Aanvaard geen ouden man, maar evenmin een jonger, die
lusliger is dan gij. Als hij nog frisch en vreugdig is, zijt gij
een oud wijf; een blok aan zijn been, en moet het misschien
aanzien, dat hij een jongere dan gij liefkoost en aanhaalt.
Trouwt uws gelijk :
Indien ge veertig zijt en dient gij niet te paren
Met een die niet en komt tot vijf en dertig jaren
En zoo daar eenig man de zestig overleeft
Hem dient geen jonge vrouw, die min dan dertig heeft.
In elk geval, weduwe
kies een zedig man
Die met een zoet beleid uw zinnen buigen kan.
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Wees oprecht als ge trouwt, maak geene bepalingen omtrent uw kinderen of geldzaken, die uw aanstaande man niet
v6Or het huwelijk weten mag , vertel ook van elke groote of
kleine geldschuld die ge hebt : de wrok over verzwegen zaken
slijt zelden uit : 't is een bron van wantrouwen en huisverdriet.
Spreek nooit kwaad van uw overleden man. Was uw eerste
huwelijk niet gelukkig, betert uwe gebreken, ge hebt nu geleerd wat
de liefde scheidt
En wat de gramschap stilt en als te slapen leit.
Was uw man de schuldige, welnu 't is voorbij, smaad de
dooden niet.
Mannen, vraag nooit een weduwe ten huwelijk die geen
roues bedreef en smart leed bij den dood van haar man en
trouwt ge een weduwe, heb geduld met haar :
Ze is gelijk een schoen, die naar den tweeden voet
Haar plooien, haar begrijp, haar bochten schikken moet.
Een oud wijf die trouwt veracht Cats :
Een bruid, die rimpels heeft, is waard te zijn bespot.
Zij broedt een geilen aard,
Die, als de moeder sluit, nog wenscht te zijn gepaard.
Al zegt ze : 1k doe het om mijne zaken, geloof haar niet,
is er dan niet immer te vinden
een gedienstig man
Die om een eerlijk loon uw zaken redden kan ?
Kinderen, ja die kunnen tot hertrouwen noodzaken :

VADER CATS EN DE VROUW IN ,HUWELIJK. "

247

Om kinders dient het wijf een echte man te trouwen.
Doch 't kan ook zijn :
Om kinders wederom haar lust te wederhouwen.
Om kinders, jonge vrouw, zoo kwaamt gij tot den man
En om der kinders wil, zoo blijf er weder van.
Eene eerbare weduwe, die leeft voor anderen, ver van malle
vreugde, in stille ingetogenheid, eenzaam blijft, dat is het
beste meent vader Cats, zulk eene vrouw verdient achting en lof.
Zoek God, weduwe, doe uw naaste wel, denk veel aan uw
lieven man, die in den hemel leeft. Wordt 66k gij jong van
deze aarde weggenomen, beveel uwe jonge weezen aan den
Heere :
Ofschoon de moeder sterft, der weezen Vader leeft,
Maak alle banden los, die u de ziele prangen.
De eeuwigheid gaat boven den tijd.
Laat van het goed de zorg, hem die het goed beerft,
En snijdt uw leven af, ook eer het lichaam sterft.

Het huwelijk, „de byeencomste" van man en vrouw. Cats
noemt dezen staat des levens de hoogste en de reinste, die God
aan de kinderen der menschen gegeven heeft. Cats betodgt,
Keizer Justinianus na, „dat de rechten en regels op het stuk
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van den huwelijken staat slaande, genoegzaam heel het menschelijk leven betreffen".
1k oordeele, dat degenen, die zich tot het huwelijk begeven,
behooren te doen, als degenen, die zich tot eene reize buitenslands schikken, dezelve zien niet alleen eerst in hare gedachten,
maar ook op de kaarten alle wegen en bergen en rivieren, waarheen ze hebben te reizen, al eer zij van huis scheiden. 't Zijn
wilde menschen, die huizen bouwen, zooals die in de bosschen
afgehouwen worden, dat is met schorsen en kwasten. lk integendeel wil niet als een boom, maar als een balk gebruikt
worden in 't gebouw van ons Vaderland, dat is, ik wenschte
wel in de gelegenheid van het huwelijk te komen, niet rauw en
onbesnoeid, maar geeffend, geschaafd en gezuiverd van de kwasten der jonkheid.
Zoo spreekt Sophroniscus, de weduwnaar, tot den ongetrouwden jonk man Philogamus in Cats „Inleiding op den Trouwring".
Zij dit boek, dat de lessen en vermaningen van vader Cats
inzake het huwelijk uit het stof der eeuwen oprakelt, voor
velen in de twintigste eeuw een wegwijzer in den omgang
van mannen en vrouwen onderling, een wegwijzer door het
leven heen, tot de eeuwigheid.

